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Teknologiat. 

Säästää vettä ja energiaa 
rajoittamalla vedenvirtausta. 
Pitkään kestävään nautintoon. 

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

Kalkkikerrostumien poistaminen 
onnistuu pelkällä joustavien 
silikonisuuttimien pyyhkäisyllä. 

Määrittää henkilökohtaisen 
toiminta-alueen pesualtaan ja 
hanan välissä. Kaikenkokoisiin 
tiloihin. 

Suuri suihkulautanen ympäröi 
koko vartalosi hyväileviin 
pisaroihin. 

Voit vaihtaa suihkumuotoa tai 
valita suihkutoiminnon helposti 
pelkällä napin painalluksella. 



Logis 220 keittiöhana 
pesukoneventtiilillä HG 71834000 

LVI 6250395 

Logis – palkittua muotoilua jokaiseen kotiin. Logis-hanojen muotoilun hienouksia ovat 
ergonominen käyttö, kaarevat pinnat ja selkeät linjat. Pehmeän kulmikkaat muodot 
täydentävät harmonisesti modernien keittiöiden muotoja. Tässä keittiöhanassa on tyylikäs, 
leveä kahva ja 120° kääntyvä juoksuputki. Rajoituskulmaa voidaan säätää pienemmäksi tai 
suuremmaksi10° välein. Kestävät ja joustavat PEX-kytkentäputket helpottavat hanan 
asennusta. Hansgrohen keittiöhana on houkutteleva, luotettava työkalu avuksi kaikissa keittiön 
tekemisissä. 
 
•Keraaminen säätöosa, Boltic-kahvalukitus 
•Juoksuputken kääntymiskulma 120°, säädettävissä 10° välein (lisärajoitin #92211000) 
•Pesukoneliitäntä DN15 tai DN20 (kytkentä kylmälle vedelle) 
•PEX-kytkentäpuket G 3/8, helpottavat hanan asennusta 
•Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-06926-08  
•Ääniluokka: 1 
•0.2 l/s 290 kPa  
 
 
AirPower – Ilman lisäys tekee vesisuihkusta pehmeän ja roiskeettoman 
ComfortZone – Runsaasti tilaa toimia pesualtaan ja hanan välissä.  
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Focus 220 keittiöhana 
pesukoneventtiilillä HG 31803000 

LVI 6250367 

Focus – jokaisen kodin tarpeisiin. Focus-keittiöhanoissa yhdistyvät teknologinen osaaminen ja 
laadukas muotoilu– erittäin kohtuulliseen hintaan! Pitkä, ergonominen kahva ja 120° 
kääntyvä juoksuputki ovat käyttäjäystävällisiä. Rajoituskulmaa voidaan säätää 10° välein. 
Kestävät ja joustavat PEX-kytkentäputket helpottavat hanan asennusta. QuickClean-
kalkinpoistotoiminnon ansiosta kalkki lähtee silikonisuuttimista tarvittaessa helposti 
pyyhkäisemällä pois. Hansgrohen keittiöhana on houkutteleva, luotettava työkalu avuksi 
kaikissa keittiön tekemisissä. 
 
•Keraaminen säätöosa, Boltic-kahvalukitus 
•Juoksuputken kääntymiskulma 120° (voidaan tarvittaessa säätää 10° välein, lisärajoitin 
#92211000) 
•Pesukoneliitäntä DN15 tai DN20 (kytkentä kylmälle vedelle) 
•PEX-kytkentäpuket G 3/8, helpottavat hanan asennusta 
•Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-06926-08  
•Ääniluokka: 1 
•0.2 l/s 290 kPa  
 
 
AirPower – Ilman lisäys tekee vesisuihkusta pehmeän ja roiskeettoman 
QuickClean – Entistä kestävämpi: kalkki on helppo pyyhkäistä pois silikonisuuttimista 
ComfortZone – Runsaasti tilaa toimia pesualtaan ja hanan välissä.  
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Focus 260 keittiöhana 
pesukoneventtiilillä HG 31823000 

LVI 6250377 

Focus – jokaisen kodin tarpeisiin. Hansgrohe Focus on eloisuutta huokuva ajaton ja 
käyttäjäystävällinen hanasarja. Tässä keittiöhanassa on kääntyvä korkea juoksuputki sekä 
ergonominen kahva– sopii täydellisesti ruuanlaittajille, jotka tarvitsevat paljon tilaa työskentelyyn. 
Juoksuputken alla täytät vaivattomasti korkeatkin astiat. Hanan kääntymiskulma on yksilöllisesti 
säädettävissä (110°/150°/360°). QuickClean kalkinpoistotoiminto estää kalkin kertymistä 
suihkupäähän ja silikonisuuttimista se lähtee tarvittaessa helposti pyyhkäisemällä pois.. 
 
•Keraaminen säätöosa, Boltic-kahvalukitus 
•Juoksuputken kääntymiskulmaa voidaan rajoittaa 110°, 150° (myös epäsymmetrisesti) tai 360° 
(lisävarusteena saatavissa rajoittimet 60° ja 80° #92259000) 
•Pesukoneliitäntä DN15 tai DN20 (kytkentä kylmälle vedelle) 
•Joustavat PEX-kytkentäputket G 3/8, helpottavat hanan asennusta 
•Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-06926-08 
•Ääniluokka: 1 
•0,2 l/s 300kPa 
 

AirPower – Ilman lisäys tekee vesisuihkusta pehmeän ja roiskeettoman 
QuickClean – Entistä kestävämpi: kalkki on helppo pyyhkäistä pois silikonisuuttimista 
ComfortZone – Runsaasti tilaa toimia pesualtaan ja hanan välissä.   
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Talis S2 Variarc 260 keittiöhana 
pesukoneventtiilillä HG 14875000 

LVI 6250220 

Ajatonta tyylikkyyttä ja älykästä toimivuutta. Hansgrohen Talis S² Variarc -keittiöhanojen 
poikkeuksellinen korkeus ja kaarevuus ovat niiden resepti menestykseen. Tämä erikoinen 
muotoiluominaisuus tarjoaa paljon enemmän liikkumatilaa keittiössä työskenneltäessä ja on 
täydellinen kattiloiden täyttämiseen. QuickClean-kalkinpoisto estää kalkin kertymistä elastiseen 
poresuuttimeen ja tarvittaessa se on helppo puhdistaa vain pyyhkäisemällä ja keraaminen 
säätöosa takaa pitkän käyttöiän. Myös hanan kääntymiskulma on yksilöllisesti säädettävissä 
(110°/150°/360°). 
 
•Keraaminen säätöosa, Boltic-kahvalukitus 
•Juoksuputken kääntymiskulmaa voidaan rajoittaa 110°, 150° (myös epäsymmetrisesti) tai 360° 
•Pesukoneliitäntä DN15 tai DN20 (kytkentä kylmälle vedelle) 
•Joustavat PEX-kytkentäputket G 3/8, helpottavat hanan asennusta 
•Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-06926-08 
•Ääniluokka: 1 
•0,2 l/s 290kPa 
 

AirPower – Ilman lisäys tekee vesisuihkusta pehmeän ja roiskeettoman 
QuickClean – Entistä kestävämpi: kalkki on helppo pyyhkäistä pois silikonisuuttimista 
ComfortZone – Runsaasti tilaa toimia pesualtaan ja hanan välissä.  
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Talis S 220 keittiöhana 
pesukoneventtiilillä HG 32855000 

LVI 6250330 

Hansgrohen Talis-keittiöhanat todistavat, että erinomaisen laadun ja hyvän muotoilun ei aina 
tarvitse olla kallista. Talis S tuo selkeää toimivuutta ja puhdasta muotoilua moderniin keittiöön. 
Talis: keittiöhana, joka on aina sopiva. Juoksuputki kääntyy 120° ja kääntymiskulmaa voidaan 
säätää 10° välein. QuickClean-kalkinpoisto estää kalkin kertymistä elastiseen poresuuttimeen ja 
tarvittaessa se on helppo puhdistaa vain pyyhkäisemällä ja keraaminen säätöosa takaa pitkän 
käyttöiän. 
 
•Keraaminen säätöosa, Boltic-kahvalukitus 
•Juoksuputken kääntymiskulma 120° (voidaan tarvittaessa säätää 10° välein, lisärajoitin 
#92211000) 
•Pesukoneliitäntä DN15 tai DN20 (kytkentä kylmälle vedelle) 
•PEX-liitäntäletkut G 3/8, helpottavat hanan asennusta 
•Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-06926-08 ja VA 1.42/19796 
•Ääniluokka: 1 
•0.2 l/s 290 kPa 
 
AirPower – Ilman lisäys tekee vesisuihkusta pehmeän ja roiskeettoman 
QuickClean – Entistä kestävämpi: kalkki on helppo pyyhkäistä pois silikonisuuttimista 
ComfortZone – Runsaasti tilaa toimia pesualtaan ja hanan välissä.  
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Metris 320 keittiöhana 
pesukoneventtiilillä HG 14888000 

LVI 6250390 

Huippumodernit Metris-keittiöhanat istuvat täydellisesti nykyajan keittiöiden muotokieleen. Rungon 
alaosan kulmikas muotoilu sulautuu pehmeästi pyöreään juoksuputkeen. Kääntyvä juoksuputki, 
jossa eri kääntymiskulmamahdollisuuksia ja integroitu pesukoneventtiili takaavat sopivuuden 
suomalaiseen kotiin. Hanan alla on runsaasti tilaa toimia ja pestä vaikka isompiakin astioita. 
Laminaarinen, kirkas veden virtaus vähentää roiskumista. Pitkään ja ergonomisesti muotoiltuun 
kahvaan on helppo tarttua. Kahvan pystyasennon ansiosta hana sopii asennettavaksi lähelle 
seinää. 
 
•Keraaminen säätöosa, Boltic-kahvalukitus 
•Juoksuputken kääntörajoitus 110°/ 150° (saatavana lisärajoittimet 60° / 80° #92259000) 
•Pesukoneliitäntä DN15 tai DN20 (kytkentä kylmälle vedelle) 
•PEX-liitäntäletkut G 3/8, helpottavat hanan asennusta 
•Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-06926-08  
•Ääniluokka: 1 
•0.2 l/s 290 kPa 
 
ComfortZone – Runsaasti tilaa toimia pesualtaan ja hanan välissä.  
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Logis 70 Bidette  
pesuallashana HG 71290000 

LVI 6150383 

Logis – palkittua muotoilua jokaiseen kotiin. Logis-hanojen muotoilun hienouksia ovat 
ergonominen käyttö, kaarevat pinnat ja selkeät linjat. Pehmeän kulmikkaat muodot 
täydentävät harmonisesti modernien pesualtaiden muotoja. Hyvän ulottuvuutensa ansiosta se 
on helppo yhdistää moniin pesualtaisiin, myös pieniin. Logis 70 pesuallashana on voittanut 
mm. kansainvälisen reddot award -muotoilupalkinnon 2014. 
 
• Bidette-käsisuihku ja Porter‘S pidike sekä Isiflex suihluletku 1.60m kuulalaakeroidulla 

liitoksella  
• Ilman pohjaventtiiliä 
• Keraaminen säätöosa, Boltic-kahvalukitus 
• PEX-liitäntäletkut G 3/8, helpottavat hanan asennusta 
• Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-00072-10 
• Ääniluokka: 1 
• 0.1 l/s 160 kPa 
 
AirPower – Virkistävä ilman lisäys tekee vesisuihkusta miellyttävän pehmeän 
EcoSmart – Säästää vettä ja energiaa rajoittamalla vedenvirtausta 
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Focus 70 Bidette  
pesuallashana HG 31926000 

LVI 6150091 

Focus – jokaisen kodin tarpeisiin. Muotoilun kontrastiin yhdistyy hienostunut teknologia, jolla 
luodaan ylivoimaisesta laadusta kertova tuote. Focus tekee myös selväksi, ettei hyvässä 
maussa tarvitse olla kyse hinnasta. Focus helpottaa arkeasi, sillä ComfortZonen avulla löydät 
omiin tarpeisiisi sopivan hanan korkeuden. Poresuuttimessa ja käsisuihkussa on QuickClean 
kalkinpoistotoiminto, joka estää kalkin kertymistä suihkupäähän ja silikonisuuttimista se lähtee 
tarvittaessa helposti pyyhkäisemällä pois. Focus 70 pesuallashana on palkittu mm. 
kansainvälisellä ”iF Product Design Award” muotoilupalkinnolla 2010. 
 
• Bidette-käsisuihku ja Porter‘S pidike sekä Isiflex suihluletku 1.60m kuulalaakeroidulla 

liitoksella (#32128000) 
• Ilman pohjaventtiiliä 
• Keraaminen säätöosa, Boltic-kahvalukitus 
• PEX-liitäntäletkut G 3/8, helpottavat hanan asennusta 
• Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-00102-09 
• Ääniluokka: 1 
• 0.1 l/s 160 kPa 
 
AirPower – Virkistävä ilman lisäys tekee vesisuihkusta miellyttävän pehmeän 
QuickClean – Entistä kestävämpi: kalkki on helppo pyyhkäistä pois silikonisuuttimista 
EcoSmart – Säästää vettä ja energiaa rajoittamalla vedenvirtausta 
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Focus 100 Bidette  
pesuallashana HG 31927000 

LVI 6150377 

Focus – jokaisen kodin tarpeisiin. Focus-hanamallisto tekee mahdolliseksi altaiden ja hanojen 
yhdistämisen edullisesti. Focus tekee myös kylpyhuoneesi sisustamisesta helppoa, sillä sen 
moderni yksinkertaisuus sulautuu tasapainoisesti jokaiseen ympäristöön. Tässä Bidette-
käsisuihkulla varustetussa pesuallashanassa on mukana PushOpen-pohjaventtiili pesualtaalle, 
joka suljetaan ja avataan kätevästi painalluksella. Poresuuttimessa ja käsisuihkussa on 
QuickClean kalkinpoistotoiminto, joka estää kalkin kertymistä suihkupäähän ja 
silikonisuuttimista se lähtee tarvittaessa helposti pyyhkäisemällä pois.  
 
• Bidette-käsisuihku ja Porter‘S pidike sekä Isiflex suihluletku 1.60m kuulalaakeroidulla 

liitoksella (#32128000) 
• Pohjaventtiili Push-open (# 50105000) 
• Keraaminen säätöosa, Boltic-kahvalukitus 
• PEX-liitäntäletkut G 3/8, helpottavat hanan asennusta 
• Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-00072-10 
• Ääniluokka: 1 
• 0.1 l/s 160 kPa 
 
AirPower – Virkistävä ilman lisäys tekee vesisuihkusta miellyttävän pehmeän 
QuickClean – Entistä kestävämpi: kalkki on helppo pyyhkäistä pois silikonisuuttimista 
EcoSmart – Säästää vettä ja energiaa rajoittamalla vedenvirtausta 
ComfortZone – Runsaasti tilaa toimia pesualtaan ja hanan välissä.  
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Talis 80 Bidette  
pesuallashana HG 32140000 

LVI 6150310 

Talis – kaiken mallisiin tarpeisiin. Talis on enemmän kuin pelkkä hana – se on päivittäinen 
apuväline. Talis on ajaton, yksinkertainen ja geometrinen. Tässä muotoilussa vähemmän on 
enemmän. Turhia yksityiskohtia ei ole. Suorat, elegantit linjat edustavat tyyliä ja ylivoimaista 
laatua, kun taas alaspäin kallistuva juoksuputki huokuu elinvoimaa. Poresuuttimessa ja 
käsisuihkussa on myös QuickClean-kalkinpoistotoiminto, joka estää kalkin kertymistä 
suihkupäähän ja silikonisuuttimista se lähtee tarvittaessa helposti pyyhkäisemällä 
pois. Talis 80 pesuallashana on palkittu mm. kansainvälisellä iF Product Design Award 
-muotoilupalkinnolla. 
 
• Bidette-käsisuihku ja Porter‘S pidike sekä Isiflex suihluletku 1.60m kuulalaakeroidulla 

liitoksella (#32128000) 
• Ilman pohjaventtiiliä 
• Keraaminen säätöosa, Boltic-kahvalukitus 
• PEX-liitäntäletkut G 3/8, helpottavat hanan asennusta 
• Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-00059-11 
• Ääniluokka: 1 
• 0.1 l/s 160 kPa 
 
AirPower – Virkistävä ilman lisäys tekee vesisuihkusta miellyttävän pehmeän 
QuickClean – Entistä kestävämpi: kalkki on helppo pyyhkäistä pois silikonisuuttimista 
EcoSmart – Säästää vettä ja energiaa rajoittamalla vedenvirtausta 
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Metris 110 Bidette  
pesuallashana HG 31285000 

LVI 6150169 

Moderni Metris-mallisto vakuuttaa selkeälinjaisella ja yksinkertaisella muotoilullaan. Tämän 
pesuallashanan alla on tilaa toimia ja kädet mahtuvat vaivatta hanan alle. Hanan mukana 
tulee altaaseen tyylikäs ja ennen kaikkea kätevä PushOpen-pohjaventtiili, joka sopii lähes 
kaikkiin pesualtaisiin.  Poresuuttimessa ja käsisuihkussa on myös QuickClean-
kalkinpoistotoiminto, joka estää kalkin kertymistä suihkupäähän ja silikonisuuttimista se lähtee 
tarvittaessa helposti pyyhkäisemällä pois. Isiflex-suihkuletku on paitsi tyylikkään näköinen, 
myös helppo pitää puhtaana ja siinä on kiertymätön liitos käsisuihkulle. 
 
• Bidette-käsisuihku ja Porter‘S pidike sekä Isiflex suihluletku 1.60m kuulalaakeroidulla 

liitoksella (#32128000) 
• Push-Open pohjaventtiili mukana 
• Keraaminen säätöosa, Boltic-kahvalukitus 
• PEX-liitäntäletkut G 3/8, helpottavat hanan asennusta 
• Ääniluokka: 1 
• 0.1 l/s 160 kPa 
 
AirPower – Virkistävä ilman lisäys tekee vesisuihkusta miellyttävän pehmeän 
QuickClean – Entistä kestävämpi: kalkki on helppo pyyhkäistä pois silikonisuuttimista 
EcoSmart – Säästää vettä ja energiaa rajoittamalla vedenvirtausta 
ComfortZone – Runsaasti tilaa toimia pesualtaan ja hanan välissä.  
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m/Ecostat 
Comfort amme/suihku Combisetti HG 27747000 

LVI 6350225 

Täydellinen setti sisältää käsisuihkun, suihkutangon, suihkuletkun, saippuatelineen ja termostaattisen 
amme- ja suihkuhanan. Croma 100 Vario -käsisuihkussa voit valita neljästä suihkumuodosta: sade-, 
normaali-, shampoo- tai hierovasuihku. QuickClean-kalkinpoistotoiminnon ansiosta kalkki lähtee 
silikonisuuttimista helposti pyyhkäisemällä pois. EcoSmart-suihkun kulutus on ainoastaan noin 
yhdeksän litraa minuutissa. Vedenvirtausta rajoittamalla suihku säästää vettä ja energiaa. Ecostat 
Comfort -termostaatin säätökahvojen muotoilu ja selkeät merkinnät tarjoavat parannettua 
käyttömukavuutta. Veden määrä ja lämpötila voidaan asettaa tarkasti myös saippuaisin käsin. 
 

Sisältää: 
•Croma 100 Vario EcoSmart/Unica’C suihkusetti 0,65 m (#27776000) 
•Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, ei sisällä liittimiä ja peitelaippoja 
(#13118000) 
•Kiinteä juoksuputki ja yhdistetty käyttöventtiili/vaihdin 
•Termostaatti, Safety Stop rajoitinpainike 40°C 
•Takaisinvirtauksen esto, SMTC-säätöosa 
•Safety Function: esivalittava kuuman veden rajoitus 
•Seinäasennus 150 ± 12 mm 
•Sopii myös sulullisille epäkeskoliittimille ja pinta-asennusliittimille. 
•Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-00125-09 
•Ääniluokka: 1 
•0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa 
 
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m/Ecostat 
Comfort suihku Combisetti HG 27748000 

LVI 6350226 

Täydellinen setti sisältää käsisuihkun, suihkutangon, suihkuletkun, saippuatelineen ja termostaattisen 
suihkuhanan. Croma 100 Vario -käsisuihkussa voit valita neljästä suihkumuodosta: sade-, normaali-, 
shampoo- tai hierovasuihku. QuickClean-kalkinpoistotoiminnon ansiosta kalkki lähtee 
silikonisuuttimista helposti pyyhkäisemällä pois. EcoSmart-suihkun kulutus on ainoastaan noin 
yhdeksän litraa minuutissa. Vedenvirtausta rajoittamalla suihku säästää vettä ja energiaa. Ecostat 
Comfort -termostaatin säätökahvojen muotoilu ja selkeät merkinnät tarjoavat parannettua 
käyttömukavuutta. Veden määrä ja lämpötila voidaan asettaa tarkasti myös saippuaisin käsin. 
 

Sisältää: 
•Croma 100 Vario EcoSmart/Unica’C suihkusetti 0,65 m (#27776000) 
•Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, ei sisällä liittimiä ja peitelaippoja (#13119000) 
•Termostaatti, Safety Stop rajoitinpainike 40°C 
•Takaisinvirtauksen esto, SMTC-säätöosa 
•Safety Function: esivalittava kuuman veden rajoitus 
•Seinäasennus 150 ± 12 mm 
•Sopii myös sulullisille epäkeskoliittimille ja pinta-asennusliittimille. 
•Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-00125-09 
•Ääniluokka: 1 
•0,2 l/s 160 kPa;  
 
QuickClean – Entistä kestävämpi: kalkki on helppo pyyhkäistä pois silikonisuuttimista 
EcoSmart – Säästää vettä ja energiaa rajoittamalla vedenvirtausta 
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Ecostat Comfort Nordic 
termostaattiset suihkuhanat 

HG 13118000 
LVI 6350227 

Tyylikkäiden Ecostat Comfort –termostaattien säätökahvojen muotoilu ja selkeät merkinnät 
tarjoavat parannettua käyttömukavuutta. Veden määrä ja lämpötila voidaan asettaa tarkasti 
myös saippuaisin käsin kahvojen siivekkeiden ansiosta. Ecostop-painike rajoittaa 
vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti, nappia painamalla virtaamaa voi kasvattaa. Suuret ja 
ymmärrettävät symbolit antavat selkeän kokonaiskuvan Ecostat Comfortin toiminnoista ja 
takaavat turvallisen käytön kaikissa ikäryhmissä. 
 
•Kiinteä juoksuputki ja yhdistetty käyttöventtiili/vaihdin (vain #13118000) 
•Termostaatti tasaa veden lämpötilan vaihteluja 
•EcoStop-painike: rajoittaa vedenkulutuksen 10 l/min (vain #13119000) 
•Takaisinvirtauksen esto 
•Rajoitinpainike 40°C, esivalittava kuuman veden rajoitus  
•Seinäasennus 150 ± 12 mm 
•Ei sisällä epäkeskoliittimiä/peitelaippoja  
•Sopii myös sulullisille epäkeskoliittimille ja pinta-asennusliittimille. 
•Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-00125-09 
•Ääniluokka: 1 
•0,2 l/s 160 kPa suihkuletku; 0,3 l/s 300 kPa juoksuputki 
 
QuickClean – Entistä kestävämpi: kalkki on helppo pyyhkäistä pois silikonisuuttimista 
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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HG 13119000 
LVI 6350228 



Ecostat 1001 SL Nordic 
termostaattiset suihkuhanat 

HG 13287000 
LVI 6350574 

Linjakkaat ja varmatoimiset Ecostat 1001 SL termostaatit sopivat jokaiseen kylpyhuoneeseen 
ja budjettiin. Säätökahvoista saa hyvän otteen kahvojen syvennysten ansiosta ja selkeät 
merkinnät tarjoavat opastavat käyttäjää. Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 
litraan/minuutti, nappia painamalla virtaamaa voi kasvattaa. Lämmönsäätökahvan 
rajoitinpainike varmistaa, ettei lämpötila käänny vahingossa liian kuumalle, mikä takaa 
turvallisen käytön. 
 
•Kiinteä juoksuputki ja yhdistetty käyttöventtiili/vaihdin (vain #13287000) 
•Termostaattielementti pitää veden lämpötilan tasaisena 
•EcoStop-painike: rajoittaa vedenkulutuksen 10 l/min (vain #13278000) 
•Rajoitinpainike 40°C, esivalittava kuuman veden rajoitus  
•Takaisinvirtauksen esto 
•Seinäasennus 150 ± 12 mm 
•Ei sisällä epäkeskoliittimiä/peitelaippoja 
•Sopii myös sulullisille epäkeskoliittimille ja pinta-asennusliittimille. 
•Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-00125-09 
•Ääniluokka: 1 
•0,2 l/s 160 kPa suihkuletku; 0,3 l/s 300 kPa juoksuputki 
 
QuickClean – Entistä kestävämpi: kalkki on helppo pyyhkäistä pois silikonisuuttimista 
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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HG 13278000 
LVI 6350120 



Croma Select S Vario  
suihkusetti 0,65m HG 26566400 

LVI 6559570 

Croma Select on suihkumallisto sinulle, joka etsit tyyliä ja toiminnallisuutta kohtuulliseen hintaan. 
Croma Select -suihkut saivat vuonna 2015 arvostetun iF Design Award –palkinnon. Kromin ja 
valkoisen raikas yhdistelmä sopii moneen makuun ja tyyliin. Croma Select S -mallit ovat 
muotoilultaan sulavan pyöreitä (saatavilla on myös pehmeän kulmikkaita E-malleja). Croma Select S 
Vario -käsisuihkussa valittavanasi on 3 erilaista suihkumuotoa: laaja Rain, voimakas TurboRain ja 
aktivoiva IntenseRain. Suihkumuodon vaihto tapahtuu kätevästi ja ergonomisesti Select-painiketta 
painamalla. Napin painaminen onnistuu ergonomisesti vaikka käsisuihku olisi kiinni suihkutangossa. 
QuickClean-suutinten puhdistus onnistuu helposti sormin pyyhkäisemällä, mikä varmistaa suihkun 
pitkäikäisyyden. Unica’Croma-suihkutangossa on täysin kromattu metallinen liukupidike, 
saippuakuppi ja Isiflex-suihkuletku, joka on joustava ja helppo puhdistaa. Letkussa on 
kuulalaakeroitu liitos käsisuihkulle, mikä estää letkun kiertymisen.  
 
Sisältää: 
• Croma Select S Vario -käsisuihku (#26802400) 
• Unica‘Croma-suihkutanko 0,65 m (#26503000) 
• Isiflex suihkuletku 1,60 m DN15 (#28276000) 
• Casetta‘C-saippuateline (#28678000) 
 
Select – Suihkumuodon vaihto helposti napin painalluksella 
XXL – Suuri suihkupää mahdollistaa nautinnollisen runsaan suihkun 
QuickClean – Entistä kestävämpi: kalkki on helppo pyyhkäistä pois silikonisuuttimista 
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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UUTUUS  



Croma 160 1jet 
Showerpipe HG 27135000 

LVI 6350216 

Yläsuihku, käsisuihku ja termostaatti: täydellinen kokonaisuus. Kääntyvä Ø 160 mm yläsuihku on 
helppo kääntää ja säätää oikeaan kulmaan. Croma 100 Vario -käsisuihkussa on neljä suihkumuotoa: 
Rain, Normal, Shampoo ja Massage vaihtuvalla suihkunvoimakkuudella. Ecostat Comfort -
termostaatin säätökahvojen muotoilu ja selkeät merkinnät tarjoavat parannettua käyttömukavuutta. 
Veden määrä ja lämpötila voidaan asettaa tarkasti myös saippuaisin käsin. Suuret ja ymmärrettävät 
symbolit auttavat termostaatin käyttämisessä ja takaavat turvallisen käytön. 
  
•Croma 160 yläsuihku Ø 160 mm, pystyputki 900 mm Ø 22 mm  
•Käsisuihku Croma 100 Vario (#28535000), suihkun pidike korkeussäädettävä 
•Isiflex-suihkuletku 1,60 m DN15 (#28276000) 
•Termostaatti lämpötilan rajoitinpainike 40°C, esivalittava kuuman veden rajoitus 
•Käyttöventtiili/vaihdin yläsuihku/käsisuihku 
•Seinäasennus 150 mm ± 12 mm 
•Sis. epäkeskoliittimet ilman sulkua, sopii myös sulullisille epäkeskoliittimille ja pinta-asennusliittimille 
•Termostaatti Ecostat Comfort 
•Tyyppihyväksyntä termostaatilla: VTTRTH-00125-09  
•Ääniluokka: 1 
•0.2 l/s 160 kPa (yläsuihku); 0.2 l/s 160 kPa (käsisuihku) 
•Huom! Kun asennuskorkeus 1100 mm, on yläsuihkun korkeus 2096 mm, pystyputkea voi lyhentää. 
•Erikseen saatavana pitkä suihkuputki pysty 1200 mm, lyhennettävissä: HG 95665000 / LVI 
6559374 
 
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Croma 220 Air 1jet 
Showerpipe HG 27185000 

LVI 6350231 

Yläsuihku, käsisuihku ja termostaatti: täydellinen kokonaisuus. Kääntyvä, laaja Ø 220 mm yläsuihku 
on varustettu AirPower-teknologialla. Croma 100 Vario -käsisuihkussa on neljä suihkumuotoa: 
Rain, Normal, Shampoo ja Massage vaihtuvalla suihkunvoimakkuudella. Ecostat Comfort -
termostaatin säätökahvojen muotoilu ja selkeät merkinnät tarjoavat parannettua käyttömukavuutta. 
Veden määrä ja lämpötila voidaan asettaa tarkasti myös saippuaisin käsin. Suuret ja ymmärrettävät 
symbolit auttavat termostaatin käyttämisessä ja takaavat turvallisen käytön kaikissa ikäryhmissä. 
  
•Croma 220 yläsuihku Ø 220 mm, pystyputki 1030 mm Ø 22 mm 
•Käsisuihku Croma 100 Vario (#28535000), suihkun pidike korkeussäädettävä 
•Isiflex-suihkuletku 1,60 m DN15 (#28276000) 
•Termostaatti lämpötilan rajoitinpainike 40°C, esivalittava kuuman veden rajoitus 
•Käyttöventtiili/vaihdin yläsuihku/käsisuihku 
•Seinäasennus 150 mm ± 12 mm 
•Sis. epäkeskoliittimet ilman sulkua, sopii myös sulullisille epäkeskoliittimille ja pinta-asennusliittimille 
•Termostaatti Ecostat Comfort 
•Tyyppihyväksyntä: VTTRTH-00125-09 (Ecostat E/S) 
•Ääniluokka: 1 
•0.2 l/s 160 kPa (yläsuihku); 0.2 l/s 160 kPa (käsisuihku) 
•Huom! Kun asennuskorkeus 1100 mm, on yläsuihkun korkeus 2206 mm, pystyputkea voi lyhentää. 
•Erikseen saatavana pitkä suihkuputki pysty 1200 mm, lyhennettävissä: HG 95665000 / LVI 
6559374 
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Croma 220 Air 1jet 
Showerpipe juoksuputkella HG 27223000 

LVI 6350232 

Yläsuihku, käsisuihku ja termostaatti juoksuputkella: täydellinen kokonaisuus. Kääntyvä, laaja Ø 220 
mm yläsuihku on varustettu AirPower-teknologialla. Croma 100 Vario -käsisuihkussa on neljä 
suihkumuotoa: Rain, Normal, Shampoo ja Massage vaihtuvalla suihkunvoimakkuudella. Ecostat 
Comfort –termostaatin juoksuputki ja erikoispitkä pystyputki mahdollistavat asennuksen myös ammeen 
yhteyteen. Termostaatin säätökahvojen muotoilu ja selkeät merkinnät tarjoavat parannettua 
käyttömukavuutta. Veden määrä ja lämpötila voidaan asettaa tarkasti myös saippuaisin käsin.  
 
•Croma 220 yläsuihku Ø 220 mm, pystyputki 1400 mm Ø 22 mm 
•Käsisuihku Croma 100 Vario (#28535000), suihkun pidike korkeussäädettävä 
•Isiflex-suihkuletku 1,60 m DN15 (#28276000) 
•Termostaatissa kiinteä juoksuputki  
•Lämpötilan rajoitinpainike 40°C, esivalittava kuuman veden rajoitus 
•Käyttöventtiili/vaihdin yläsuihku/käsisuihku 
•Vaihdin käsisuihkulle (lukittava) 
•Seinäasennus 150 mm ± 12 mm 
•Sis. epäkeskoliittimet ilman sulkua, sopii myös sulullisille epäkeskoliittimille ja pinta-asennusliittimille 
•Termostaatti Ecostat Comfort 
•Tyyppihyväksyntä: VTTRTH-00125-09 (Ecostat E/S) 
•Ääniluokka: 1 
•0.2 l/s 160 kPa (yläsuihku), 0.2 l/s 160 kPa (käsisuihku), 0.3 l/s 230 kPa (juoksuputki) 
•Huom! Kun asennuskorkeus 750 mm (amme), yläsuihkun korkeus 2222 mm, putkea voi lyhentää. 
 
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Croma Select S 180 2jet 
Showerpipe HG 27253400 

LVI 6350626 

Croma Select on suihkumallisto sinulle, joka etsit tyyliä ja toiminnallisuutta kohtuulliseen hintaan. Tässä 
suihkussa on kaikki tarvittava samassa: yläsuihku, käsisuihku ja termostaatti juoksuputkella. Kromin ja 
valkoisen raikas yhdistelmä sopii moneen makuun ja tyyliin. Kääntyvässä Ø 180 mm yläsuihkussa on 
2 eri suihkumuotoa, joita vaihdetaan kätevästi napin painalluksella. Samoin käsisuihkussa 
valittavanasi on 3 erilaista suihkumuotoa: SoftRain, IntenseRain, hierova. Napin painaminen onnistuu 
ergonomisesti vaikka käsisuihku olisi kiinni suihkutangossa. Tyylikäs Ecostat Comfort –termostaatti 
pitää lämpötilan tasaisena ja turvanappi estää kääntämästä säädintä vahingossa liian kuumalle. 
 
•Croma Select S 180 2jet yläsuihku Ø 180 mm, pystyputki 973 mm Ø 22 mm 
•Käsisuihku Croma Select S Multi (#26800400), suihkun pidike korkeussäädettävä 
•Isiflex-suihkuletku 1,60 m DN15 (#28276000) 
•Lämpötilan rajoitinpainike 40°C, esivalittava kuuman veden rajoitus 
•Käyttöventtiili/vaihdin yläsuihku/käsisuihku 
•Seinäasennus 150 mm ± 12 mm 
•Sis. epäkeskoliittimet ilman sulkua, sopii myös sulullisille epäkeskoliittimille ja pinta-asennusliittimille 
•Termostaatti Ecostat Comfort 
•Tyyppihyväksyntä: VTTRTH-00125-09  
•Ääniluokka: 1 
•0.2 l/s 160 kPa (yläsuihku), 0.2 l/s 160 kPa (käsisuihku) 
•Kun asennuskorkeus 1100 mm, yläsuihkun korkeus 2100 mm, putkea voi lyhentää. 
•Tämä showerpipe saatavana myös juoksuputkella #27351400 
 
Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Raindance 240 Air 1jet Nordic  
Showerpipe HG 27235000 

LVI 6350595 

Yläsuihku, käsisuihku ja termostaatti: täydellinen kokonaisuus. Ylhäältä tuleva laaja sadesuihku peittää 
koko vartalon, mikä takaa upean suihkuelämyksen. Raindance S 100 3jet -käsisuihkussa on 
valittavana kolme suihkumuotoa: RainAir, WhirlAir, Balance Air, kaikki suihkumuodot käyttävät 
AirPower-teknologiaa. Ecostat Comfort -termostaatin säätökahvojen muotoilu ja selkeät merkinnät 
tarjoavat parannettua käyttömukavuutta. Veden määrä ja lämpötila voidaan asettaa tarkasti myös 
saippuaisin käsin. Suuret ja ymmärrettävät symbolit auttavat termostaatin käyttämisessä ja takaavat 
turvallisen käytön kaikissa ikäryhmissä. 
  
•Yläsuihku Raindance Air Ø 240 mm, AirPower-teknologia ja QuickClean-kalkinpoisto 
•Yläsuihkulla kiinteä vaakasuihkuputki 460 mm, ei kääntyvä 
•Käsisuihku Raindance S 100 3jet DN15 (#28504000), suihkun pidike korkeussäädettävä 
•Isiflex-suihkuletku 1,60 m DN15 (#28276000) 
•Termostaatti Ecostat Comfort 
•Termostaatti, lämpötilan rajoitinpainike 40°C, esivalittava kuuman veden rajoitus 
•Käyttöventtiili/vaihdin ylä-/käsisuihkuun 
•Seinäasennus 150 mm ± 12 mm, sopii myös sulullisille epäkeskoliittimille ja pinta-asennusliittimille 
•Ei sisällä liittimiä/peitelaippoja 
•Huom. kun asennuskorkeus 1100 mm, on yläsuihkun kork. 2290 mm, pystyputkea voi lyhentää. 
•0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku), 0,2 l/s 200 kPa (käsisuihku) 
 

Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Raindance Select 300 1jet 
Showerpipe HG 27114000 

LVI 6350189 

Vaativan suihkuttelijan suihkukokonaisuus, joka sisältää suuren yläsuihkun, käsisuihkun ja termostaatin. 
Ylhäältä tuleva laaja sadesuihku peittää koko vartalon, mikä takaa upean suihkuelämyksen. 
Raindance Select S 120 3jet -käsisuihkussa valitaan napin painalluksella kolmen suihkumuodon 
völiltä: pehmeä RainAir, voimakas Rain ja hierova Whirl. Ecostat Comfort -termostaatin säätökahvojen 
muotoilu ja selkeät merkinnät tarjoavat parannettua käyttömukavuutta. Veden määrä ja lämpötila 
voidaan asettaa tarkasti myös saippuaisin käsin. Suuret ja ymmärrettävät symbolit auttavat 
termostaatin käyttämisessä ja takaavat turvallisen käytön kaikissa ikäryhmissä. 
  
•Raindance S 300 Air yläsuihku Ø 300 mm, AirPower-teknologia ja QuickClean-kalkinpoisto 
•Yläsuihkulla kääntyvä vaakasuihkuputki 460 mm, pystyputki 1035 mm Ø 25 mm 
•Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet  (#26530000), suihkun pidike korkeussäädettävä 
•Isiflex-suihkuletku 1,60 m (#28276000) 
•Termostaatti Ecostat Comfort 
•Termostaatti, lämpötilan rajoitinpainike 40°C, esivalittava kuuman veden rajoitus 
•Käyttöventtiili/vaihdin ylä-/käsisuihkuun 
•Seinäasennus 150 mm ± 12 mm, sopii myös sulullisille epäkeskoliittimille ja pinta-asennusliittimille 
•Huom. kun asennuskorkeus 1000 mm, on yläsuihkun kork. 2092 mm, pystyputkea voi lyhentää. 
•0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku), 0,2 l/s 200 kPa (käsisuihku) 
 

Made in Germany – 5 vuoden takuu 
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Raindance Select 360 Nordic 
Showerpipe HG 27134000 

LVI 6350596 

Ylellinen ja näyttävä yläsuihkun, käsisuihkun ja termostaatin sisältävä suihkukokonaisuus. Erityisen 
suuri suorakaiteen muotoinen yläsuihku tarjoaa täydellisen suihkunautinnon. Pehmeän kulmikkaassa 
Raindance Select E120 3jet -käsisuihkussa on valittavana helposti napin painalluksella kolme 
suihkumuotoa: pehmeä RainAir, voimakas Rain ja hierova Whirl. Ecostat Select -termostaatin lasinen 
hylly suihkutarvikkeille ja käyttäjäystävälliset säätökahvat selkeine merkintöineen tekevät tuotteesta 
erityisen miellyttävän käyttää. Lämpötilan säädössä on turvarajoitin, joka takaa turvallisen käytön.  
  
•Raindance E Air 360 yläsuihku 360 mm, AirPower-teknologia ja QuickClean-kalkinpoisto 
•Yläsuihkulla kiinteä vaakasuihkuputki, ei kääntyvä 
•Käsisuihku Raindance E120 3jet DN15 (#26520000), suihkun pidike seinään (# 28331000) 
•Isiflex-suihkuletku 1,60 m DN15 (#28276000) 
•Termostaatti Ecostat Select tilavalla lasihyllyllä 
•Termostaatti, lämpötilan rajoitinpainike 40°C, esivalittava kuuman veden rajoitus 
•Käyttöventtiili/vaihdin ylä-/käsisuihkuun 
•Seinäasennus 150 mm ± 12 mm  
• Ei sovi sulullisille epäkeskoliittimille ja pinta-asennusliittimille 
•Huom. kun asennuskorkeus 1100 mm, on yläsuihkun kork. 2170 mm, pystyputkea EI voi lyhentää. 
•0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku), 0,2 l/s 200 kPa (käsisuihku) 
 

Made in Germany – 5 vuoden takuu 
 

25 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25

