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Saksalainen hana- ja suihkuvalmistaja Hansgrohe Group oli näyttävästi esillä maailman 

johtavilla LVI-alan ISH 2017 -messuilla Frankfurtissa maaliskuun puolivälissä. 

AXOR ja hansgrohe brändit näyttävästi esillä ISH 2017 -messuilla 

 
Hansgrohe_booth_ISH2017 
Copyright: Hansgrohe SE / Milton Arias 

Hansgrohe Groupin osaston julkisivun 200 m2 LED-näytöt toivottivat vierailijat tervetulleiksi hansgrohe 
ja AXOR -brändimaailmoihin. Viisipäiväisten messujen aikana lähes 61.000 ammattilaista ja kuluttajaa 
tutustui lukuisiin kylpyhuone- ja keittiöuutuuksiin.  

 

Saksalainen hana- ja suihkuvalmistaja Hansgrohe Group oli näyttävästi esillä AXOR ja 

hansgrohe -brändeillään maailman johtavilla saniteetti-, lämmitys- ja ilmanvaihtoalan messuilla, 

ISH 2017 -messuilla, Frankfurtissa maaliskuun puolivälissä. Esillä oli yli 500 uutta tuotetta 

kylpyhuoneeseen ja keittiöön, jotka tullaan lanseeraamaan seuraavien kahden vuoden aikana.  

Viisipäiväisten messujen aikana lähes 61.000 ammattilaista ja kuluttajaa tutustui innovaatioihin 

ja uutuustuotteisiin 2.000 neliömetrin suuruisella osastolla. Suuret LED-näytöt julkisivussa 

toivottivat vieraat tervetulleiksi Frankfurtin perinteikkäässä Festahallenissa sijainneelle 

osastolle.  
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Messuilla oli myös nähtävillä esimakua AXOR ja hansgrohe -brändien uusista ilmeistä. AXOR-

brändi esitteli upeita suihku- ja hanauutuuksia kylpyhuoneeseen ja keittiöön tummanpuhuvalla 

ja eleettömällä tyylillä keskittyen tuotteiden yksityiskohtiin. Uusi Form Follows Perfection –

slogan kiteyttää AXOR-brändin muotoiluideologian. hansgrohe-brändin viesti Meet the Beauty 

of Water oli käsin kosketeltavissa osaston hana-, suihku- ja keittiömaailmoissa. Uudet brändi-

ilmeet tulevat pikkuhiljaa näkymään yrityksen viestinnässä ja materiaaleissa. 

Palkittuja tuoteinnovaatioita 
Hansgrohe Group vastaanotti sekä ennen messuja että messujen aikana lukuisia 

muotoilupalkintoja, jotka viestivät yrityksen kyvystä kehittää innovatiivisia tuotteita. Palkinnoista 

merkittävin oli arvostettu iF Gold award –palkinto, joka myönnettiin AXOR Uno Zero ja Select 

pesuallashanoille Münchenissä 10.3.2017. Yhteensä yhdeksän uuden iF-muotoilupalkinnon 

ansiosta Hansgrohe Group on nyt kuudennella sijalla iF muotoilupalkintojen yritysranking-

listalla.  Tällä sijoituksella yritys on parhaiten menestynyt saniteettialan yritys. Noin 2.000 

yrityksen listalla taakse jäävät monet tunnetut brändit, kuten Audi, BMW ja Apple.   

 

AXOR ja hansgrohe -tuotteet huomioitiin messuilla muotoilun lisäksi myös laadun saralla.  Mm. 

riippumaton testaus-, tarkastus- ja sertifiointiorganisaatio KIWA luovutti ruotsalaiset 

tyyppihyväksyntä-sertifikaatit 241 tuotteelle.  900 muun tuotteen tyyppihyväksynnät ovat tulossa 

lähiaikoina. Sertifikaatit osoittavat tuotteiden juomavesikelpoisuuden 1.7.2017 voimaan tulevien 

uusien ruotsalaisten rakennusmääräysten mukaisesti.  

 

*** 
 

Hansgrohe Group 
Hansgrohe Group on kotoisin Schiltachista Saksan Schwarzwaldista. Vuonna 1901 perustettu 
yritys on historiansa aikana kerännyt mainetta saniteettialan johtavana innovaattorina niin 
teknologian, muotoilun kuin kestävyyden saralla. Yrityksen keksintöihin kuuluvat mm. 
suihkutanko, käsisuihku usealla eri suihkumuodolla sekä keittiöhana ulosvedettävällä pesimellä. 
Premiumbrändi hansgrohen ja luksusbrändi AXORin hanat, suihkut ja suihkujärjestelmät ovat 
ensiluokkaisia tuotteita, jotka tekevät kylpyhuoneista ja keittiöistä toiminnallisempia, 
mukavampia ja esteettisesti miellyttävämpiä. Yrityksen laatutuotteita on mm. sellaisissa 
arvovaltaisissa paikoissa kuin luksusristeilijä Queen Mary II, Lontoon Heathrown lentokentän 
terminaali 5, Burj Khalifa Dubaissa (maailman korkein rakennus), New Yorkin Yoo 
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luksusasunnot ja Masdar City Institute of Science and Technology Abu Dhabissa. Yritykselle ja 
sen tuotteille on myönnetty lukemattomia palkintoja, kuten iF Design, Red Dot, Wallpaper* 
Design Award ja Interior Innovation Award “Best of Best”. Vuonna 2016 yritys tuotti liikevaihtoa 
yli miljardi euroa. Tänä päivänä Hansgrohe Group työllistää maailmanlaajuisesti yli 4.800 
ihmistä, joista noin 60 % Saksassa. Tuotteet valmistetaan kuudessa Saksan tehtaassa sekä 
Ranskassa, Hollannissa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Yrityksellä on nollatoleranssi 
tuoteväärennöksiin ja design-kopioihin. Hansgrohen sivuliike on toiminut Suomessa vuodesta 
2007. 
 

        
Lue lisää Hansgrohe Groupista ja sen AXOR ja 
hansgrohe brändeistä:  
www.facebook.com/axor.design 
www.facebook.com/hansgrohe 
www.instagram.com/_u/axor_nordic 
www.twitter.com/Hansgrohe_PR 

 

 

Saniteettialan ykkönen muotoilussa 
International Forum Design (iF) listaa vuosittain 
maailman parhaat Design-yritykset. Vuoden 2017 
listauksessa Hansgrohe Group on sijalla 6, 
kaikkiaan noin 2000 yrityksen joukossa. Hana- ja 
suihkuekspertti Hansgrohe päihittää pisteillään 
sellaiset yritykset kuin Audi, Apple ja Nike, ja on 
muotoilupalkintolistalla saniteettialan yritysten 
ykkönen. www.hansgrohe.fi/design 

 

Lisätietoja: Hansgrohe Suomi 
- Markkinointi - 
Sonja  Nurminen 
+358 50 351 4941 
sonja.nurminen@hansgrohe.fi 
www.hansgrohe.fi 
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Kuvagalleria 
AXOR ja hansgrohe näyttävästi esillä ISH 2017 -messuilla 
Copyright (ellei toisin mainita): Hansgrohe SE / Milton Arias 

   
Hansgrohe_booth_ISH2017_hg Hansgrohe_booth_ISH2017_AX 

Copyright: Hansgrohe SE / Braxart 
Hansgrohe_booth_ISH2017_Bike 
 

hansgrohe ja AXOR -brändien sekä sponsoroinnin kohteena olevan BORA-Hansgrohe tiimin vaikuttavat kuvat 200 m2 
kokoisilla LED-näytöillä muodostivat Hansgrohe Groupin vuoden 2017 osaston näyttävän julkisivun.  

 

   
PhoenixDesign_ISH2017 JayOsgerby_TKlapproth_ISH2017 Starck_ISH2017 

AXORin ja hansgrohen tuotteiden muotoilijoina toimivat maailmankuulut designerit vierailivat ISH-messujen osastolla. 
Yläpuolella vasemmalla (vasemmalta oikealle): Tom Schönherr ja Andreas Diefenbach Phoenix Design -toimistosta. 
Yläpuolella keskellä (vasemmalta oikealle): Jay Osgerby ja Thorsten Klapproth, Hansgrohen pääjohtaja. Yläpuolella oikealla 
(vasemmalta oikealle): Jan Heisterhagen, tuotejohtaja, Thorsten Klapproth, Jasmine Abdellatif Starck, Philippe Starck, Olivier 
Sogno, hansgrohe-brändin johtaja. 

 

   hansgroheBikeSponsoringPartyISH17_01 hansgroheBikeSponsoringPartyISH17_02 hansgroheBikeSponsoringPartyISH17_03 
 

Ammattilaispyöräilyjoukkue BORA-hansgrohen uutena pääsponsorina hansgrohe järjesti pyöräilykilpailun simulaattorin avulla. 
Joukkueen ammattilaisajaja Emanuel Buchmann (yläpuolella vasemmalla seisoen  Christian Steinbergin,  Hansgrohe Saksan 
toimitusjohtajan, vasemmalla puolella) antoi vieraille arvokkaita neuvoja ennen kisan alkua.   
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AXOR_PartyISH17_01 AXOR_PartyISH17_02 AXOR_Talk_ISH17 
AXOR yhdisti viimeiseen yksityiskohtaan hiotun designin ja musiikin järjestämässään osastojuhlassa, jossa tähtipianisti Joja 
Wendt viihdytti vieraita Steinway & Sonsin flyygelillä (kuvat yläpuolella vasemmalla ja keskellä). Messuosaston lisäksi AXOR 
isännöi AXOR keskustelutilaisuuksia Pop Up My Bathroom - trendifoorumissa. Keskustelujen antina saatiin ideoita älykkäisiin 
ja yksilöllisiin hotellihuoneisiin sekä kylpyhuoneen jakamiskonsepteihin. Kuva yläpuolella oikealla AXOR keskustelutilaisuus 
“Individualisation of Hotel Bathrooms” (vasemmalta oikealle) Jeanette Huber Tulevaisuusinsituutista, Bernd Hollin  Hollin + 
Radoske Arkkitehtitoimistosta, moderaattori Bernd Heuvelmann ja Eva Herrmann, The Fritz hotellin johtaja, Düsseldorfista. 
 

 

   

   
hansgrohe_Metropol_ISH17_01 hansgrohe_Metropol_ISH17_02 hansgrohe_RaindanceE_ISH17 

hansgrohe esitteli messuilla uudet Metropol-hanat ja Raindance E -suihkut, jotka tuovat modernia, geometristä designia 
kylpyhuoneeseen. Tuotteet lanseerataan Suomessa myöhemmin vuoden 2017 aikana. 

 

   
hansgroheSinkCombi_ISH17_01 hansgroheSinkCombi_ISH17_02 Hansgrohe_TSC_ISH17 

Osastolla vierailleet testasivat uusia keittiöhanoja, joissa hanan avaus ja sulkeminen tapahtui napin painalluksella (kuvat 
yläpuolella vasemmalla ja keskellä). Tuotteet lanseerataan Suomessa myöhemmin.  Teknisen osaston palvelupisteestä sai 
avun teknisiin tiedusteluihin ja asennukseen (yläpuolella oikealla).  
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AXOR_Claim_ISH17 AXOR_Uno_ISH17 AXOR_Mixers_ISH17 

AXOR herätti huomiota ylellisillä suihkuillaan ja hanoillaan sekä tummanpuhuvalla osastollaan. Uusi Form Follows Perfection 
-slogan kiteyttää AXORin muotoiluideologian (yläpuolella vasemmalla). Uusi AXOR Uno -hanamallisto (yläpuolella keskellä) 
vakuutti vierailijat puristisella ulkomuodollaan ja kolmella erilaisella kahvavaihtoehdolla. AXOR Uno Zero ja Select hanta 
voittivat juuri ennen ISH-messujen aloitusta arvostetun iF gold award –muotoilupalkinnon.  AXOR Uno –tuotteet 
lanseerataan Suomessa myöhemmin vuoden 2017 aikana. 

 

   
AXOR_Showers_ISH17_01 AXOR_Showers_ISH17_02 AXOR_Showers_ISH17_03 

AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4 jet ja uusi PowderRain-suihkumuoto ihastutti vierailijoita. PowderRain on täysin 
uudenlainen, sametinpehmeä suihku. Esimerkki siitä mitä vuosien kovalla tutkimus- ja kehitystyöllä sekä intohimoisella 
suhtautumisella veteen elementtinä voidaan saavuttaa. Tuotteet lanserataan Suomessa myöhemmin. 

 

Kuvia ladattavana: http://www.mynewsdesk.com/fi/hansgrohe  

Tekijänoikeus: Huomioithan, että käyttöoikeutemme dokumentissa esiintyviin kuviin ovat rajalliset. Kaikki muut oikeudet kuuluvat 
kuvat ottaneille valokuvaajille. Dokumentissa esiintyviä kuvia saa julkaista maksutta vain, jos niillä selvästi ja nimenomaisesti 
esitellään tai mainostetaan Hansgrohe Groupin toimintoja, tuotteita tai projekteja ja/tai sen tuotemerkkejä (AXOR, hansgrohe). 
Kaikki muut julkaisumuodot edellyttävät kyseisen tekijänoikeuden omistajan lupaa, ja korvaus on suoritettava tekijänoikeuden 
omistajan kanssa sovitulla tavalla. 

 
 

 Hansgrohe Suomi  •  Kavallinmäki 15  •  02710 Espoo  •  Puh 0207 931 340  • info@hansgrohe.fi  •  www.hansgrohe.fi 
 

 
 

http://www.mynewsdesk.com/fi/hansgrohe

