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Lehdistötiedote 
12.10.2016 

 

Hansgrohen ja suunnittelutoimisto Phoenix Designin luova prosessi 

tuottaa kansainvälisesti palkittuja tuotteita kylpyhuoneeseen. 
 

Ideasta kansainvälisesti palkituksi suihkuksi 
 

Design löysi tiensä kylpyhuoneisiin 1970-luvulla. Tuosta ajasta lähtien 

kylpyhuoneet ovat kehittyneet ja muuttuneet enemmän oleskelutilojen 

suuntaan ja hyvänolon keitaiksi. Saksalainen suihku- ja hanavalmistaja 

Hansgrohe ja sen suunnittelupartneri Phoenix Design ovat tehneet 

yhteistyötä ja olleet merkittävässä roolissa tässä muutoksessa. Nämä 

Lounais-Saksasta kotoisin olevat yritykset ovat muodostaneet 

menestyksekkään tiimin, jotka jatkavat edelleen yhteistyötä yli 30 vuoden 

jälkeenkin. Yhdessä Hansgrohe ja Phoenix Design kehittävät tuotteita, 

jotka on hiottu viimeistä yksityiskohtaa myöten niin muotoilussa, 

toiminnallisuudessa kuin käyttömukavuudessakin. Vuosien mittaan 

Phoenix Design on suunnitellut ikonisia kylpyhuonetuotteita Hansgrohelle. 

“Useimmat ihmiset vielä tänä päivänäkin näkevät designin vain 

esteettisenä asiana. Meidän fokuksessamme on ihmiset, jotka tuotteita 

käyttävät. Näin emme koskaan unohda tuotteen käytettävyyttä”, kertoo 

Tom Schönherr, Phoenix Designin johtaja.  

 

Muotoiluprosessi 
“Analysoimme hyvin huolellisesti kuinka ihmiset käyttävät tuotteita ja 

tarkkailemme muutoksia heidän tarpeissaan. Vaikka paljon hyvin toimivia 

hanoja, termostaatteja ja suihkuja on jo tehty, etsimme jatkuvasti parempia 

tapoja tehdä parempia”, kertoo Tom Schönherr muotoiluprosessin 

ensimmäisistä askeleista.  ”Kehittäessämme Hansgrohen Rainmaker 

Select yläsuihkuja loimme uuden sukupolven tuotteita, jotka ovat helppoja 

käyttää ja jotka ilahduttavat yksityiskohdillaan asiakasta.” 46 cm leveissä 
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Rainmaker Select yläsuihkuissa on kolme täysin erilaista suihkumuotoa, 

jotka tarjoavat käyttäjälleen täydellistä suihkunautintoa. ShowerSelect 

suihkunohjaushanat on varustettu Hansgrohen Select-

painonappiteknologialla, jonka avulla suihkut avataan ja suljetaan 

yksinkertaisesti napin painalluksella.  

 

Palkittua suihkunautintoa  
“Pelkistetty muotokieli oli erityisen tärkeää meille kun suunnittelimme 

todella isoja suihkupäitä, jotta ympäröivät tilat voidaan suunnitella 

mahdollisimman vapaasti”, selittää Tom Schönherr. “Rainmaker Select 

yläsuihkut parantavat suihkukokemusta tehden suihkuhetkestä ylellisen.” 

Hansgrohen Rainmaker Select -malliston hienous ilmenee sen 

valkolasisissa pinnoissa – lasi on kestävä materiaali, joka tekee tuotteista 

kylpyhuoneiden katseenvangitsijoita. Materiaalit korostavat selkeää 

muotokieltä: sileä lasi, ja tasainen kromireunus antavat yläsuihkuille 

ensiluokkaisen ilmeen, joka sopii kylpyhuoneen muihin elementteihin ja 

moneen eri tyyliin. ”Nykyään vietämme suurimman osan päivästä 

sisätiloissa, joten päivänvalon tarve on kasvussa. Siksi useat arkkitehdit 

käyttävät isoja lasipintoja projekteissaan”, selittää Tom Schönherr, 

Phoenix Designin johtaja. “Läpinäkyvät sisätilat luovat avoimen tilan 

tuntua ja edistävät kommunikointia. Tänä päivänä lasia onkin kaikkialla – 

myös kylpyhuoneessa.” Lasi korostaa Hansgrohen selkeää muotokieltä, 

joka näkyy hyvin Rainmaker Select yläsuihkujen sileissä pinnoissa ja 

tyylikkäissä kromireunoissa. Lasi on yksi monipuolisimmista 

materiaaleista kestävyytensä ja muokattavuutensa ansiosta. Lasi 

kuvastaa täydellisyyttä, tarkkuutta ja keveyttä, ja siksi sopii mainiosti 

moderniin muotoiluun.   

 

Nämä faktat vakuuttivat myös iF design award -muotoilupalkintojen 

tuomariston: Hansgrohen Rainmaker Select Showerpipe, joka sisältää 

termostaatin, yläsuihkun ja käsisuihkun, palkittiin keväällä 2016 muotoilun 
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kaikkein korkeimmalla mahdollisella saavutuksella, iF gold award -

muotoilupalkinnolla.  

 
 
 

Hansgrohe on Hansgrohe Groupin kylpyhuone- ja keittiöhanojen sekä 
suihkujen premium brändi. Hansgrohen tuotteet ovat tunnettuja 
moderneista teknologioista, innovatiivisesta muotoilusta ja erittäin hyvästä 
toiminnallisesta laadusta. Hansgrohen kylpyhuone- ja keittiötuotteet ovat 
voittaneet lukuisia muotoilupalkintoja ympäri maailman. Hansgrohen 
keksintöjä ajan saatossa ovat olleet mm. suihkutanko, erilaiset 
säädettävät suihkumuodot, QuickClean-puhdistustoiminto ja vettä 
säästävä EcoSmart-teknologia. Uuden helppotoimisen Select-teknolgian 
myötä Hansgrohe on kansainvälisesti yksi johtavista innovaattoreista 
saniteettialalla. 
 
 

 
 
 
 
 

 Design-johtaja saniteettialalla 
International Forum Design (iF) listaa 
vuosittain maailman parhaat Design-
yritykset. Vuoden 2016 listauksessa 
Hansgrohe SE on sijalla 10, kaikkiaan noin 
2000 yrityksen joukossa. Hana- ja 
suihkuekspertti Hansgrohe päihittää 
pisteillään sellaiset yritykset kuin Apple, 
Daimler ja Nike, ja on saniteettialan yritysten 
design-listan ensimmäinen. 
www.hansgrohe.fi/design 
 

Lisätietoa:  Hansgrohe Suomi 
  - Markkinointi - 
  Sonja Nurminen 
  Phone: +358 50 351 4941 
  Fax: +358 207 931 349 
  E-Mail: sonja.nurminen@hansgrohe.fi 

     www.hansgrohe.fi 
 
 
 
 
 
 

  
Lue lisää Hansgrohesta ja sen brändeistä: 
www.facebook.com/Hansgrohe 
www.facebook.com/axor.design 
www.twitter.com/hansgrohe_pr 

 

http://www.hansgrohe.fi/design
http://www.hansgrohe.fi/
http://www.facebook.com/axor.design
http://www.twitter.com/hansgrohe_pr
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Kuvagalleria 
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“Analysoimme hyvin huolellisesti kuinka ihmiset käyttävät tuotteita ja 
tarkkailemme muutoksia heidän tarpeissaan. Vaikka paljon hyvin toimivia hanoja, 
termostaatteja ja suihkuja on jo tehty, etsimme jatkuvasti parempia tapoja thedä 
parempia”, kertoo Tom Schönherr (kuvassa) muotoiluprosessin ensimmäisistä 
askeleista. ”Kehittäessämme Hansgrohen Rainmaker Select yläsuihkuja loimme 
uuden sukupolven tuotteita, jotka ovat helppoja käyttää ja jotka ilahduttavat 
yksityiskohdillaan asiakasta.” Tämä fakta vakuutti myös iF design award -
muotoilupalkintojen tuomariston: Hansgrohen Rainmaker Select suihkusysteemi, 
joka sisältää termostaatin, yläsuihkun ja käsisuihkun, palkittiin keväällä 2016 
muotoilun kaikkein korkeimmalla mahdollisella saavutuksella, iF gold award -
muotoilupalkinnolla (kuva ylhäällä vasemmalla). 
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Copyright: Phoenix Design  Copyright: Hansgrohe SE 
“Nykyään vietämme suurimman osan päivästä sisätiloissa, joten päivänvalon 
tarve on kasvussa. Siksi useat arkkitehdit käyttävät isoja lasipintoja 
projekteissaan”, selittää Tom Schönherr, Phoenix Designin johtaja. “Läpinäkyvät 
sisätilat luovat avoimen tilan tuntua ja edistävät kommunikointia. Tänä päivänä 
lasia onkin kaikkialla – myös kylpyhuoneessa.” Lasi korostaa Hansgrohen 
selkeää muotokieltä, joka näkyy hyvin Rainmaker Select yläsuihkujen sileissä 
pinnoissa ja tyylikkäissä kromireunoissa. Lasi on yksi monipuolisimmista 
materiaaleista kestävyytensä ja muokattavuutensa ansiosta. Lasi kuvastaa 
täydellisyyttä, tarkkuutta ja keveyttä, ja siksi sopii mainiosti moderniin 
muotoiluun.  
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Hansgrohen Rainmaker Select -malliston hienous ilmenee sen valkolasisissa  
pinnoissa – lasi on kestävä materiaali, joka tekee tuotteista kylpyhuoneiden 
katseenvangitsijoita. Materiaalit korostavat selkeää muotokieltä: sileä lasi, ja 
tasainen kromireunus antavat yläsuihkuille ensiluokkaisen ilmeen, joka sopii 
kylpyhuoneen muihin elementteihin ja moneen eri tyyliin.  
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Rainmaker Select yläsuihkut kietovat käyttäjänsä erilaisiin suihkumuotoihin. 
Niissä on uutuutena ensiluokkainen lasinen pinta. Suuresta koostaan huolimatta 
Rainmaker Select suihkut eivät hallitse tilaa ja ne sulautuvat kattoon ja valkoisiin 
laattoihin. Yläsuihkut on myös irrotettavissa puhdistusta varten. Lasinen pinta on 
myös irrotettavissa, jos perusteellinen puhdistus on tarpeen.  
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Hansgrohe Rainmaker Select 460 yläsuihkuissa on kolme täysin erilaista 
suihkumuotoa, jotka tarjoavat täydellistä suihkunautintoa: täyteläinen ja laaja 
sadesuihku Rain kietoo koko vartalon suihkun sisään. RainStream-suihkun 
yksittäiset vesinauhat hierovat ja Mono-suihkun pistemäinen virtaus rentouttaa. 
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Linkit, joista voit ladata Higres kuvia:  

http://pr.hansgrohe.com/hansgrohe/2016_Hansgrohe_Rainmaker_Select_Material_

Glass/index.php 

http://pr.hansgrohe.com/hansgrohe/2015_Hansgrohe_RainmakerSelect/index.php 

 

http://pr.hansgrohe.com/hansgrohe/2015_Hansgrohe_RainmakerSelect/index.php
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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 
SE:n toimintoja, tuotteita tai projekteja ja/tai sen tuotemerkkejä (Axor, Hansgrohe, Pharo ja Pontos). 
Kaikki muut julkaisumuodot edellyttävät kyseisen tekijänoikeuden omistajan lupaa, ja korvaus on 
suoritettava tekijänoikeuden omistajan kanssa sovitulla tavalla. 
 

 


