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Lehdistötiedote  

12.10.2016 

 

 

Erikoisväriset hanat ja suihkut ovat nyt suositumpia kuin koskaan. Hans-

grohen tehtailla ne tehdään erikoiskovalla PVD-pinnoitteella. Nyt pääset 

tutustumaan tarkemmin miten ne tehdään. 

 

 

Kurkistus Axor Manufaktur -tuotannon saloihin: Kuin-

ka syntyvät erikoisväriset ja mittatilaushanat Hans-

grohen tehtailla?  

 

 

Käsityötä ja high-techiä: Hansgrohen tehtailla Saksan Schiltachissa Axor 

Manufaktur -palvelualueella on valmistettu yksilöllisiä mittatilaustuotteita 

käsityönä jo vuodesta 2002 alkaen. Axor Manufaktur -tiimi muokkaa hano-

ja, suihkuja ja tarvikkeita yksityisille ja projektiasiakkaille erikoismitoissa ja 

-väreissä tai vaikkapa yrityksen logolla varustettuna. “Haluamme, että ih-

miset viihtyvät kylpyhuoneissaan ja nauttivat kokemuksistaan veden 

kanssa. Jotta tämä olisi mahdollista, me tarjoamme tuotteita, jotka ovat 

täydellisiä kaikilla mahdollisilla tavoilla”, kertoo Philippe Grohe, Axor-

brändin johtaja. “Me tuemme erityisesti arkkitehtejä ja sisustussuunnitteli-

joita heidän tavoitteissaan luoda luksuskylpyhuoneita asiakkailleen. Axor 

Manufakturin avulla me voimme täyttää arkkitehtien erityiset tarpeet hel-

polla ja suoraviivaisella tavalla, jotta suunnittelu on tehokasta”, yrityksen 

perustajan Hans Grohen pojanpoika lisää.  
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Pieni tiimi, huippusuoritukset  

Axor Manufaktur -yksikön tiimi pystyy vastaamaan asiakkaiden mitä mo-

ninaisimpiin pyyntöihin – kaiverruksista erikoisvärisiin pintoihin ja tuottei-

den mittojen muuttamisiin. “Tehtävämme on avustaa asiakkaitamme omi-

en kylpyhuonevisioidensa toteuttamisessa”, kertoo Axor Manufaktur -

yksikön päällikkö Lothar Schoch. Olipa tilaus tarkoitettu suureen globaaliin 

projektiin tai yksityishenkilön kotiin, tuotteet valmistetaan samalla tarkkuu-

della ja yksityiskohdat huomioiden. Työntekijät ovat saaneet erikoiskoulu-

tuksen, jotta he pystyvät täyttämään Axor Manufaktur -tuotannon tiukat 

laatuvaatimukset. Jokainen osa on huolellisesti särmätty ja kiillotettu käsin 

yhteistyössä eri valmistusosastojen kanssa virheettömän laadun takaami-

seksi. Metalliosien ja niiden erityisen hienot pinnat vaativat korkean tason 

osaamista ja pitkää kokemusta. Esimerkiksi erikoisväristen tuotteiden har-

jattu mattapinta on tehty pikkutarkasti käsityönä.  

  

“Yksi erikoispalveluistamme on hanan pidennys”, kertoo Lothar Schoch, 

Axor Manufaktur -yksikön päällikkö. “Aluksi jonkun, jolla on tarpeeksi ko-

kemusta, on määritettävä onko edes mahdollista lisätä hanan korkeutta tai 

pituutta, koska design ja piilossa oleva geometria voi asettaa hanan 

muokkaukselle rajoituksia. Jos päädytään siihen, että pidennys on mah-

dollista, alkavat varsinaiset työvaiheet hanan pidentämiseksi. Toimenpide 

vaatii useita tunteja käsityötä ja oikeat työkalut kahden runko-osan tark-

kaan yhdistämiseen”, lisää Schoch.  

 

Axor Manufaktur -tuotannossa käsityötaito yhdistyy viimeisimpään tekno-

logiaan. Yrityksen omissa PVD-kammioissa pinnoitetaan tuotteita erikois-

metalliväreillä. Laboratorio-olosuhteissa tapahtuva PVD-pinnoitus (Physi-

cal Vapor Deposition Technology) tapahtuu jalokaasujen avulla. Ne “syty-

tetään” kaasun muodostamiseksi, jonka jälkeen kaasu ympäröi tuotteet ja 

tarttuu pintaan kiinni tiukasti muodostaen erivärisen pinnan. Lopputulok-

sena on erikoiskova pinta, joka kestää paremmin naarmuuntumista, puh-

distusaineita ja kovia olosuhteita.  
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Esimerkkiprojekteja maailmalta  

Projektien sisustusratkaisut tai tilojen erityisominaisuudet saattavat aset-

taa hanoille ja suihkuille erityisvaatimuksia, jolloin mittatilaustuotannon 

edut tulevat selvästi esille. ”Risteilyaluksissa erityisesti on tarpeita yksi-

löidyille tuotteille. Kylpyhuoneiden pienet tilat aiheuttavat tarpeen hanojen 

muokkaukselle, kun pesuallashanat pitää kiinnittää pieniin tasoihin aivan 

lähelle peiliä“, selittää Lothar Schoch. “Upea hotellikohde Tyynellämerellä 

pyysi Axor Starck -hanoja pidennetyillä juoksuputkilla ja mittatilauskahvoil-

la. Lisäksi hanoihin lisättiin nikkelin värinen PVD-pinnoite – ei vain ulko-

näön vuoksi, vaan käytännön syistä: saaren merellisessä ilmastossa ole-

va suola olisi ajan mittaan alkanut syövyttää kromipinnoitetta”, Schoch li-

sää. Tiimin erikoisimpia ja onnistuneimpia projekteja on ollut kiinalaisen 

luksushotelliketjun kylpyhuonehanat, joihin käytettiin Swarowskin kristalle-

ja. 

 

Kullanväristen tuotteiden voittokulku jatkuu  

Kaikista erikoisväritilauksista kullan väri on ollut maailmanlaajuisesti eh-

dottomasti suosituin eikä sen suosio näytä hiipumisen merkkejä. Kaksivä-

riset pinnoitteet, joissa kromipintaan lisätään kullanvärisiä yksityiskohtia, 

ovat myös erittäin suosittuja. Tällä hetkellä Axor Manufaktur tarjoaa 15 

standardimetalliväriä; muut värit ovat myös mahdollisia. Päivittäin tuottei-

siin lisätään myös erikoismerkintöjä, isompia kuvakkeita ja esimerkiksi ho-

tellien logoja laserteknologian avulla. Näiden avulla tuotteista saadaan to-

della yksilöllisiä, kylpyhuoneiden timantteja.  
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Axor, Hansgrohe SE:n design-tuotemerkki, toteuttaa menestyksekkäästi 
ydinajatustaan “Designer Visions for Your Bathroom". Maailman johtavat 
arkkitehdit, sisustus- ja tuotesuunnittelijat kehittävät yhteistyössä Axorin 
kanssa visioitaan kylpyhuoneesta osana oleskelutiloja. Axor-mallistot tar-
joavat lukuisia vaihtoehtoja yksilöllisiin, kestäviin ja korkeinta mahdollista 
esteettistä sekä teknologista laatua vaativiin kylpyhuoneratkaisuihin.  Tä-
nä päivänä Axorin design-kumppaneita ovat Barber & Osgerby, Ronan ja 
Erwan Bouroullec, Antonio Citterio, Front, Jean-Marie Massaud, Nendo, 
Phoenix Design, Philippe Starck ja Patricia Urquiola. He kaikki ovat osal-
taan vaikuttaneet siihen, että kylpyhuoneet ovat muuttuneet entistä merki-
tyksellisemmäksi ja kauniimmiksi. Axor-brändiä johtaa Philippe Grohe, yri-
tyksen perustajan pojanpoika. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 Design-johtaja saniteettialalla 

International Forum Design (iF) listaa vuosit-
tain maailman parhaat Design-yritykset. 
Vuoden 2016 listauksessa Hansgrohe SE on 
sijalla 10, kaikkiaan yli 2000 yrityksen jou-
kossa. Hana- ja suihkuekspertti Hansgrohe 
päihittää pisteillään sellaiset yritykset kuin 
Daimler, Volkswagen ja adidas, ja on sani-
teettialan yritysten design-listan ensimmäi-
nen. 
www.hansgrohe.fi/design  

 

Lisätietoja:  Hansgrohe Suomi 
  - Markkinointi - 
  Sonja Nurminen 
  Puh: +358 50 351 4941 
  Sähköposti: sonja.nurminen@hansgrohe.fi 
  www.hansgrohe.fi  
  www.axor-design.com 

  

  

Lue lisää Axorista: 
www.facebook.com/axor.design 
www.twitter.com/hansgrohe_pr 

http://www.axor-design.com/
http://www.facebook.com/axor.design
http://www.twitter.com/hansgrohe_pr
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Kuvagalleria  
 

       Axor Manufaktur mittatilaustuotanto: Kuinka erikois-väriset hanat syntyvät  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axor_Manufaktur_Service Area   
Copyright: Kuhnle & Knödler for Axor / Hansgrohe SE 
Käsityötä ja high-techiä: Hansgrohen tehtailla Saksan Schiltachissa Axor Manufaktur -palvelualueella on valmistettu 
yksilöllisiä mittatilaustuotteita käsityönä jo vuodesta 2002 alkaen. Axor Manufaktur -tiimi muokkaa hanoja, suihkuja ja 
tarvikkeita yksityisille ja projektiasiakkaille erikoismitoissa ja -väreissä tai vaikkapa yrityksen logolla varustettuna.  

 
   

Axor_Manufaktur_Soldering  
Copyright: Kuhnle & Knödler for Axor / Hansgrohe 
SE 

 Axor_Manufaktur_Quality Control 
Copyright: Kuhnle & Knödler for Axor / Hansgrohe SE 

“Yksi erikoispalveluistamme on hanan pidennys”, kertoo Lothar Schoch, Axor Manufaktur -yksikön päällikkö. “Aluksi 
jonkun, jolla on tarpeeksi kokemusta, on määritettävä onko edes mahdollista lisätä hanan korkeutta tai pituutta, koska 
design ja piilossa oleva geometria voi asettaa hanan muokkaukselle rajoituksia. Jos päädytään siihen, että pidennys on 
mahdollista, alkavat varsinaiset työvaiheet hanan pidentämiseksi. Toimenpide vaatii useita tunteja käsityötä ja oikeat 
työkalut kahden runko-osan tarkkaan yhdistämiseen”, lisää Schoch. 
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Axor_Manufaktur_Packaging 
Axor_Manufaktur_Tools 
Copyright: Kuhnle & Knödler for Axor / Hansgrohe SE 
Jokainen osa on huolellisesti särmätty ja kiillotettu käsin yhteistyössä eri valmistusosastojen kanssa virheettömän laadun 
takaamiseksi. Metalliosien ja niiden erityisen hienot pinnat vaativat korkean tason osaamista ja pitkää kokemusta. Esi-
merkiksi erikoisväristen tuotteiden harjattu mattapinta on tehty pikkutarkasti käsityönä.  

 

Axor Manufaktur_Team_1 
  Axor Manufaktur Team_2 
  Copyright: Kuhnle & Knödler for Axor / Hansgrohe SE 

Axor Manufaktur -yksikön kahdeksanhenkinen tiimi pystyy vastaamaan mitä moninaisempiin asiakasvaatimuksiin – kai-
verruksista erikoisvärisiin pintoihin ja yksilöllisten mittojen mukaan valmistettuihin tuotteisiin. Henkilökunta on koulutettu 
vastaamaan erittäin korkeisiin laatuvaatimuksiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axor Manufaktur_Lothar Schoch  
  Copyright: Kuhnle & Knödler for Axor / Hansgrohe SE 

“Tehtävämme on avustaa asiakkaitamme omien kylpyhuonevisioidensa toteuttamisessa”, kertoo Axor Manufaktur -
yksikön päällikkö Lothar Schoch. 
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Philippe Grohe_Portrait_BW 
Copyright: Alexander Schneider für Axor / 
Hansgrohe SE 

 Philippe Grohe_Portrait_Color 
Copyright: Alexander Schneider für Axor / Hansgrohe SE 

Yhtiön perustajan Hans Grohen pojanpoika Philippe Grohe syntyi Sveitsissä vuonna 1967. Hän on koulutukseltaan 
valokuvaaja ja ekonomi, ja hän työskenteli useissa tehtävissä Yhdysvalloissa ennen astumistaan Hansgrohen Ranskan 
jakeluyhtiön johtoon. Vuonna 2001 Philippe Grohe palasi perheyrityksen pääkonttoriin Schiltachiin Schwarzwaldiin Hans-
grohe SE:n Axor-tuotemerkin johtoon. Philippe Grohe viihtyy luonnossa ja harrastaa valokuvausta ja urheilua. 
 

 

Highres-kuvia tuotannosta ladattavissa:  
http://pr.hansgrohe.com/axor/Axor_Manufaktur_Behind_the_Scenes/index.php  
 
Erikoisvärisiä ja mittatilaustuotteita ladattavina kuvina: 
http://pr.hansgrohe.com/axor/Axor_Manufaktur_Products/index.php  
 
Tekijänoikeus: Huomioithan, että käyttöoikeutemme dokumentissa esiintyviin kuviin ovat rajalliset. 
Kaikki muut oikeudet kuuluvat kuvat ottaneille valokuvaajille. Dokumentissa esiintyviä kuvia saa jul-
kaista 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. 

 

http://pr.hansgrohe.com/axor/Axor_Manufaktur_Behind_the_Scenes/index.php
http://pr.hansgrohe.com/axor/Axor_Manufaktur_Products/index.php

