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Hyvä keittiö kertoo hyvästä mausta. Ja tämä
pätee myös hanoihin. Meidän reseptimme on: älykäs
toiminnallisuus yhdessä täydellisen ergonomian ja parhaan
muotoilun kanssa. Hansgrohen ja Axorin keittiöhanat eivät
kuitenkaan määrittele vain toiminnallisuutta ja laatua, vaan
ne ovat aina myös päätös sijoittaa pitkään käyttöikään.
Keittiöhanoja saatetaan käyttää 90 kertaa päivässä ja ne
ovatkin keittiön useimmiten käytetty keittiövaruste. Teknologinen uutuutemme kiteyttää sen osuvasti: pieni Select-painike
huolehtii suuresta. Se tekee keittiöpuuhista huomattavasti
yksinkertaisempia. Se toimii intuitiivisesti: kevyt painikkeen
painallus kädellä, kädenselällä tai kyynärpäällä pysäyttää
veden tai antaa sen taas virrata.

Hansgrohen pääkonttori sijaitsee
Schwarzwaldissa, Saksassa. Yrityksellä on takanaan 110-vuotinen perinne perheyrityksenä. Yritys kuuluu
tänäpäivänä johtaviin hana- ja
suihkuvalmistajiin. Tuotteet ovat
maailmanlaajuisesti tunnettuja korkealaatuisina ja muotoilullisina,
kylpyhuonekonseptit edistyksellisinä
ja saniteettitekniikka ympäristöystävällisenä. Yrityksen ykköstavaramerkin Hansgrohen lisäksi desingmerkki
Axor luotiin vuonna 1993.
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VAPAUTTA NAPIN
PAINALLUKSELLA.
YKSI PAINIKE HELPOTTAA
TYÖSKENTELYÄ KEITTIÖSSÄ.

Hansgrohe Metris® Select
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Metris Select keittiöhana parantaa työskentelymukavuutta keittiössä
Select-painikkeen avulla. Hanan voi melkein ohimennen avata ja sulkea
ilman, että työskentely keskeytyy turhaan. Koska Select-painiketta voi
käyttää myös kädenselällä tai kyynärpäällä, pysyy hana puhtaana.
Tämä lisäys keittiön mukavuuksiin ei edellytä sähköä tai lisälaitteita
alakaapissa. Painike toimii täysin mekaanisesti.

Painikkeen toimintojen esittelyvideon löydät
osoitteesta youtube.com/hansgrohe tai
skannaamalla QR-koodin.

Select: pieni painike kattavaan
liikkumisvapauteen.
Jos kätesi eivät ole vapaana, voit käyttää
hanaa myös mukavasti kädenselällä tai
kyynärpäällä.

Select-painike – käynnistä ja sammuta vesi
yksinkertaisesti painikkeen painalluksella. Kahva pysyy silloin auki-asennossa ja esisäädetty
lämpötila ja vesimäärä pysyy muuttumattomana

ComfortZone – runsaasti vapaata tilaa ja
suurempi liikkuvuus päivittäisissä keittiötöissä

Juoksuputki kääntyy 110/150 astetta – lisää
liikkumavapautta

Avaa hana kerran ja valitse haluttu lämpötila,
sen jälkeen keskeytä ja avaa vedentulo uudelleen
Select-painikkeella. Kahva voi jäädä aukiasentoon pysyvästi
Ergonominen säätökahva kahva huolehtii siitä,
että kaikenikäisten on helpompi säätää
lämpötilaa ja vesimäärää

Hanan rungon muotoilu sopii harmonisesti
yhteen modernien tiskialtaiden kanssa

Hansgrohe Metris® Select
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Hansgrohe Metris®

TÄYDELLINEN OTE.
TÄYDELLINEN MUOTOILU.
METRIS KEITTIÖHANAT.

Sosiaalinen tapahtuma ystävien
kesken tai miesten uusi harrastus –
kokkaaminen ei ole enää pelkkä
arkipäiväinen tapahtuma. Kokkauksesta on tullut kultti. Mitä ruuanlaitosta tulisi ilman keittiön tärkeintä
elementtiä, vettä? Ei mitään! Juuri
siksi Hansgrohen suunnittelijat ovat
suunnitelleet Metris-keittiöhanan,
jossa on ulosvedettävä käsisuihku
ja erityisen ergonominen kahva.
Hana on aito muotoilun kohokohta
jokaisessa keittiössä, johon kuuluu
myös selkeä ja aistikas vesisuihku.
Hanoja saa sekä ruostumattoman
teräksen että kromin värisenä.
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Käännä juoksuputkea 110°/150° astetta
saadaksesi altaalla runsaasti vapaata tilaa

Avaa, sulje, säännöstele. Kahva on
ergonomisesti kaareva. Sillä on helppo
säädellä vesimäärää ja-lämpötilaa.
Täydellinen kaiken ikäisille

Hanan rungon muotoilu sopii harmonisesti
yhteen tiskialtaan kanssa

Hansgrohe Metris®
Vaihda napin painalluksella virtaava
vesi vesisuihkuksi. Näin saat vettä juuri
siinä muodossa kuin itse haluat

Magneettipidike MagFit kiinnittää
suihkupään miellyttävästi hanan runkoon
käytön jälkeen
Ulosvedettävä suihku tarkoittaa
maksimaalista joustavuutta ja
liikkumisvapautta

ComfortZone tuo päivittäiseen
käyttöön paljon vapaata tilaa
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Laaja-alainen suihkun virtaus astioiden ja
kattiloiden huolellista pesua tai kasvisten
huuhtelua varten

KULMIKKAASTA PYÖREÄKSI.
ÄLYKKÄÄSTI MUOTOILTUA TOIMIVUUTTA.
Neljä mallikasta tyyppiä. Uuden Metris-malliston perusrungot ovat saaneet inspiraationsa modernien pesualtaiden
pehmeästi pyöristetyistä muodoista. Muotoihin yhdistyy
aistikasta ergonomiaa ja älykästä toiminnallisuutta, johon
kuuluvat niin käytännöllinen kahva ja ulosvedettävän suihkun
magneettikiinnitys kuin kaksi napin painalluksella säädettävää vesisuihkutyyppiä: tavallinen ja suihku. Sekä
myös Select-painikkeella käytettävä hana, jossa muodot
ja toiminnot yhdistyvät kauniisti ja jota on lapsellisen
helppoa käyttää. Saatavana on myös yksiote keittiöhana
integroidulla pesukoneventtiilillä sekä erillinen tasoon
asennettava pesukoneventtiili.

Hansgrohe Metris® Select
yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella

Mekaanisesti toimiva Select-painike

ComfortZone
Kääntyvä juoksuputki (110°/150°)

Vertikaalinen kahvan asento

Hansgrohe Metris®
yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä pikapesimellä

Ulosvedettävä pikapesin (voidaan
vetää 50 cm ulospäin) kahdella suihkutyypillä
(normaali-/suihkusuutin)
ComfortZone
MagFit-magneettikiinnitys
Yksilöllisesti säädettävä kääntymiskulma
(110°/150°), myös epäsymmetrisesti
Vertikaalinen kahvan asento

Hansgrohe Metris®
yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella

Ulosvedettävä juoksuputki (voidaan vetää 50 cm ulospäin)
ComfortZone
MagFit-magneettikiinnitys
Yksilöllisesti säädettävä kääntymiskulma
(110°/150°), myös epäsymmetrisesti
Vertikaalinen kahvan asento

Hansgrohe Metris®
yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella

ComfortZone
Kolmivaiheisesti säädettävä kääntymiskulma
(110°/150°/360°), myös epäsymmetrisesti
Vertikaalinen kahvan asento

Saatavana myös integroidulla
astianpesukoneventtiilillä
(ei kuvassa)
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PUHDASTA. SELKEÄÄ. AISTIKASTA.
DESIGNIN JA TEKNOLOGIAN
KIEHTOVA YHDISTELMÄ.

Hansgrohe PuraVida

®
PuraVida – hanan nimi kertoo puhtaasta muotokielestä ja
samaan aikaan elämän elementin veden tuottamasta nautinnosta. Hana on tiskipöydän katseenvangitsija. Sen ilme
on ainutlaatuinen DualFinish, jossa hanarungon harjattu
ruostumaton teräs ja juoksuputken kiillotettu ruostumaton
teräspinta kohtaavat. Ilmeen on suunnitellut arvostettu
Phoenix Design-toimisto, ja Hansgrohen älykkäät toiminnot
tuovat tuotteeseen viimeisen silauksen. Kaunis ja miellyttävä
tapa laittaa ruokaa.
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YKSINKERTAISEN KAUNISTA,
KAUNIISTI YKSIKERTAISTA.
MYÖS KÄYTETTÄESSÄ.
PuraVida-keittiöhanat kiehtovat selkeydellään ja yksinkertaisuudellaan. Perusrungosta erilliset käyttöelementit
vakuuttavat estetiikallaan ja helppokäyttöisyydellään. Napin painalluksella valitaan lämpötila (kolme
etukäteen määriteltyä lämpötilaa). Nappia kääntämällä lämpötilaa voi säätää yksilöllisesti. LED-rengas
ilmaisee lämpötiloja eri väreillä. Vedenvoimakkuuden voi säätää yhtä tarkasti. Muita mahdollisuuksia ovat
puhdistustoiminto ja kuuman veden esto.

Lämpötilan pikavalinta
Paina

1x

2x

3x

Lämpötilan säätö

Vesimäärä

Käännä

Paina + käännä

Yksittäisessä ohjausyksikössä runsaasti toimintoja: 1 painallus = kylmä vesi, 2 painallusta =
sekoitettu vesi, 3 painallusta = kuuma vesi. Yksilöllinen lämpötilan säätö: käännä ohjauselementtiä. Säädä vesimäärää painamalla ja kääntämällä. Hanan muita toimintoja: puhdistustoiminto ja
kuumaveden rajoitus.

Hansgrohe PuraVida®
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Puhdistus
Paina pitkään

DualFinishruostumaton
teräs

Kromi

PuraVida-hanat sopivat yleisesti käytössä oleviin tiskipöytiin. Hanaa on saatavana kiiltävänä kromina
sekä korkealaatuisena, ruostumattomasta teräksestä valmistetulla DualFinish-pinnalla. PVD pinnoituksella aikaan saatu ruostumaton teräspinta tekee hanasta kestävän kaikissa tilanteissa. Saumaton
materiaalisiirtymä harjatun hanarungon ja kiillotetun juoksuputken välillä korostaa korkeaa laatua.

UUSI KÄYTTÖKONSEPTI:
KÄYTÄ MITEN HALUAT.
Ei ole väliä onko kyseessä elektroninen- vai manuaalinen hana. Uudenlainen käyttökonsepti, jossa käyttöelementti on erillään hanasta, antaa asiakkaan toiveille paljon tilaa. Tyypillisten työvaiheiden lisäksi voidaan näin
myös ottaa huomioon yksilölliset fyysiset tarpeet. Onko käyttäjä vasenvai oikeakätinen? Lyhyt ja pitkä? Edes tilanne, jossa kädet ovat täynnä,
ei vaikeuta keittiötöitä.

Kääntyvä juoksuputki (120°)
ComfortZone

Elektroninen ohjaus
Ohjausyksikön joustava sijoittaminen

Hansgrohe PuraVida®
Kaksiosainen elektroninen keittiöhana
Juoksuta vettä napin painalluksella juuri niin paljon ja niin lämpimänä kuin
haluaisit – lämpötilan ja vesimäärän voi säätää etukäteen. Sähköllä
toimiva käyttöyksikkö ei ole älykkään toiminnallisuutensa vuoksi ainoastaan
erittäin miellyttävä käyttää. Se voidaan lisäksi asentaa tiskialtaan reunaan
käyttäjän kannalta parhaaseen paikkaan. Erillinen tasoon asennettava
pesukoneventillili saatavana.

Elektroninen

Hana vasemmalla, käyttöyksikkö
altaan edessä

Hana ja käyttöyksikkö altaan
takana

Hana ja käyttöyksikkö altaan
oikealla puolella

Hana altaan takana, käyttöyksikkö
tiskipöydän reunan suuntaisesti

Hansgrohe PuraVida®

Kääntyvä juoksuputki (120°)
ComfortZone
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Joustava kahvan asennus

Hansgrohe PuraVida®
Kaksiosainen yksiote keittiöhana
Saatavana on myös klassinen vaihtoehto: Hansgrohe PuraVidan yksiotemalli, jolla voit säätää vesimäärää ja lämpötilaa manuaalisesti elegantin
yksiotekahvan avulla. Tämänkin mallin kahvan voit asentaa mihin tahansa
kohtaan tiskialtaan tai tason reunalle. Erillinen tasoon asennettava pesukoneventtiili saatavana.

Manuaalinen

Hana altaan takana, käyttövipu
altaan edessä

Hana takana oikealla ylhäällä,
käyttövipu altaan oikealla puolella

Hana ja käyttövipu altaan takana

Hana ja käyttövipu altaan
vasemmalla puolella

ERINOMAISEN KEITTIÖAPURIN
KAIKKI OMINAISUUDET.
MODERNIA MUOTOILUA, JOKA SOPII
KAIKKIALLE. FUNKTIONAALISET YKSITYISKOHDAT TEKEVÄT RUOANLAITOSTA
NAUTINNON.

Hansgrohe Talis®
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Talis on saatavana eri versioina: perusmallista
aina korkealla juoksuputkella varustettuun hanaan;
ulosvedettävästä juoksuputkesta ulosvedettävään
pikapesimeen sekä integroidulla pesukoneventtiilillä.
Hanasarja, jonka avulla voit vaivattomasti lisätä
toimintasädettä tiskialtaan ympäristössä. Sijaitseeko
tiskialtaasi ikkunan edessä? Valitse tässä tapauksessa
alaskäännettävä hana: nosta hanaa ylös, käännä se
alas ja avaa sitten ikkuna. Erillinen tasoon asennettava
pesukoneventtiili saatavana.

Hansgrohe Talis® S2 Variarc / Talis® S
Muoto ja funktionaalisuus muodostavat esteettisen symbioosin. Kapearakenteisessa ja tyylikkäässä Hansgrohe Talis-hanassa on selkeä
puikkokahva. Erikoisominaisuus: korkea ja kääntyvä, ComfortZone-tilalla
varustettu juoksuputki jättää miellyttävästi tilaa hanan ja tiskialtaan väliin
tuoden tällä tavoin enemmän liikkumatilaa.

Hansgrohe Talis® S2 Variarc
yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella

Kääntyvä juoksuputki (150°)
MagFit-magneettikiinnitys
ComfortZone
Ulosvedettävä juoksuputki
Vertikaalinen kahvan asento
Kääntötoiminto ikkunan eteen
asennettaessa

Hansgrohe Talis® S2 Variarc
yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella
Yksilöllisesti säädettävä
kääntymiskulma
(110°/150°/360°)
ComfortZone
QuickClean-toiminto kalkkisaostumien ehkäisemiseksi
Vertikaalinen kahvan asento
Saatavana myös integroidulla
pesukoneventtiilillä (ei kuvassa)

Hansgrohe Talis® S2 Variarc
yksiote-keittiöhana
ulosvedettävällä pikapesimellä

Kääntyvä juoksuputki (150°)

MagFit-magneettikiinnitys
Ulosvedettävä pikapesin (voidaan vetää
50 cm ulospäin) kahdella suihkutyypillä
(normaali-/suihkusuutin)
ComfortZone

Vertikaalinen kahvan asento
22
23
Kääntötoiminto ikkunan eteen
asennettaessa

Hansgrohe Talis® S
yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella

Hansgrohe Talis® S
yksiote keittiöhana

Selkeä puikkokahva

Selkeä puikkokahva

Ulosvedettävä juoksuputki kahdella
suihkutyypillä (normaali-/suihkusuutin)
ComfortZone
QuickClean-toiminto kalkkisaostumien ehkäisemiseksi
Kääntyvä juoksuputki (150°)

ComfortZone
QuickClean-toiminto kalkkisaostumien ehkäisemiseksi
Kääntyvä juoksuputki (150°)
Saatavana myös integroidulla pesukoneventtiilillä, kääntyvä juoksuputki 120° (ei kuvassa)

Hansgrohe Focus®

ELEGANTTI JUOKSUPUTKEN PÄÄ.
KÄÄNNETTÄVÄ, ULOSVEDETTÄVÄ –
TOIMINNALLINEN!

Eikö pää olekin yhtä tärkeä kuin
vatsa? Hansgrohe Focus on ajaton
hanamallisto, jossa on lennokkuutta. Ja päätä! Focus-valikoimaan kuuluu miellyttäviä perusvaihtoehtoja,
integroidulla pesukoneventtiilillä, korkealla juoksuputkella ja ulosvedettävällä suihkulla. Hanoja, joista nautit
kauan. Kromin lisäksi saatavana on
ruostumattoman teräksen värisiähanoja, jotka ovat harmoniassa
uunien, jääkaappien, liesituulettimien
ja kahvojen pintojen kanssa. Myös
erillinen tasoon asennettava pesukoneventtiili saatavana.
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Juoksuputki kääntyy
150 astetta – suurempaa
vapautta keittiössä

Vertikaalinen kahvan asento

Hansgrohe Focus®

Ulosvedettävä juoksuputki/pikapesin
(voidaan vetää 50 cm ulospäin) kahdella
suihkutyypillä (normaali-/suihkusuutin) –
suurempaa joustavuutta ja liikkumavapautta
Magneettipidike MagFit kiinnittää
suihkupään miellyttävästi hanan
runkoon käytön jälkeen

ComfortZone tuo päivittäiseen käyttöön
paljon vapaata tilaa

Suihkun virtaus – ideaali
laaja-alaiseen ja huolelliseen huuhteluun
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MagFit-magneettikiinnitys
Ulosvedettävä juoksuputki/pikapesin
(voidaan vetää 50 cm ulospäin) kahdella
suihkutyypillä (normaali-/suihkusuutin)
ComfortZone
Kääntyvä juoksuputki (150°)

Vertikaalinen kahvan asento

Hansgrohe Focus®
yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella

Hansgrohe Focus®
yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella (L-putki)

Hansgrohe Focus®
Hansgrohe Focus-hana ihastuttaa minimalistisella muotokielellään.
Sen suoralinjainen muotoilu tekee keittiöstä ajattomasti modernin.

Hansgrohe Focus®
yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella
Saatavana myös integroidulla
pesukoneventtiilillä (ei kuvassa)

ComfortZone

Kolmivaiheisesti säädettävä kääntöalue
(110°/150°/360°), myös epäsymmetrisesti

Kahvan kätisyys vaihdettavissa
(oikea/vasen) Saatavana myös
integroidulla pesukoneventtiilillä.
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Hansgrohe Focus® / Focus® E / Focus® S
Focus-keittiöhanojen perusversioihin ja seinäasennettuihin ratkaisuhin
pätee itsestäänselvästi sama kuin linjan korkeisiin kääntöhanohin: pajon
liikkumatilaa hanan alla.

Hansgrohe Focus®
yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella
Saatavana myös integroidulla
pesukoneventtiilillä (ei kuvassa)
Pitkä, ergonominen kahva

Kääntyvä juoksuputki (360°)
Pesukoneventtillillä varustetussa
mallissa kääntyvä juoksuputki (120°)
QuickClean-toiminto kalkkisaostumien ehkäisemiseksi

Hansgrohe Focus®
yksiote keittiöhana
seinäasennus
kääntyvällä juoksuputkella
Pitkä, ergonominen kahva
Kääntyvä juoksuputki (180°)

QuickClean-toiminto kalkkisaostumien ehkäisemiseksi

Hansgrohe Focus® E
yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella
Pitkä, ergonominen kahva
Kääntyvä juoksuputki (360°)

QuickClean-toiminto kalkkisaostumien ehkäisemiseksi

Hansgrohe Focus® S
yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella
Saatavana myös integroidulla
pesukoneventtiilillä (ei kuvassa)

Pitkä, ergonominen kahva
Kääntyvä juoksuputki (360°). Pesukoneventtillillä
varustetussa mallissa kääntyvä kuoksuputki (120°).
QuickClean-toiminto kalkkisaostumien ehkäisemiseksi
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Aistit

Olennainen

Yksinkertainen

Rauhallinen
Helppo

Kompromissiton
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Axor Starck

Keittiöikonit, jotka ovat lähtöisin
yhden maailman kuuluisimpien suunnittelijoiden kynästä. Philippe Starck
on suunnitellut Axor-tuotteita jo vuodesta 1994. Ranskalaissuunnittelijan hanojen tunnusmerkkejä ovat
elementaariset muodot ja selkeät
toiminnot, jotka noudattavat minimalistisen estetiikan periaatteita.
Malliston tunnuspiirteenä on helppokäyttöinen joystick-kahva.

Axor Starck
Yksilöllisesti säädettävä kääntymiskulma (110°/150°/360°)
Ulosvedettävä juoksuputki kahdella
suihkutyypillä (normaali-/suihkusuutin)
ComfortZone
Joystick-kahva

Kahvan kätisyys vaihdettavissa
(oikea/vasen)

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella tai ilman
Axor Starck-malliston design on minimalistista ja sulavaa – runko-osasta juoksuputkeen ja ulosvedettävään suuttimeen. Axor Starck on saatavilla kahtena funktionaalisena hanamallina: kääntyvällä juoksuputkella varustettu malli 1, joka voidaan
asettaa mihin tahansa kolmesta kääntymiskulmasta käyttäjän mieltymysten mukaan,
sekä malli 2, ulosvedettävällä juoksuputkella jonka avulla hana ylettyy joka puolelle
tiskialtaaseen, mahdollistaen näin astioiden vaivattoman huuhtelun. Erillinen tasoon
asennettava pesukoneventtiili saatavana.

Kääntyvä juoksuputki
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Semi-Pro

Axor Starck

Kääntyvä juoksuputki (360°)
Ulosvedettävä juoksuputki kahdella
suihkutyypillä (normaali-/
suihkusuutin)

ComfortZone

Yksiote-keittiöhana Semi-Pro
Axor Starck Semi-Pro on innokkaille ruoanlaiton
harrastajille tarkoitettu keittiöhana. Hanan 360
astetta kääntyvän juoksuputken ja minimalistisen
designin ansiosta hana soveltuu ihanteellisesti
kaksoistiskialtaisiin sekä keittiösaarekkeisiin
integroituihin tiskiallasyksiköihin.
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MODERNITÀ

PIACERE

ELEGANZA

ERGONOMIA
Italialaisarkkitehti ja -suunnittelija
Antonio Citterio kunnioittaa veden
elementtiä elegantin hillityllä keittiöhanasarjalla. Ylellinen, yksityiskohtaisen täsmällisesti muotoiltu kahva
on huomiotaherättävä, ja pituutensa
ja litteytensä ansiosta se on
ergonominen. Designin herrasmies
Citterio on suunnitellut myös toisen
keittiöhanamallin Citterio M, jonka
erittäin kapeat ja korkeat linjat viestittävät urbaania estetiikkaa. Erillinen
tasoon asennettava pesukoneventtiili
saatavana.
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Axor Citterio

Yksiote-keittiöhana Semi-Pro
RST- jousi

Kääntyvä juoksuputki
(360°)

Axor Citterio on saatavana kolmena toiminnallisesti erilaisena mallina – aina huippuluokan malliin asti, jonka ruostumattomasta
teräksestä valmistettu jousi mahdollistaa
juoksuputken maksimaalisen joustavan käytön.
Kaikissa hanoissa on samat kapeat linjat sekä
erittäin ergonominen kahva, jota on helppo
käyttää jopa likaisilla tai saippuaisilla käsillä.
Erillinen tasoon asennettava pesukoneventtiili
saatavana.

Axor Citterio
Ulosvedettävä juoksuputki kahdella
suihkutyypillä (normaali-/suihkusuutin)
40
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ComfortZone
Yksilöllisesti säädettävä
kääntymiskulma (110°/150°/360°)
Ergonominen kahva

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella

Yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella

Ulosvedettävä
juoksuputki

Yksilöllisesti säädettävä
kääntymiskulma
(110°/150°/360°)

Kahvan joustava
asennus tiskipöytään

Kaksiosainen yksiotekeittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella
Ulosvedettävällä juoksuputkella
varustettu Axor Citterion M-malli
normaalilla tai suihkusuuttimella.

Axor Citterio M

ComfortZone

Yksilöllisesti säädettävä
kääntymiskulma
(110°/150°/360°)
Ergonominen kahva

Kahva voidaan asentaa mihin
tahansa tiskialtaan ympärille

Kaksiosainen yksiotekeittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella
Huomiota herättävää juoksuputkea
voidaan kääntää vapaasti 360° tai
rajoittaa 110°- tai 150°-kulmassa. Erillinen vipukahva voidaan asentaa mille
tiskialtaan puolelle tahansa – esimerkiksi
tiskialtaan taakse pois lasten ulottuvilta
tai altaan vasemmalle puolelle vasenkätisten henkilöiden käyttöergonomiaa
ajatellen – aina käyttäjän mieltymysten
mukaisesti. Erillinen tasoon asennettava
pesukoneventtiili saatavana.

42
43

MUOTO SEURAA TUNNETTA.
MILLOIN HANA ON ERITTÄIN HYVÄ?
SILLOIN, KUN KOSKETAMME JA
KÄYTÄMME SITÄ MIELELLÄMME.

Saksalainen, Andreas Haugin ja Tom Schönherrin luotsaama suunnittelustudio Phoenix Design on suunnitellut
jo lukuisia keittiöhanoja Hansgrohelle ja Axorille.
Phoenix Designin valikoimaan kuuluu nyt myös Axorin
ensimmäinen seinäasennettava keittiöhana.
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Axor Uno2

Axor Uno2
Kahva voidaan asentaa oikealle
tai vasemmalle puolelle
Joystick-kahva vaivatonta
käyttöä varten
Kääntyvä juoksuputki
(500 mm/150°)
Runsaasti liikkumavaraa tuova
teleskooppijuoksuputki

Yksiote-keittiöhana
piiloasennukseen
Axor Uno²-seinähana on älykäs ratkaisu, joka tuo enemmän liikkumavaraa
tiskialtaaseen. Sisäänrakennettu teleskooppiputki on helppo vetää ulos ja
kääntää, mikä kasvattaa moninkertaisesti toimintasädettä.
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Axor Uno2

Kääntyvä juoksuputki
(360°)

ComfortZone

Kahvan kätisyys
vaihdettavissa (oikea/vasen)

Yksiote-keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella
Axor Uno² on keittiöhanasarja, jonka selkeä
geometrinen muotokieli on helppo integroida
kaikkiin keittiöympäristöihin, kääntyvä juoksuputki (360°). Saatavana myös integroidulla
pesukoneventtiilillä, kääntyvä juoksuputki
(360°) (ei kuvassa).

Kääntyvä juoksuputki
(360°)
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TUOTEKATSAUS Hansgrohe

Hansgrohe Metris® Select

Hansgrohe Metris®
237

Yksiote keittiöhana
HG-nro. 14883, -000, -800

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella
HG-nro. 14820, -000, -800

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella
HG-nro. 14821, -000, -800

Hansgrohe PuraVida®

315

356

Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilein
HG-nro. 14888000

Kaksiosainen elektroninen keittiöhana
HG-nro. 15805, -000, -800

141

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella
HG-nro. 14863000
HG-nro. 14864000

Kaksiosainen yksiote keittiöhana
HG-nro. 15812, -000, -800

356
275

238

45

45

Ø 53

295

Ø 53
262

24

262

Ø 50

222

381

229

295

229

295

Yksiote keittiöhana
HG-nro. 14822, -000, -800
asennukseen ikkunan eteen
HG-nro. 14823000

Hansgrohe Talis® Classic

229

262

219

315

356

315

319

365

430

219

Yksiote keittiöhana
HG-nro. 14858000

Hansgrohe Talis® S2 Variarc
222

209

Yksiote keittiöhana
HG-nro. 14870, -000, -800

272

272

353

411
260

226

411

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella
sopii asennukseen ikkunan eteen
HG-nro. 14872, -000, -800

353

178

178

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä pikapesimellä
sopii asennukseen ikkunan eteen
HG-nro. 14877, -000, -800

356

219

307

257

Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilein
HG-nro. 14875000

Hansgrohe Talis® S

Pesukoneventtiili

230

169

40

330

224

274

290

224

224

165

224

219

222

53
 ksiote keittiöhana
Y
ulosvedettävällä juoksuputkella
HG-nro. 32841, -000, -800

 ksiote keittiöhana
Y
HG-nro. 32851, -000, -800

Yksiote keittiöhana SemiArc
ulosvedettävällä juoksuputkella
HG-nro. 32856000

 ksiote keittiöhana
Y
pesukoneventtiilein
HG-nro. 32855000

Pesukoneventtiili, asennus tasoon.
Sopii Hansgrohe ja Axor keittiöhanojen
kanssa. Korkeus 55 mm.
HG-nro. 10823, -000, -800

Hansgrohe Focus®
220
204

204

221

188
188

305

338

227

230

268

268

338

411

71
71

237

200
Yksiote keittiöhana
HG-nro. 31817, -000, -800

Hansgrohe Focus® E

Hansgrohe Focus® S

Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilein
HG-nro. 31803000

Pinnoite: kromi (-000), ruostumaton teräs-optic (-800), kaikki mitat mm:ssä

223
Yksiote keittiöhana (kääntyy 360°)
HG-nro. 31786000

223

220

234
Yksiote keittiöhana (kääntyy 360°)
HG-nro. 31780000

Yksiote keittiöhana
seinäasennus
HG-nro. 31825000

215

220

279

220

215

155
Yksiote keittiöhana (kääntyy 360°)
HG-nro. 31806, -000, -800

Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilein
HG-nro. 31823000

155

220

229

220

Yksiote keittiöhana
HG-nro. 31820, -000, -800

155

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella
HG-nro. 31815, -000, -800

Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilein
HG-nro. 31783000
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TUOTEKATSAUS Axor

Axor Starck
235

265

300

449

450

216

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella
HG-nro. 10821, -000, -800

Yksiote keittiöhana
HG-nro. 10822, -000, -800

270

130

244

222

656

220

Yksiote keittiöhana Semi-Pro
(kääntyy 360°)
HG-nro. 10820000

Yksiote keittiöhana
joystick-kahvalla (kääntyy 360°)
HG-nro. 10801000

Axor Citterio
270

220

Yksiote keittiöhana Semi-Pro
(kääntyy 360°)
HG-nro. 39840, -000, -800

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella
HG-nro. 39835, -000, -800

342

263

246

225

427

637

204

Yksiote keittiöhana
HG-nro. 39850, -000, -800

Axor Citterio M
221

Ø 60
240

319

Ø 60

2-osainen Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella
HG-nro. 34822, -000, -800

116

116

223

405

204

2-osainen Yksiote keittiöhana
HG-nro. 34820, -000, -800

Axor Uno2

170

241

214

300
225

245

368

70

22

330–500
Yksiote-keittiöhana piiloasennukseen
HG-nro. 38815, -000, -800
runko-osa (ei kuvassa)
HG-nro. 13622180

Yksiote keittiöhana (kääntyy 360°)
HG-nro. 38830, -000, -800

Pesukoneventtiilli

40

53

Pesukoneventtiili, asennus tasoon.
Sopii Hansgrohe ja Axor keittiöhanojen
kanssa. Korkeus 55 mm.
HG-nro. 10823, -000, -800

Pinnoite: kromi (-000), ruostumaton teräs-optic (-800), kaikki mitat mm:ssä

Yksiote keittiöhana (kääntyy 360°)
HG-nro. 14850000
pesukoneventtiilein (kääntyy 360°)
(ei kuvassa)
HG-nro. 14855000
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KAIKKI HYVÄT OMINAISUUDET
ULOSVEDETTÄVÄSTÄ SUUTTIMESTA
JUOKSUPUTKEN KÄÄNTYMISKULMAAN YHDELLÄ KATSAUKSELLA.

Select-painike
Select-teknologia huolehtii mukavasta käytöstä: vesivirran voi pysäyttää tai käynnistää
yhdellä painalluksella. Niin yksinkertaisesti
kyynärpäällä tai kädenselällä, jotta hana
pysyy puhtaana.

Keraaminen säätöosa ja
Boltic-kahvalukitus
Erikoiskovat muovimateriaalit, joystick -kahva
sekä M1- ja M2-säätöosat auttavat takaamaan pitkän käyttöiän. Boltic-kahvalukituksen
kiilan muotoinen ohjausvipu takaa vakaan
ohjauksen.

QuickClean

Yksinkertainen ja tukeva asennus

Elastiseen poresuuttimeen ei helposti
muodostu kalkkikerrostumia. Jos kalkkia
kuitenkin kertyy, se voidaan vaivattomasti
pyyhkiä pois sormilla.

Joustavat liitokset ja integroitu tasauslevy
ohuille ruostumattomille tiskialtaille helpottavat hanan asennusta ja varmistavat
huolellisen liitoksen.

Ulosvedettävä juoksuputki/
pikapesin

Quality made by

Hansgrohe

PEX-letkut

Hansgrohen laatua

Hanojen kääntymiskulmat

Tyyppihyväksytyt PEX-letkut ovat lämpötilankestäviä, eivätkä ne aiheuta makuja tai hajuja
veteen.

Olet hankkimassa Hansgrohen kehittämän ja
valmistaman laatutuotteen.

Voit valita hanan, jonka kääntymiskulma
on rajoitettu (110°/120°/150°), tai
vaihtoehtoisesti ympäri kääntyvän hanan
(360°).
HUOM! Pesukoneventtiilillä varustettuihin
hanoihin on mahdollista saada lisärajoitin
(esim. 60° ja 80°).

Ulosvedettävä juoksuputki/pikapesin lisää
toimintasädettä tiskialtaan ympäristössä.

MagFit-magneettikiinnitys
MagFit-kiinnitystoiminnon avulla letku liukuu
takaisin paikoilleen lähes äänettömästi ja
asettuu juoksuputken keskelle.

Vertikaalinen kahvan asento

QuickConnect-toiminto
ulosvedettäville suihkuletkuille

Ulosvedettävän suuttimen
suihkutyypit

Ergonomiset kahvat

QuickConnect-toiminnon ansiosta letkut on
erityisen helppo liittää.

Vaihtaminen ulosvedettävän suuttimen kahden
suihkumuodon – normaali- ja suihkutoiminnon
välillä käy vaivattomasti.

Juoksuputki ja ohjausyksikkö
erillään toisistaan

Vaihdettava kätisyys

ComfortZone

Kahva voidaan asentaa käyttäjän tarpeiden
mukaan joko vasemmalle tai oikealle puolelle.

Erikoiskorkea juoksuputki tuo runsaasti
liikkumavaraa ja soveltuu isojen astioiden
täyttämiseen.

Pitkät ja litteät kahvat tekevät käytön erityisen
helpoksi.

Vertikaalisen kahva-asennon ansiosta tuote
voidaan asentaa myös siten, että hanan ja
seinän väliin jää vain vähän tilaa.

Kahva voidaan asentaa haluttuun paikkaan
käyttäjän mieltymysten mukaan.

Teleskooppitoiminto

Asennus ikkunan eteen

Kromi tai ruostumaton teräs

Pesukoneventtiili

Teleskooppitoiminnon ansiosta tiskialtaaseen
jää entistä enemmän tilaa.

Alaskääntötoiminto: soveltuu erinomaisesti
asennettavaksi ikkunan eteen. Voit tarvittaessa
yksinkertaisesti nostaa hanaa ylös ja kääntää
sen alas.

Valittavissa kromi- tai ruostumaton teräspinta,
jotka on tuotettu PVD-menetelmällä ja ovat
erityisen kestäviä naarmuille ja kulumille.

Erillinen pesukoneventtiili esim.
astianpesukoneelle. Yhteensopiva
muotoilu kaikkiin Hansgrohe- ja
Axor-mallistoihin.
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