
Ideoita vedelle.
Suihkuja ja hanoja kylpyhuoneeseen ja keittiöön.



Erityisiin 
hyvän olon hetkiin 

veden parissa.
Vedellä on meille kaikille suuri merkitys elämässä. Se tuntuu suu-
renmoiselta. Aamulla suihkun alla, aamiaisella kahvikupin äärellä 
tai kokatessa. Vesi rentouttaa ja tuo uutta energiaa – joko yhdessä 
perheen kanssa tai yksin. hansgrohe kehittää jokapäiväisiin ja unoh-
tumattomiin hetkiin uraa uurtavia hanoja, suihkuja ja keittiöhanoja. 
Yrityksenä meille tärkeitä ovat innovaatio, muotoilu, laatu ja tuki. Näin 
sinä voit viehättyä vedestä joka päivä.

hansgrohe. Meet the beauty of water.
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Meidän korkea  
vaatimustasomme – 

sinun etusi.

Innovaatio
·  Vallankumouksellisia innovaatioita
·  Edelläkävijyyttä saniteettialalla
·  Tulevaisuuden teknologioita

Sinun tarpeesi ovat hansgrohella tärkeitä. Saniteettialan johtavana 
yrityksenä kehittämme jatkuvasti teknisesti uusia ratkaisuja kylpyhuo-
neeseen ja keittiöön voidaksemme täyttää ne vaatimukset, jotka sinä 
asetat jokapäiväiselle elämälle ja erityisille hetkille veden parissa. 
Tutkimme ja kehitämme näitä ratkaisuja omassa laboratorioissamme. 
Meillä on 15 000 aktiivista teollisoikeutta, ja rekisteröimme vuosittain 
satoja uusia. Tästä syystä meidät on hyväksytty saksalaisten keski-
suurten yritysten TOP 100 -listalle yhtenä innovatiivisimmista yrityk-
sistä. Olemme tehneet ideoillamme maailmanlaajuisesti historiaa, 
ja aiomme tehdä sitä myös tulevaisuudessa. Jotta kokisit lisää muka-
vuutta, lisää turvallisuutta ja lisää nautintoa kylpyhuoneessa.
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Design
·  Yli 600 muotoilupalkintoa
·   Persoonallista muotoilua
·   Kansainväliset muotoilijat

Sisusta kylpyhuoneesi hansgrohella täsmälleen oman visiosi 
mukaisesti. Voit luottaa kansainvälisten muotoilijoiden osaa-
miseen valitessasi muotoja, värejä, materiaaleja ja pintoja. 
Nämä muotoilijat eivät ole keskittyneet pelkästään designiin, 
vaan myös optimaaliseen toimintaan ja mukavaan käytettä-
vyyteen. Kolme tyylimaailmamme – Avantgarde, Classic 
ja Moderni – kestävät lyhytikäisiä muotitrendejä kauem-
min. Myös tästä syystä hansgrohen tuotteiden erinomainen 
muotoilu on palkittu maailmanlaajuisesti jo yli 600 kertaa. 
hansgrohen palkitulla muotoilulla investoit pysyvään iloon 
kylpyhuoneessasi.

·  Tukea ja arvokasta tietoa
·  Asiantuntevaa neuvontaa
·  Näyttelyitä, joissa voit 

kokea itse

Tuemme sinua kattavasti. Löydät verkkosivustollamme tietämi-
sen arvoisia asioita tuotteistamme sekä hyödyllistä tietoa, esim. 
hansgrohen säästölaskurin. Se laskee sinulle EcoSmart-teknolo-
gialla varustettujen hanojen ja suihkujen tuoman säästön. Tavoi-
tat asiantuntijamme puhelimitse tai sähköpostilla, ja he auttavat 
sinua mielellään. Saksan hansgrohe Aquademiessa voit kokea 
kylpemisen ja kylpyhuoneen historian. Showerworldissä, joka 
on todennäköisesti Saksan suurin kylpyhuone, voit vakuuttua 
itse hansgrohen suihkunautinnosta. Suomessa voit tutustua tuot-
teisiimme Showroomissamme Helsingissä.

www.hansgrohe.fi

Tuki

Laatu
·  Asiantuntijuutta vuodesta 1901
·  Made in Germany
·  5 vuoden takuu* ja varaosien saatavuustakuu

Tarkoituksena on, että kylpyhuoneesi miellyttää sinua vuosikym-
meniä ja että se toimii joka päivä moitteettomasti. Vuodesta 1901 
lähtien Etelä-Saksan Schwarzwaldista kotoisin olevat pitkäikäiset ja 
korkealaatuiset laatutuotteet ovat herättäneet maailmanlaajuisesti 
luottamusta. ”Made in Germany” kuuluu erottamattomasti filoso-
fiaamme, sillä 80 % tuotannostamme on Saksassa. Tuotteemme 
vastaavat korkeimpia standardeja ja tiukkoja normeja – tästä 
todistavat riippumattomien tarkastuslaitosten lukuisat sertifikaatit. 
Annamme vapaaehtoisesti tälle laadulle 5 vuoden takuun* sekä 
varaosille 15 vuoden saatavuustakuun. Lisätietoja löydät osoitteessa  
www.hansgrohe.fi/tuki

* Takuuta sovelletaan kaikkiin hansgrohe-tuotteisiin lukuunottamatta muutamia 
digitaalisia tuotteita tietyissä maissa. Lisätietoa ehdoista, yksityiskohdista 
ja tuotenumeroista löytyy sivulta www.hansgrohe.com/service/
producer-guarantee 
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RainAir ja RainAir XL
Monille suihku ei ole vain peseytymistä, vaan veden 
tulee hyväillä myös sielua. Juuri oikea vaihtoehto tälle 
on ylellisen pehmeän RainAir-suihkun käsi-tai yläsuihku, 
jossa jokainen ilmalla täytetty pisara tulee isosta leveästä 
suuttimesta. Ja joka antaa arjen pyöriä pisaroina ohitse.

Rain ja Rain XL
Suuttimet ovat pieniä käsi- tai yläsuihkussa, mutta vaikutus 
on huomattava: Rain-suihku virkistää ja piristää ropisten 
keholle miellyttävän voimakkaasti. Näin se on täydelli -
nen myös esimerkiksi shampoon nopeaan ja huolelliseen 
huuhteluun.

IntenseRain
Voimakkaalla IntenseRain-vesisuihkulla voit huuhdella 
shampoon helposti. Sopii täydellisesti nopeaan virkis-
täytymiseen päivää varten aamulla. IntenseRain-suihku 
ei poista ainoastaan shampoota hiuksista, vaan myös 
aamu-unisuuden – aktiivinen alku päivään.

PowderRain
Mullista päivit täiset suihkuhetkesi uudella Powder-
Rain-suihkulla. Erityisen hellä, hiljainen ja vähäroiskeinen 
PowderRain hellii kaikkia aisteja ja luo suihkusta rauhoit-
tavan keitaan. PowderRainissa on erikoissuuttimet, joista 
suihkuaa tuhansia mikrohienoja pisaroita.

Intense PowderRain
Intensiivinen PowderRain tehokkaampaan suihkutteluun. 
Tuhannet mikrohienot pisarat muodostavat silkkisen mutta 
tehokkaan suihkun, joka roiskuu normaalia vähemmän. 
Tarjoaa täydellisen aamuherätyksen.

Skannaa koodi ja koe 
suihkumuodot videolla.

UUTUUS
UUTUUS

Suihkumuodot

Myös sinulla on varmasti täysin henkilökohtaisia mieltymyksiä suihkussa. Joskus kaipaat ehkä 
enemmän kuin vain henkilökohtaisen hygienian tuomaa raikkaan puhtauden tunnetta. Haluat 
esimerkiksi rentoutua työntäyteisen päivän jälkeen. Meillä on jokaiselle suihkutoiveelle sopiva 
suihku sekä suihkumuodot aktivoivasta pelkkään hyvän olon suihkuun. Erityisen mukavasti nau-
tit suihkuhetkistä Select-teknologialla. Selectillä valitset yksittäisiä suihkumuotoja helposti napin 
painalluksella.
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SoftRain
Pehmeä Sof tRain -vesisuihku kietoo kehon helläst i 
sisäänsä. Se tekee hyvää iholle ja tietysti myös sielulle. 
SoftRain-suihku on oikea valinta riippumatta siitä, onko 
kyse päivit täisestä suihkusta tai rentoutumisesta. Se 
osoittaa vahvuutensa sekä nopeassa aamusuihkussa että 
perusteellisessa pesussa raskaan päivän jälkeen.

RainFlow
Kirkkaalla, kauniilla vesiputoussuihkulla tuot kylpyhuo-
neeseen vesiputouksen tunteen. Sen avulla voit nauttia 
vedestä sen luonnollisessa muodossa: vesiputousmaisesti 
valuen ylhäältä niskaan ja hartioille. Näin mahdolliste-
taan näihin vartalonosiin kohdistettu veden suuntaus mikä 
huolehtii ylimääräisestä rentoutumisesta. Tätä käytetään 
erityisesti hyvinvointiin panostavissa kylpyhuoneissa.

TurboRain
Yleissuihku, joka tuottaa nopeasti tulosta: Virkistävä Tur-
boRain-suihku on nimensä mukainen. Voimakkain kaikista 
Rain-suihkuista huolehtii pelkän voimansa ansiosta raikas-
tavasta suihkukokemuksesta. Niille, jotka suosivat nopeaa 
ja mutkatonta suihkua.

RainStream
hansgrohen suihkumuotojen kehittäjät ovat tehneet usko-
matonta työtä yksittäisistä pisaranauhoista koostuvassa 
RainStream-suihkussa. Koska nämä erityiset yläsuihkun 
vesisuihkut eivät kiedo sisään vaan vaikuttavat joka kor-
keudella lattiaan asti virkistävästi ja tehokkaasti. Tulok-
sena on elävöit tävä suihkunautinto, suihkussa kävijän 
pituudesta riippumatta.

Mix
Samanaikaisesti pehmeä ja dynaaminen. Mix-suihku 
yhdistää runsaan pehmeän RainAir-suihkun ja voimak-
kaan virkistävän CaresseAir-suihkun. Ulkoreunalla peh-
meät pisarat hellivät kehoa, kun taas keskellä kohdistettu 
vesivirtaus hieroo ihoa. Täydellinen sekoitus päivittäiseen 
suihkunautintoon.

MonoRain
Pistemäinen, rauhoittava ja rentouttava suihku suihkupään 
keskeltä. Mono-suihku auttaa keveydellään rauhoit tu-
maan ja on siten täydellinen suihku rentoutumiseen.

Massage
Keskitetty suihku, joka puhdistaa päivän rasitukset pois. 
Kohdistet tu vesisuihku rentouttaa jännit tyneet kohdat 
hetkessä. Innovatiivinen rengasmainen vesisuihkujen 
sijoit telu tekee suihkusta kylpyhuoneen liikkuvan hy- 
vänolonlaitteen.

Whirl
Keskitetyllä Whirl -suihkulla voit puhdistaa pois päivän 
rasitukset. Käsi- tai yläsuihku: kolme yksittäistä vesisuih-
kua kääntyvät ruuvimaisesti toistensa ympäri ja auttavat 
tehokkaalla hierontavaikutuksella poistamaan jännitykset.

CaresseAir
Viisi voimakasta yksittäistä vesisuihkua kulkevat limittäin 
ja tuottavat virkistävän, voimakkaan ja hierovan suihkun, 
joka rentouttaa miellyt tävästi. Juuri oikea urheilun tai 
raskaan työpäivän jälkeen, jotta voi taas tuntea itsensä 
hyväksi.
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Teknologiat

Select
Painike, joka tuo lisää mukavuutta

hansgrohe Select helpottaa arkipäivääsi kylpyhuoneessa. Käyttö tapahtuu nimittäin hel-
posti painiketta painamalla suihkussa, pesuallas- ja keittiöhanassa. Vesisuihku vaihtuu het-
kessä tai veden virtaus käynnistyy tai pysähtyy. Tämän harkitun käyttökonseptin ansiosta 
koet veden erityisen mukavasti. Lue lisää www.hansgrohe.fi/select

Sinä hyödyt:

·  Helppo käyttää painikkeen painalluksella
·  Käytettävissä sormella,  

kädenselällä tai kyynärpäällä
·  Täysin mekaaninen toiminta varmistaa pitkän käyttöiän
·  Pesuallashanassa lämpötilan esiasennus on mahdollinen

ComfortZone
Henkilökohtaista liikkumisvapauttasi varten

Valitse vapaa tilasi. Oli sitten kyse roiskeettomasta käsienpesusta, mukavasta hiustenpe-
susta tai astioiden täyttämisestä – hansgrohe ComfortZonella määrität hanan juoksuput-
ken ja pesualtaan välisen etäisyyden. Voit liikkua vapaasti kaikissa tilanteissa.

Sinä hyödyt:

·  Ihanteellinen hanakorkeus jokaiseen tilanteeseen
·  Käytännöllinen arjessa
·  Valmiita pesuallas-hanayhdistelmiä osoitteessa  

www.hansgrohe.fi/comfortzone-testi

Lämmin/
kylmä

Päälle/pois päältä
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Skannaa koodi ja tutustu 
 teknologioihimme.

QuickClean

EcoSmart

Hankaa kalkki helposti ja nopeasti pois

Säästä rahaa ympäristöystävällisesti

Ainoastaan todella puhtaassa kylpyhuoneessa tunnet olosi hyväksi. Tätä varten on ole-
massa helppo ja nopea QuickClean-puhdistus. Tällä teknologialla varustetuista suihkuista 
ja hanoista poistat kalkin ja epäpuhtaudet vaivattomasti – täysin ilman puhdistusaineita. 
Hankaa joustavia silikonisuuttimia yksinkertaisesti sormella – valmis. Säännöllisellä puh-
distamisella hansgrohe-tuotteesi pysyvät pitkään toimintakykyisinä ja kauniina.

Et halua tuhlata arvokasta vettä. EcoSmart-teknologiaa käyttävät hansgrohe-suihkut ja 
hanat auttavat sinua tässä. Näppärällä virtauksen rajoittimella kulutat noin 60 prosent-
tia vähemmän vettä kuin tavallisilla tuotteilla. Tästä huolimatta nautit runsaasta vesisuih-
kusta – se nimittäin rikastetaan ilmalla. Lisäksi alhaisempi vedenkulutus vaatii vähemmän 
veden lämmittämiseen kuluvaa energiaa. EcoSmart pienentää siis kulujasi ja samalla toi-
mit ympäristön hyväksi.

Sinä hyödyt:

·  Aikaa säästävä puhdistus ilman puhdistusaineita
·  Korkealaatuinen ja repeämätön silikoni kestää pitkään
·  Pysyvästi moitteeton toiminta ja pitkä käyttöikä

Laske säästölaskurilla kuinka paljon voit säästää vettä ja energiaa: 
www.hansgrohe.fi/säästölaskuri

Sinä hyödyt:

·  Pienentää vesi- ja energiakuluja
·  Pienempi energiantarve lämpimän veden säästön  

ansiosta ja siten vähemmän CO2-päästöjä
·  Ilmanlisäyksen ansiosta täyteläinen vesisuihku alhaisesta  

virtaamasta huolimatta
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AirPower

XXLPerformance

Ilmava hyvänolon tunne

Suurenmoinen suihkunautinto

Tunnet kahden luonnonelementin pehmeän voiman, kun suihkutat AirPowerilla. Tämä tek-
nologia nimittäin rikastuttaa veden ilmalla. Näin pisarat tuntuvat ihollasi täyteläisemmiltä, 
kevyemmiltä ja pehmeämmiltä. Samanaikaisesti säästät arvokasta vettä – rajoittamaton 
suihkunautinto täydellä vesisuihkun vaikutuksella.

Nauti rentouttavista hyvänolon hetkistä pidennetyn sadesuihkun alla. Erikoissuurista ylä- 
ja käsisuihkujen suihkulevyistä vesi virtaa erityisen laajalla säteellä. EcoSmartin kanssa 
nautinto ja säästö ovat yhtä suuria.

Sinä hyödyt:

·  Täyteläinen vesisuihku
·  Pienempi kulutus
·  Mukava ihotuntuma

Sinä hyödyt:

·  Erikoissuuret suihkulevyt
·  Vaikuttaa kuin kesäsade
·  Vettä käytetään tehokkaasti

Teknologiat
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Skannaa koodi ja tutustu 
 teknologioihimme.

CoolContact

CoolStart

Varmasti rauhoittava tunne

Säästä oikealla otteella energiaa

Pysy huolettomana – sinä tai lapsesi olette suojattuja ikäviltä kuumien pintojen kosketuk-
silta ja palovammoilta. Innovatiivisen CoolContact-jäähdytysteknologian ansiosta termos-
taattisi pinnat eivät kuumene. Näin voit huolettomasti iloita suihkunautinnostasi.

Tavallisessa hanassa lämmin vesi virtaa, kun vipu on keskiasennossa. CoolStartilla voit 
käynnistää lämpimän veden tuon silloin kun haluat. Näin läpivirtausvedenlämmitin tai kier-
topumppu eivät käynnisty joka kerta. Avatessa hanan kahvan ollessa keskiasennossa, vain 
kylmä vesi virtaa. Sekoita kuumaa vettä helposti mukaan kääntämällä vipua vasemmalle. 
Näin teet hyvää ympäristölle ja pienennät kulujasi.

Sinä hyödyt:

·  Suojaa palovammoilta
·  Turvalliseen ja lapsiystävälliseen kylpyhuoneeseen
·  Huoletonta suihkunautintoa

Sinä hyödyt:

·  Perusasennossa virtaa vain kylmää vettä,  
eikä vedenlämmitin mene turhaan päälle

·  Iso säästövaikutus
·  Helposti ja ergonomisesti käytettävissä
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Suihkun uusi 
 ulottuvuus – 
 Rainfinity.
Rakastatko hyvää oloa ja muotoilua – silloin sinun kannattaa 
ehdottomasti tutustua Rainfinityyn. Uudella suihkumallistolla 
nautit innovatiivisista toiminnoista, epätavallisesta muotoilusta 
ja erityisistä suihkumuodoista sekä aivan uudenlaisesta suih-
kutunteesta. Mattavalkoinen väri ihastuttaa visuaalisesti ja 
luo mielenkiintoisen kontrastin grafiitinharmaaseen suihkusiivi-
lään. Näin koet kylpyhuoneesi henkilökohtaisena hyvän olon 
paikkana.

SUIHKUT
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KÄTEVÄ KAIKISSA MUODOISSA:
Valitse kahdesta vaihtoehdosta 

tarpeisiisi sopiva käsisuihku.

Suurin suihkutunne.

Kylpyhuone on täydellinen paikka aikalisälle. Rentouttavassa tunnel-
massa voit heittäytyä hetkeen ja unohtaa arjen kiireet. Paras paikka 
tähän on suihkun alla. Rainfinity-vesisuihku ei kohdistu vain päähäsi 
ja hartioille, vaan se peittää koko kehosi pehmeästi kuin tuhansista 
mikrohienoista pisaroista koostuva viitta, sillä innovatiivinen suihkusii-
vilä kaareutuu hiukan sisäänpäin. Tämä muoto jakaa veden erityisen 
miellyttävästi iholle. Näin koet verrattomia suihkuhetkiä.

RENTOUDU HARTIAVOIMIN:
Uusi integroidulla säilytystasolla varustettu 
hartiasuihku uudenlaiseen ja hiukset kui-
viksi jättävään suihkuelämykseen.
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RainStream:
Pehmeät vesisuihkut ryöppyävät 
täyteläisesti.

PowderRain:
Ainutlaatuinen suihkuelämys johtuen 
pehmeästi sisäänsä kietovista mikropisa-
roista. Lue lisää seuraavalla sivulla.

MonoRain:
Pistemäinen suihku rentouttaviin hyvän-
olon hetkiin.

Intense PowderRain:
Intensiivinen vesisuihku koostuu mikrohie-
noista pisaroista ja tarkoittaa tehokasta 
suihkuttamista.

OIKEA ASENTO:
Rainfinityn kulmaa voi säätää sen inno-

vatiivisen seinäliitännän ansiosta 10–30 
astetta. Mukava suihkuasento, jossa hiuk-
set ja kasvot pysyvät tarvittaessa kuivina.

DESIGNELÄMYS:
Rainfinity-yläsuihkulla on 
selkeä sanoma modernissa 
kylpyhuoneessa sen taivute-
tun asennon vuoksi ja ilman 
tavanomaista suihkuvartta.
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Rainfinity

Pintavärit -140, -340, -670, -700, -990 saatavilla Tammikuussa 2021
Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 barin) paineelle ennen suihkua.

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

Rainfinity
yläsuihku 360 3jet PowderRain,  
piiloasennus seinään iBoxilla 
# 26234,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 28,1 l/min

Runko-osa iBox universal DN20, piiloasennus 
# 01800180 (ei kuvassa)

Rainfinity 
yläsuihku 250 3jet PowderRain,  
piiloasennus seinään iBoxilla 
# 26232, -000, -700 25,5 l/min 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

Runko-osa iBox universal DN20, piiloasennus 
# 01800180 (ei kuvassa)

Rainfinity 
hartiasuihku 500 1jet PowderRain,  
säilytyshylly  
# 26243, -000, -700 18,1 l/min

Rainfinity
yläsuihku 250 1jet PowderRain 
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min 
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

Kattoputki S 10 cm, piiloasennus kattoon 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(ei kuvassa)

Kattoputki S 30 cm, piiloasennus kattoon 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(ei kuvassa)

Suihkuputki kulmikas 38,9 cm, piiloasennus seinään 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(ei kuvassa)

Rainfinity 
yläsuihku 360 1jet PowderRain,  
piiloasennus seinään 
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min

Rainfinity
yläsuihku 360 1jet PowderRain 
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min

Kattoputki S 10 cm, piiloasennus kattoon 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(ei kuvassa)

Kattoputki S 30 cm, piiloasennus kattoon 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(ei kuvassa)

Suihkuputki kulmikas 38,9 cm, piiloasennus seinään 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(ei kuvassa)

Rainfinity 
yläsuihku 250 1jet PowderRain,  
piiloasennus seinään 
# 26226, -000, -700 18,9 l/min 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 
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Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

Rainfinity
puikkokäsisuihku 100 1jet PowderRain 
# 26866,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 13,8 l/min

# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity
käsisuihku 130 3jet PowderRain 
# 26864, - 000, -140, -340, -670,  

-700, -990 14 l/min

# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity 
suihkusetti 130 3jet PowderRain,  
tanko 90 cm, saippua-alusta 
# 27671, -000 14 l/min 
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti 130 3jet PowderRain  
tanko 150 cm, saippua-alusta 
# 27673, -000 14 l/min 
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity 
FixFit Porter seinäliitin 500,  
suihkupidike vasen, säilytyshylly, piiloasennus 
# 26843, -000, -700

FixFit Porter seinäliitin 500,  
suihkupidike oikea, säilytyshylly, piiloasennus 
# 26858, -000, -700 (ei kuvassa)

Rainfinity
säilytyshylly 500 
# 26844, -000, -700

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet, piiloasennus
▪ Rainfinity 360 1jet yläsuihku
▪ Rainfinity 130 3jet käsisuihku
# 26842, -000, -700 19,6 l/min

Runko-osa Showerpipe 360 1jet, piiloasennus 
# 26840180 (ei kuvassa)
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Puhdas 
 aistinautinto – 

PuraVida.
PuraVida lupaa sinulle aistikasta muotoilua. PuraVida on 
 muotoiltu ajattoman aistikkaasti ja säteilee joko kaksivärisesti 
valko-kromisena tai vain kromisena. PuraVidan ilme on enem-
män kuin vain esteettinen. Naarmuuntumisen kestävä pulve-
ripinnoite osoittautuu jokapäiväisessä käytössä erittäin käy-
tännölliseksi. EcoSmart säästää ympäristöystävällisesti vettä 
ja pienentää siten kulutustasi ja kulujasi. Voit yksinkertaisesti 
nauttia aidosta hetkestä.

SOPIVA YKSITYISKOHTIA 
MYÖDEN:
PuraVida löytyy suihkuun, ammee-
seen sekä pesualtaalle, ja sitä 
täydentävät sopivat lisävarusteet. 
Voit sisustaa ympäristösi yhtenäisesti. 
Lisää tuotteita löytyy sivulta 64.
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PuraVida

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

PuraVida 
yläsuihku 400 Air 1jet,  
seinäsuihkuputki, piiloasennus 39 cm 
# 27437, -000, -400 21 l/min  
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

yläsuihku 400 Air 1jet, kattoputki 10 cm, piiloasennus 
# 27390, -000, -400 21 l/min (ei kuvassa) 
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

PuraVida
käsisuihku 3jet 
# 28557, -000, -400 16 l/min 
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
puikkokäsisuihku 120 1jet 
# 28558, -000, -400 16 l/min 
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida 
suihkusetti tanko 90 cm 
# 27853, -000, -400 16 l/min
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Nautinnollinen  
suuren mittakaavan  

sadesuihku – 
Rainmaker.

Koe veden elementti suuressa mittakaavassa. Rainmaker tar-
koittaa ekstraluokan XXL-suihkunautintoa. Suuret sadesuihkut 
tekevät henkilökohtaisesta hygieniasta hyvänolon elämyksen. 
Tuo kylpyhuoneeseesi lämmin trooppinen sade tai laaja-alai-
nen vuoristovesiputous. Suuripintaiset suihkulevyt huolehtivat 
pehmeästä sadesuihkusta. Halutessasi yläsuihkuja on saa-
tavana seinään tai kattoon tai Showerpipenä yläsuihkulla, 
käsisuihkulla ja Select-termostaatilla. Krominen runko ja kor-
kealaatuinen lasipinta valkoisena tai arvokkaan mustana ovat 
hienostuneita muotoiluobjekteja.

SUURENMOISIA 
SUIHKUHETKIÄ:
Laajapintaisten, jopa 580 mm levei-
den suihkulevyjen ansiosta yläsuihkut 
tarjoavat täydellisen suihkunautinnon.
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Rainmaker

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Rainmaker Select 
yläsuihku lasipinnalla 580 3jet, piiloasennus iBoxilla seinään 
# 24001, -400, -600 20 l/min 
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

Runko-osa iBox universal DN20, piiloasennus 
# 01800180 (ei kuvassa)

Rainmaker Select 
yläsuihku lasipinnalla 460 3jet,  
seinäsuihkuputki 46,1 cm, piiloasennus  
# 24007, -400, -600 18 l/min  
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min 

Runko-osa iBox universal DN20, piiloasennus 
# 01800180 (ei kuvassa)

yläsuihku lasipinnalla 460 3jet, kattoputki 10 cm, 
piiloasennus 
# 24006, -400, -600 23 l/min (ei kuvassa) 
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/min 

Runko-osa yläsuihkulle 460 kattoon, piiloasennus 
# 24010180 (ei kuvassa)

Rainmaker Select 
Showerpipe 460 3jet,  
ShowerTablet Select 700 suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 450 mm
▪ Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku
▪ Raindance Select S 120 3jet käsisuihku
▪ ShowerTablet Select 700 termostaattihana
# 27106, -400 27 l/min 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Rainmaker Select 
Showerpipe 460 2jet,  
ShowerTablet Select 700 suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 450 mm
▪ Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku
▪ Raindance Select S 120 3jet käsisuihku
▪ ShowerTablet Select 700 termostaattihana
# 27109, -400 19 l/min 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.



22



23

Vesi kietoutuu  
ympärillesi  
ihanasti – 
Raindance.
Raindance-suihkulla luot yksityisen kylpylän suihkuusi. Kun 
valitset Raindance PowderRain -suihkun, tuhannet mikrohienot 
pisarat kietoutuvat ympärillesi silkinpehmeästi. Sukella, unelmoi 
ja syvärentoudu hellänpehmeässä ja hiljaisessa ympäristössä. 
Kun valitset RainAir-suihkun, suuret ja pehmeät, ilmalla rikas-
tetut pisarat kietovat koko vartalon runsaaseen sadesuihkuun. 
Korkealaatuista suihkumukavuutta hyvänolon kertoimella.
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Raindance S

UUTUUS

UUTUUS

Raindance Select S 
yläsuihku 240 2jet,  
seinäsuihkuputki 39 cm, piiloasennus  
# 26466, -000, -400 17 l/min  
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

yläsuihku 240 2jet, kattoputki 10 cm, piiloasennus 
# 26467, -000, -400 17 l/min (ei kuvassa) 
# 26469, -000 EcoSmart 8 l/min 

Raindance Select S 
yläsuihku 300 Air 2jet,  
seinäsuihkuputki 39 cm, piiloasennus 
# 27378, -000, -400 17 l/min 

yläsuihku 300 Air 2jet, kattoputki 10 cm, piiloasennus  
# 27337, -000, -400 17 l/min (ei kuvassa)

Raindance Select S 
suihkusetti 150 3jet  
tanko 65 cm, saippuakuppi 
# 27802, -000, -400 16 l/min

suihkusetti 150 3jet tanko 90 cm,  
saippuakuppi (ei kuvassa) 
# 27803, -000, -400 16 l/min

Raindance S 
yläsuihku 300 Air 1jet,  
seinäsuihkuputki 39 cm, piiloasennus 
# 27493, -000 18 l/min 

yläsuihku 300 Air 1jet,  
seinäsuihkuputki 46 cm, piiloasennus 
# 27492, -000 18 l/min (ei kuvassa)

yläsuihku 300 Air 1jet, kattoputki 10 cm, piiloasennus  
# 27494, -000 20 l/min (ei kuvassa)

Raindance S 
yläsuihku 240 PowderRain 1jet,  
seinäsuihkuputki 39 cm, piiloasennus 
# 27607, -000 18 l/min 

yläsuihku 240 PowderRain 1jet,  
kattoputki 10 cm, piiloasennus 
# 27620, -000 18 l/min (ei kuvassa)

Raindance Select S
käsisuihku 150 3jet 
# 28587, -000, -400 16 l/min 
# 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S 
suihkusetti 120 3jet tanko 90 cm,  
lasipinta, saippua-alusta 
# 27648, -000, -400 15 l/min 
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti 120 3jet tanko 150 cm,  
lasipinta, 2 saippua-alustaa (ei kuvassa) 
# 27646, -000, -400 15 l/min 
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
käsisuihku 120 3jet PowderRain 
# 26014, -000 12 l/min
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Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fiPintavärit -140, -340, -670, -700, -990 saatavilla tammikuussa 2021

UUTUUS

UUTUUS

Raindance Select S 
suihkusetti 120 3jet PowderRain  
tanko 65 cm, saippuakuppi 
# 27654, -000 12 l/min

suihkusetti 120 3jet PowderRain  
tanko 90 cm, saippuakuppi  
(ei kuvassa) 
# 27667, -000 12 l/min

Raindance Select S 
suihkusetti 120 3jet Comfort tanko 110 cm  
säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla 
# 26324, -000, -400 15 l/min 
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti 120 3jet Comfort tanko 110 cm  
säilytyshyllyllä, tanko oikealla (ei kuvassa) 
# 26326, -000, -400 15 l/min 
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance S 
Showerpipe 300 Air 1jet, suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 460 mm
Käännettävä suihkuvarsi
Pystyputkea voidaan lyhentää 
▪ Raindance S 300 1jet yläsuihku
▪ Raindance Select S 120 3jet käsisuihku
▪ Ecostat Comfort termostaattihana
# 27858, -000 16 l/min

Showerpipe 240 Air 1jet, suihkutermostaatti Nordic 
# 27847, -000 (ei kuvassa)

Raindance Select S
Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 460 mm
Käännettävä suihkuvarsi 
Pystyputkea voidaan lyhentää
▪ Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku
▪ Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku
▪ Ecostat Comfort termostaattihana
# 27867, -000, -670 16 l/min 
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Raindance E

Pintavärit -140, -340, -670, -700, -990 saatavilla tammikuussa 2021

UUTUUS

UUTUUS

Raindance Select E 
yläsuihku 300 Air 2jet,  
seinäsuihkuputki 39 cm, piiloasennus  
# 27385, -000, -400 15 l/min  
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

yläsuihku 300 Air 2jet,  
kattoputki 10 cm, piiloasennus  
# 27384, -000, -400 15 l/min (ei kuvassa) 
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Raindance E 
yläsuihku 400/400 Air 1jet, piiloasennus kattoon 
# 26252, -000 20 l/min  
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/min 

Runko-osa yläsuihkulle 400/400 Air 1jet, piiloasennus 
# 26254180 (ei kuvassa)

Raindance Select E 
suihkusetti 150 3jet  
tanko 65 cm, saippuakuppi 
# 27856, -000, -400 16 l/min

suihkusetti 150 3jet  
tanko 90 cm, saippuakuppi 
# 27857, -000, -400 16 l/min

Raindance Select E 
suihkusetti 120 3jet tanko 65 cm,  
saippuakuppi 
# 26620, -000, -400 15 l/min 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti 120 3jet tanko 90 cm,  
saippuakuppi (ei kuvassa) 
# 26621, -000, -400 15 l/min 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
käsisuihku 150 3jet 
# 26550, -000, -400 16 l/min 
# 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
käsisuihku 120 3jet 
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min 
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance E 
yläsuihku 300 Air 1jet,  
seinäsuihkuputki 39 cm, piiloasennus  
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min  
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min 

yläsuihku 300 Air 1jet,  
kattoputki 10 cm, piiloasennus  
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min 
(ei kuvassa) 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min 
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Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Raindance Select E 
Showerpipe 300 Air 3jet,  
ShowerTablet Select 300 suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 380 mm 
Pystyputkea ei voi lyhentää
▪ Raindance Select E 300 3jet yläsuihku
▪ Raindance Select E 120 3jet käsisuihku
▪ ShowerTablet Select 300 termostaattihana 
# 27127, -000, -400 19 l/min
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Raindance E 
Showerpipe 360 Air 1jet,  
Ecostat Select suihkutermostaatti Nordic
Suihkuvarren pituus 380 mm
▪ Raindance E 360 1jet yläsuihku
▪ Raindance Select E 120 3jet käsisuihku
▪ Ecostat Select termostaattihana
# 26947, -000, -400 15 l/min

Raindance E
Showerpipe 300 Air 1jet,  
ShowerTablet 350 suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 405 mm 
Pystyputkea ei voi lyhentää
▪ Raindance E 300 1jet yläsuihku
▪ Raindance Select S 120 3jet käsisuihku
▪ ShowerTablet 350 termostaattihana
# 27361, -000 16 l/min 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.
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Modernin  
perhesuihkun  
sankari –  
Croma.
Croma-suihku tekee sekä vanhemmat että lapset onnellisiksi. 
Se nimittäin tarjoaa modernia muotoilua, ihanaa mukavuutta 
ja luotettavaa turvallisuutta – kaikki todella hyvään hintaan. 
Sarjan uutuus on Croma E, jossa on innovatiiviset turvatoimin-
not sekä helppo ja mukava käyttö. Voit asentaa loppuun asti 
mietityn Croma-suihkujärjestelmän myös jälkikäteen, sillä se 
asennetaan yksinkertaisesti olemassa oleviin liitäntöihin.
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CoolContact: 
Tämän turvateknologian ansiosta termostaattiin virtaava kylmä vesi johdetaan kohdis-
tetusti pintaan. Näin ulkokotelo on aina miellyttävän viileä.

www.hansgrohe.fi/coolcontact

YKSINKERTAINEN SÄÄTÖTOIMINTO:
Mukava käyttää, kun vaihdat yläsuihkusta käsisuihkuun. Kierrät vain juoksuputkellisen 
Showerpipe-suihkun säädintä oikealle.

HELPPO KÄSITELLÄ:
Voit työntää suihkupidikettä helposti yhdellä kädellä Showerpipe-suihkussa.

SOFTCUBE DESIGN:
Selkeiden pintojen ja pehmeästi pyöristettyjen kulmien 
ansiosta tuote sopii harmonisesti yhteen sekä pyöreiden 
että kulmikkaiden kylpyhuone-elementtien kanssa.



31

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Croma E

2020 UUTUUS

2020 UUTUUS

2020 UUTUUS

Croma E
Showerpipe 280 1jet suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 340 mm
Käännettävä suihkuvarsi
▪ Croma E 280 1jet yläsuihku
▪ Croma Select E Multi käsisuihku
▪ Ecostat E termostaattihana
# 27909, -000 15 l/min 

Croma E 
yläsuihku 280 Air 1jet 
# 26257, -000 18,3 l/min  
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/min 

Croma E 
Showerpipe 280 1jet amme/suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 340 mm
Käännettävä suihkuvarsi
▪ Croma E 280 1jet yläsuihku
▪ Croma Select E Multi käsisuihku
▪ Ecostat E termostaattihana
# 27907, -000 15 l/min
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Massage
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Croma Select E

Croma Select E 
yläsuihku 180 2jet 
# 26524, -000, -400 17 l/min  
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Croma Select E
käsisuihku Multi 
# 26810, -400 16 l/min 
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
käsisuihku Vario 
# 26812, -400 15 l/min 
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E 
suihkusetti Multi  
tanko 65 cm 
# 26580, -400 16 l/min 
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti Multi  
tanko 90 cm (ei kuvassa) 
# 26590, -400 16 l/min 
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E 
suihkusetti Vario  
tanko 65 cm 
# 26582, -400 15 l/min 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti Vario tanko 65 cm, saippua-
kuppi (ei kuvassa) 
# 26586, -400 15 l/min

suihkusetti Vario  
tanko 90 cm (ei kuvassa) 
# 26592, -400 15 l/min 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet,  
suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 400 mm
Käännettävä suihkuvarsi
Pystyputkea voidaan lyhentää 
▪ Croma Select E 180 2jet yläsuihku
▪ Croma Select E Multi käsisuihku
▪ Ecostat Comfort termostaattihana
# 27256, -400 16 l/min 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.
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Croma Select S

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Croma Select S 
yläsuihku 180 2jet 
# 26522, -000, -400 17 l/min  
# 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
käsisuihku Multi 
# 26800, -400 16 l/min 
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
käsisuihku Vario 
# 26802, -400 15 l/min 
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S 
suihkusetti Multi  
tanko 65 cm 
# 26560, -400 16 l/min 
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti Multi  
tanko 90 cm (ei kuvassa) 
# 26570, -400 16 l/min 
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S 
suihkusetti Vario  
tanko 65 cm 
# 26562, -400 15 l/min 
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti Vario  
tanko 65 cm, saippuakuppi  
(ei kuvassa) 
# 26566, -400 15 l/min

suihkusetti Vario  
tanko 90 cm (ei kuvassa) 
# 26572, -400 15 l/min 
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Showerpipe 280 Air 1jet,  
suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 400 mm
Käännettävä suihkuvarsi
Pystyputkea voidaan lyhentää 
▪ Croma 280 1jet yläsuihku
▪ Croma Select S Multi käsisuihku
▪ Ecostat Comfort termostaattihana
# 26799, -000 16 l/min

Showerpipe 280 Air 1jet,  
amme/suihkutermostaatti
# 26557, -000 16 l/min (ei kuvassa)
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Croma

Pintavärit -140, -340, -670, -700, -990 saatavilla tammikuussa 2021

UUTUUS

Croma
yläsuihku 280 Air 1jet 
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min 

yläsuihku 280 Air 1jet EcoSmart 9 l/min 
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
EcoSmart 9 l/min

suihkuputki 38,9 cm, piiloasennus seinään 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 
(ei kuvassa)

Kattoputki 10 cm 
# 27479, -000, -820 (ei kuvassa)

Croma 
yläsuihku 220 1jet 
# 26464, -000 19 l/min  
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min 

suihkuputki 38,9 cm, piiloasennus seinään 
# 27413, -000, -140 ,-340, -670, -700, -820, -990 
(ei kuvassa)

Kattoputki 10 cm 
# 27479, -000, -820 (ei kuvassa)

Croma 
yläsuihku 160 1jet 
# 27450, -000 17 l/min 

suihkuputki 23 cm, piiloasennus seinään 
# 27412, -000 (ei kuvassa)

Kattoputki 10 cm 
# 27479, -000, -820 (ei kuvassa)

Croma 100
käsisuihku Multi 
# 28536, -000 19 l/min 
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
käsisuihku Vario 
# 28535, -000 18 l/min 
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
käsisuihku 1jet 
# 28580, -000 16 l/min 
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100 
suihkusetti Mono tanko 65 cm,  
saippuakuppi 
# 27717, -000 16 l/min

suihkusetti Mono tanko 90 cm,  
saippuakuppi 
# 27724, -000 16 l/min

Croma 100 
suihkusetti Vario tanko 65 cm,  
saippuakuppi 
# 27772, -000 18 l/min 
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti Vario tanko 90 cm,  
saippuakuppi (ei kuvassa) 
# 27771, -000 18 l/min 
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100 
suihkusetti Multi tanko 65 cm,  
saippuakuppi 
# 27775, -000 19 l/min 
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti Multi tanko 90 cm,  
saippuakuppi (ei kuvassa) 
# 27774, -000 19 l/min 
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/min
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Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Croma
Showerpipe 220 Air 1jet,  
suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 400 mm
Käännettävä suihkuvarsi
Pystyputkea voidaan lyhentää 
▪ Croma 220 1jet yläsuihku
▪ Croma 100 Vario käsisuihku
▪ Ecostat Comfort termostaattihana
# 27866, -000 15 l/min 
# 26559, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 220 Air 1jet,  
amme/suihkutermostaatti
# 27868, -000 17 l/min (ei kuvassa)

Croma 
Showerpipe 220 Air 1jet Reno ilman hanaa
Suihkuvarren pituus 400 mm
Käännettävä suihkuvarsi
Pystyputkea voidaan lyhentää 
▪ Croma 220 1jet yläsuihku
▪ Croma 100 Vario käsisuihku
# 27224, -000 14 l/min

Croma 
Showerpipe 160 1jet,  
suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 270 mm
Pystyputkea voidaan lyhentää 
▪ Croma 160 1jet yläsuihku
▪ Croma 100 Vario käsisuihku
▪ Ecostat Comfort termostaattihana
# 27891, -000 17 l/min
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Trendikästä: 
Crometta säästää 
vettä ja energiaa.

Koe kattava suihkumallisto, jossa on paljon vettä ja energiaa 
säästäviä malleja. Samanaikaisesti se tarjoaa korkealaatuista 
ja raikasta muotoilua. Nauti Cromettan käsi- ja yläsuihkujen, 
suihkusettien ja Showerpipe-suihkujen houkuttelevasta hin-
ta-tehosuhteesta. Kaiken kaikkiaan hansgrohe tarjoaa ensi-
luokkaista laatua sekä kestäviä ja luotettavia tuotteita. Resurs-
siystävällinen EcoSmart-teknologia huolehtii pienemmästä 
kulutuksesta ja siten kestävästä varustelusta, rakentamisessa 
tai remontoinnissa.
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Crometta

Crometta E 
yläsuihku 240 1jet  
# 26726, -000 18 l/min  
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/min 

yläsuihku 240 1jet LowPressure 
# 26722, -000 

suihkuputki E 38,9 cm, piiloasennus seinään 
# 27446, -000 (ei kuvassa)

Kattoputki E 10 cm 
# 27467, -000 (ei kuvassa)

Kattoputki E 30 cm 
# 27388, -000 (ei kuvassa)

Crometta S 
yläsuihku 240 1jet  
# 26723, -000 18 l/min  
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/min 

yläsuihku 240 1jet LowPressure 
# 26725, -000 

suihkuputki 38,9 cm, piiloasennus seinään 
# 27413, -000, -140 ,-340, -670, -700, -820, -990 
(ei kuvassa)

Kattoputki S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(ei kuvassa)

Kattoputki S 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(ei kuvassa)

Crometta 
yläsuihku 160 1jet  
# 26577, -000, -400 20 l/min 
# 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

suihkuputki 23 cm, piiloasennus seinään 
# 27412, -000 (ei kuvassa)

Kattoputki 10 cm 
# 27479, -000, -820 (ei kuvassa)

Crometta 100
käsisuihku Multi 
# 26823, -400 19 l/min 
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 100
käsisuihku Vario 
# 26824, -400 18 l/min 
# 26827, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26834, -400 EcoSmart 6 l/min

Crometta
käsisuihku Vario 
# 26330, -400 14 l/min 
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26336, -400 Green 6 l/min

Crometta 100 
suihkusetti Multi  
tanko 65 cm 
# 26650, -400 19 l/min 
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti Multi  
tanko 90 cm (ei kuvassa) 
# 26656, -400 19 l/min 
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/min

Crometta 100 
suihkusetti Vario  
tanko 65 cm 
# 26651, -400 18 l/min 
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti Vario  
tanko 90 cm (ei kuvassa) 
# 26657, -400 18 l/min 
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 
suihkusetti Vario  
tanko 65 cm 
# 26532, -400 14 l/min 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26555, -400 Green 6 l/min

suihkusetti Vario  
tanko 65 cm, saippuakuppi (ei kuvassa) 
# 26553, -400 14 l/min

suihkusetti Vario  
tanko 90 cm (ei kuvassa) 
# 26536, -400 14 l/min 
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min
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Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Crometta S
Showerpipe 240 1jet,  
suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 350 mm
Pystyputkea voidaan lyhentää 
▪ Crometta S 240 1jet yläsuihku
▪ Crometta Vario käsisuihku
▪ Ecostat 1001 CL termostaattihana
# 27937, -000 16 l/min

Showerpipe 240 1jet,  
amme/suihkutermostaatti
# 27892, -000 17 l/min (ei kuvassa)

Crometta E
Showerpipe 240 1jet,  
suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 350 mm
Pystyputkea voidaan lyhentää 
▪ Crometta E 240 1jet yläsuihku
▪ Crometta Vario käsisuihku
▪ Ecostat 1001 CL termostaattihana
# 27932, -000 15 l/min 
# 26596, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet,  
amme/suihkutermostaatti
# 27869, -000 17 l/min (ei kuvassa)

Crometta
Showerpipe 160 1jet,  
suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 350 mm
Pystyputkea voidaan lyhentää 
▪ Crometta 160 1jet yläsuihku
▪ Crometta 100 Vario käsisuihku
▪ Ecostat Universal termostaattihana
# 27264, -400 17 l/min 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.



40

Kytke lisää  
mukavuutta päälle – 

RainSelect.
Kun tekniikka muuttuu näkymättömäksi, design integroituu täy-
delliseesti seinään ja käyttömukavuus ihastuttaa, on yhteisenä 
nimittäjänä RainSelect. Tämä innovatiivinen designtermostaatti 
hienostuneeseen suihkunautintoon vie sinut ja kylpyhuoneesi 
uudelle tasolle. RainSelectin kapea siluetti, arvokkaat pinnat 
ja muodollinen eleganssi muokkaavat tilaa. Innovatiivinen 
Select-teknologia huolehtii uudenlaisesta käyttöelämyksestä. 
Laajapintaisilla käyttöpainikkeilla ohjaat intuitiivisesti jopa viittä 
veden lähdettä napin painalluksella. Selkeää käytettävyyttä 
varten saatavana on myös malleja, joissa on suihkupidike.

SUURIMMAT VAATIMUKSET:
RainSelect tarjoaa 2–5 painikkeella 
juuri sen käyttölaajuuden, jota sinun 
yksilöllinen toivesuihkujärjestelmäsi 
tarvitsee.
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RainSelect

Pintavärit -140, -340, -670, -700, -990 saatavilla Tammikuussa 2021 Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

UUTUUS
UUTUUS

RainSelect
termostaatti 2:lle toiminnolle, piiloasennus 
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Runko-osa 2 toiminnon termostaatille, piiloasennus 
# 15310180 (ei kuvassa)

RainSelect
termostaatti 4:lle toiminnolle, piiloasennus 
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Runko-osa 4 toiminnon termostaatille, piiloasennus 
# 15312180 (ei kuvassa)

RainSelect
termostaatti 4:lle toiminnolle, FixFit Porter,  
piiloasennus 
# 15357, -000, -400, -600 

Runko-osa 4 toiminnon termostaatille, piiloasennus 
# 15312180 (ei kuvassa)

RainSelect
amme/suihkutermostaatti 2:lle toiminnolle, FixFit Porter,  
piiloasennus 
# 15359, -000, -400, -600 

Runko-osa 2 toiminnon ammetermostaatille,  
piiloasennus 
# 15314180 (ei kuvassa)

RainSelect
termostaatti 2:lle toiminnolle, FixFit Porter,  
piiloasennus 
# 15355, -000, -400, -600 

Runko-osa 2 toiminnon termostaatille, piiloasennus 
# 15310180 (ei kuvassa)
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Suihkunohjaus napin 
painalluksella – 

ShowerSelect.
ShowerSelect tarjoaa sinulle totaalisen rentouttavan suihku-
nautinnon napin painalluksella. Näin voit antaa veden vir-
rata tai pysäyttää virtauksen tarkasti sekä vaihtaa mukavasti 
käsisuihkusta yläsuihkuun. Jopa neljän toiminnon ohjaus on 
mahdollista. Saatavilla myös termostaatti, jossa on integroitu 
suihkupidike. Näin sinulla on käsisuihku aina käden ulottuvilla. 
Valitse sisustukseesi parhaiten sopiva kulmikas, pyoreä tai Soft-
Cube-malli. Ne voidaan asentaa helposti hyväksi todettuun 
iBox universal -runko-osaan. Näin hansgrohen edistyksellinen 
tekniikka piilotetaan seinään ja arvokas muotoilu on keskipis-
teessä. Suihkumukavuudelle jää enemmän tilaa.

ERIKOISPINTA:
Valkoinen tai musta 
lasipinta vaikuttaa eri-
tyisen arvokkaalta.
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ShowerSelect

*Pintavärit -140, -340, -670, -700, -990 saatavilla tammikuussa 2021 Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

UUTUUS

UUTUUS

ShowerSelect Glass 
termostaatti 2 toiminnolle lasipinnalla,  
piiloasennus 
# 15738, -400, -600 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

ShowerSelect 
termostaatti 2 toiminnolle,  
piiloasennus 
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

ShowerSelect 
termostaatti 2 toiminnolle letkuiitännällä  
ja suihkupidikkeellä, piiloasennus 
# 15765, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

ShowerSelect 
piiloasennushana 2:lle toiminnolle 
# 15768, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

ShowerSelect S 
termostaatti 2 toiminnolle, piiloasennus 
# 15743*, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.
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Lisää tilaa suih-
kusta nauttijoille – 

 ShowerTablet 
Select.

ShowerTablet-termostaatit ovat todellisia monilahjakkuuksia. 
Monet innovatiiviset toiminnot säätelevät niiden yksilöllisen 
suihkunautinnon, laajapintaiset säilytystasot tarjoavat paljon 
tilaa suihkutarvikkeille ja puristinen muotoilu viimeistelee jokai-
sen kylpyhuonealueen. Kaiken lisäksi ne ovat helppohoitoisia, 
kestäviä ja naarmuuntumattomia.

LAAJA SÄILYTYSTASO:
ShowerTabletin suurin malli on 
70 cm leveä. Et tarvitse muita hyllyjä. 
Sopii erityisen harmonisest suuriin 
suihkutiloihin.
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ShowerTablet Select

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

ShowerTablet Select
amme- ja suihkutermostaatti 700, pinta-asennus 
# 13183, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

ShowerTablet Select
amme- ja suihkutermostaatti 300, pinta-asennus 
# 13151, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

ShowerTablet Select
suihkutermostaatti 700, 1 toiminnon yläsuihkulle, pinta-piiloasennus 
# 13184, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

ShowerTablet Select
suihkutermostaatti 300, pinta-asennus 
# 13171, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.
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Nopeasti ja helposti 
lisää mukavuutta 
ja turvallisuutta – 

Ecostat.
Ecostat pinta-asennustermostaatit asennetaan nopeasti ole-
massa oleviin liitäntöihin. Uusi Ecostat E -malli sopii erityisen 
hyvin perheille, joissa on pieniä lapsia, sen uuden turvatekno-
logian ansiosta. CoolContact estää kotelon kuumenemisen ja 
SafetyStop eli säädettävä lämpötilarajoitus suojaa palovam-
moilta. Ihanteellinen moderniin perhekylpyhuoneeseen.

LAPSITURVALLINEN:
CoolContact estää kotelon kuumenemisen.
www.hansgrohe.fi/coolcontact

LÄMMIN, MUTTA EI KUUMA:
SafetyStop varmistaa, että vesisuihku ei ole yllättävän kuuma.
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Ecostat

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

2020 UUTUUS

UUTUUS

2020 UUTUUS

UUTUUS

Ecostat
amme- ja suihkutermostaatti Comfort Nordic, pinta-asennus 
(ilman liit timia ja peitelaippoja) 
# 13186, -000, -670

Ecostat
amme- ja suihkutermostaatti Comfort Care, pinta-asennus 
# 13115, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Ecostat
suihkutermostaatti Comfort Nordic, pinta-asennus  
(ilman liit timia ja peitelaippoja) 
# 13193, -000, -670

Ecostat
suihkutermostaatti 1001 CL Nordic, pinta-asennus  
(ilman epäkeskoliit timiä ja peitelaippoja) 
# 13206, -000 

Ecostat
suihkutermostaatti Comfort Care, pinta-asennus 
# 13117, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Ecostat E
amme- ja suihkutermostaatti, pinta-asennus 
# 15367, -000 

Ecostat E
suihkutermostaatti, pinta-asennus 
# 15361, -000 

Ecostat
amme- ja suihkutermostaatti 1001 CL Nordic, pinta-asennus  
(ilman epäkeskoliit timiä ja peitelaippoja) 
# 13207, -000 
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SINÄ HYÖDYT:
•  Tilava ilme piiloon kelautuvan 

letkun ansiosta
•  Pyöreä tai kulmikas muotoilu 

ympäristöön sopivasti
•  Sijoitettavissa  yksilöllisesti 

ammeen reunaan tai 
laattatasoon

•  Vedettävissä ulos jopa 145 cm, 
tuo lisää liikkumisvapautta

•  Letku liukuu kevyesti sisään ja 
ulos

•  Ei vaadi paljon voimaa vedettä-
essä ja pidettäessä

•  Letku ei vaurioidu, sillä kulkee 
kotelossa suojassa
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Loppuun asti mie-
titty tekniikka lisää 
käyttömukavuutta – 
sBox amme.
Roikkuva letku ei häiritse enää rentouttavia kylpyhetkiä. 
sBox amme tarjoaa sinulle ammeen reunaan tai laattatasoon 
upotetun suihkuletkun. Se on käyttämättömänä näkymät-
tömissä, ja vaikutelma on siten aina siisti. Suihkuttamista ja 
kylpemistä varten vedä letku nopeasti ja sujuvasti ulos jopa 
1,45 m pituudelta. Käytön jälkeen letku liukuu takaisin ja kyl-
pyhuoneesi ilme pysyy esteettisenä.

Skannaa koodi ja tutustu sBox 
 ammekoteloon tarkemmin

UUTUUS
UUTUUS

sBox 
sBox amme letkukotelo pintaosat, neliö
# 28010,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Runko-osa sBox amme letkukotelo,  
ammeen reunaan ja laattatasoon 
# 13560180 (ei kuvassa)

sBox amme letkukotelo asennuslevy  
laattatasoasennukseen 
# 28016, -000 (ei kuvassa)

sBox amme letkukotelo  
asennusapu laattatasoasennukseen 
# 28021, -000 (ei kuvassa)

sBox 
sBox amme letkukotelo pintaosat, ovaali
# 28020, -000 

Runko-osa sBox amme letkukotelo,  
ammeen reunaan ja laattatasoon 
# 13560180 (ei kuvassa)

sBox amme letkukotelo asennuslevy  
laattatasoasennukseen 
# 28016, -000 (ei kuvassa)

sBox amme letkukotelo  
asennusapu laattatasoasennukseen 
# 28021, -000 (ei kuvassa)
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Anna kylpyhuoneellesi luonnetta värillä. Uudet FinishPlus-pin-
tavärit mahdollistavat henkilökohtaisen tyylin pesualtaalla, 
ammeella tai suihkussa. Kaksi pidetyintä hanasarjaa – Metro-
poli ja Talis E – ovat nyt valittavissa kromin lisäksi viidessä 
uudessa pintavärissä, jotka tuovat kylpyhuoneeseesi sitä jota-
kin. Himmeäkiiltoiset mattamusta ja mattavalkoinen ihastutta-
vat modernin arkkitehtuurin faneja. Arvokkaat metalliväripin-
nat kiillotettu kulta, harjattu musta kromi ja harjattu pronssi 
yhdistävät eleganssin ja moderniuden.

Ilmaise 
 persoonaasi – 
FinishPlus.

KYLPYHUONEHANAT
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Yksilöllisyyttä  
värikkäillä sävyillä.

700 MATTAVALKOINEN
Häpeilemättömän poikkeuksellista raikkautta – himmeä valkoinen vaikuttaa miel-
lyttävän neutraalilta ja sopii täydellisesti kylpyhuoneisiin, joissa on pehmeät ja 
raikkaat värit.

340 HARJATTU MUSTA KROMI
Huomiota herättävä katseenvangitsija – hienosti harjattu musta kromi mahdol-
listaa erittäin vaikuttavan ilmeen. Tummana ja samalla pehmeästi heijastelevien 
pintojen yhteispeli vaikuttaa hienostuneelta.
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140 HARJATTU PRONSSI
Harmoniaa pehmeissä luonnonsävyissä ja vivahteissa – harjattu pinta tuo läm-
pimään värisävyyn erityisen hienoja nyansseja. Yhtenäinen sopusointu syntyy 
yhdessä luonnonsävyjen kanssa.

670 MATTAMUSTA
Pelkistetty olennaiseen – himmeä musta tuottaa voimakkaita kontrasteja vaalei-
den seinien ja lisävarusteiden kanssa. Samalla se vaikuttaa korkealaatuiselta 
ja ekstravagantilta.

000 KROMI
Naisellinen eleganssi klassisella loistolla – moderni klassikko on harmoninen 
erilaisten materiaalien, kuten posliinin, puun, kiven tai värillisesti muodostettujen 
pintojen kanssa.

990 KIILLOTETTU KULTA
Ylellinen ilme – kiillotettu pinta kohottaa kylpyhuoneen upeaksi rauhan tyyssi-
jaksi. Hohtavat pinnat aikaansaavat eleganttia loistoa hillityssä muodossa.
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Metropol sopii täydellisesti esteet tiseen 
makuusi, mikäli arvostat selkeitä linjoja etkä 
kaipaa muotoilussa koristeellisuutta. Kor-
kealaatuiset hanat sopivat erityisesti geo-
metrisesti sisustettuun kylpyhuoneympäris-
töön. Metropol tarjoaa sinulle pesualtaalla, 
ammeessa ja suihkussa kaikki mahdollisuu-
det tyylikkääseen muotoiluun. Suoralinjai-
sen muodon lisäksi Metropolin valikoimasta 
löytyy erilaisia kahvoja ja juoksuputken 
korkeuksia. Näihin kuuluvat esimerkiksi laa-
japintaiset vipukahvat, ohuet kaarikahvat tai 
minimalistiset kahvat, joissa on Select-painike. 
Lattialla seisovat yksiotehanat pesualtaalle 
ja ammeelle ovat vaikuttavaa ja ilmaisuvoi-
maista muotoilua kodissasi.

Metropol

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

Metropol
yksiote pesuallashana 260  
pesumaljoille vipukahvalla  
ja PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol
yksiote pesuallashana 110  
vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
yksiote pesuallashana 230  
vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä
# 32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Metropol 
yksiote pesuallashana 100  
pienille altaille vipukahvalla  
ja PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 32500, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Metropol 
yksiote pesuallashana 110 Bidette  
vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 32522,  -000 

Metropol
yksiote pesuallashana vipukahvalla piiloasennus  
seinään, juoksuputki 22,5 cm 
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinaan 
# 13622180 (ei kuvassa)
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Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

Metropol 
yksiote amme- ja suihkuhana, pinta-asennus 
# 32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Metropol 
yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennukseen 
# 32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Metropol 
yksiote ammehana,  
lattia-asennus 
# 32532,  -000, -140, -340, -670, 

-700, -990

HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metropol
ammeputki leveä, 185 mm, piiloasennus G¾/DN20 
# 32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Metropol
yksiote suihkuhana, pinta-asennus 
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Metropol
yksiote suihkuhana piiloasennukseen 
# 32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.
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Mikäli suosit eleganttia muotokieltä, vastaa 
puhutteleva Talis E -hanan muotoilu vaatimuk-
siasi. Yksiote pesuallashana ilmaisee kauniisti 
muotoiluperiaatetta. Pehmeästi kapeneva run-
ko-osa sulautuu runsaspintaiseen ja sulavaan 
juoksuputkeen. Tarkat reunat reunustavat 
juoksuputkea ja vipua. Talis E säteilee arvok-
kuutta. Leijuvat pinnat jatkuvat elegantisti 
ammeessa ja suihkussa. Select-mallissa voit 
käyttää hanoja mukavasti sormella, käsivar-
rella tai kyynärpäällä.

Talis E

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

Talis E
yksiote pesuallashana 240  
vipupohjaventtiilillä 
# 71716,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

yksiote pesuallashana 240  
ilman pohjaventtiiliä 
# 71717,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E 
110 pesuallashana vipupohjaventtiilillä 
# 71786,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E
yksiote pesuallashana 150  
vipupohjaventtiilillä 
# 71754, -000, -140, -340, -670, -700  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Talis E 
yksiote pesuallashana piiloasennus seinään,  
juoksuputki 22,5 cm 
# 71734,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinaan 
# 13622180 (ei kuvassa)

Talis E
yksiote pesuallashana 80 Bidette  
PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 71729, -000

Talis E
2-ote pesuallashana vipupohjaventtiilillä 
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.
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UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

Talis E
yksiote amme- ja suihkuhana, pinta-asennus 
# 71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Talis E 
amme ja suihkuhana piiloasennus 
# 71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Talis E
yksiote suihkuhana, pinta-asennus 
# 71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Talis E
yksiote suihkuhana piiloasennus 
# 71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Talis E
4-osainen ammehana suihkulla,  
asennus ammeen reunaan 
# 71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.
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Täydentävät tuotteet

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

Raindance E
yläsuihku 300 Air 1jet,  
kattoputki, piiloasennus 10 cm 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min

yläsuihku 300 Air 1jet,  
seinäsuihkuputki, piiloasennus 39 cm 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min 
(ei kuvassa)

Kattoputki S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Kattoputki S 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(ei kuvassa)

Suihkuputki kulmikas 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(ei kuvassa)

Raindance Select E
käsisuihku 120 3jet 
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 
15 l/min 
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Unica 
suihkutanko S Puro 65 cm  
suihkuletkulla 
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

suihkutanko S Puro 90 cm  
suihkuletkulla (ei kuvassa) 
# 28631,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-820, -990

Raindance Select S
Showerpipe 240 PowderRain 1jet,  
suihkutermostaatti 
# 27867, -000, -670 
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Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

*Pintavärit -140, -340, -670, -700, -990 saatavilla Tammikuussa 2021

RainSelect
termostaatti 2:lle toiminnolle,  
piiloasennus 
# 15380*, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Runko-osa 2 toiminnon termostaatille,  
piiloasennus 
# 15310180 (ei kuvassa)

RainSelect
termostaatti 4:lle toiminnolle,  
piiloasennus 
# 15382*, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Runko-osa 4 toiminnon termostaatille,  
piiloasennus 
# 15312180 (ei kuvassa)

Ecostat
amme- ja suihkutermostaatti Comfort Nordic,  
pinta-asennus (ilman liit timiä ja peitelaippoja) 
# 13186, -000, -670 

Ecostat
suihkutermostaatti Comfort Nordic, pinta-asennus 
(ilman liit timiä ja peitelaippoja) 
# 13193, -000, -670 

ShowerSelect 
termostaatti 2 toiminnolle, piiloasennus 
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

Ecostat Square 
termostaatti 2 toiminnolle, piiloasennus 
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.

sBox 
sBox amme letkukotelo pintaosat, neliö
# 28010,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Runko-osa sBox amme letkukotelo,  
ammeen reunaan ja laattatasoon 
# 13560180 (ei kuvassa)

sBox amme letkukotelo asennuslevy  
laattatasoasennukseen 
# 28016, -000 (ei kuvassa)

sBox amme letkukotelo  
asennusapu laattatasoasennukseen 
# 28021, -000 (ei kuvassa)
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Täydentävät tuotteet
UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

FixFit 
seinäliitin neliö takaiskuventtiilillä,  
piiloasennus 
# 26455,  -000, -140, -340,-670, -700, -990

Käsisuihkun pidike Porter E 
# 28387,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Isiflex 
suihkuletku 160 cm 
Naarmuttamaton muoviletku, jossa metalliväri 
# 28276,  -000, -090, -140, -340, -670, -700,  

-800, -990

Exafill S 
pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti - ja ylivuotosetti 
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

Flexaplus 
pintaosat viemäröinti - ja ylivuotosetti 
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Design-vesilukko Flowstar S 
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Focus M41
yksiote keittiöhana 240  
ulosvedettävällä pesimellä 
Kääntymisalue 110°/150° 
31846, -000, -670

Talis M54
yksiote keittiöhana 220 1jet, pesukoneventtiili 
# 72805, -000, -670, -800 

Talis M54 
yksiote keittiöhana U 220 1jet, pesukoneventtiili 
# 72807, -000, -670, -800
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UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

Rainfinity
yläsuihku 360 3jet PowderRain,  
piiloasennus seinään iBoxilla 
# 26234*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 28,1 l/min

Rainfinity 
yläsuihku 360 1jet PowderRain,  
piiloasennus seinään 
# 26230*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 21 l/min

Rainfinity
yläsuihku 360 1jet PowderRain 
# 26231*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 23,6 l/min

Rainfinity
yläsuihku 250 1jet PowderRain 
# 26228*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 16,3 l/min

Rainfinity
puikkokäsisuihku 100 1jet PowderRain 
# 26866*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 13,8 l/min

Rainfinity
käsisuihku 130 3jet PowderRain 
# 26864*,  -000, -140, -340, -670, 

-700, -990 14 l/min

Metris Select M71 
2-osainen yksiote keittiöhana 200 2jet,  
ulosvedettävä pikapesin ja sBox letkukotelo 
# 73818, -000, -340, -670, -800

Talis M54 
yksiote keittiöhana 270 1jet,  
pesukoneventtiili 
# 72827, -000, -670, -800

Talis M54 
F21 erillinen pesukoneventtiili  
pöytätasoon 
# 72841, -000, -670, -800

UUTUUS

UUTUUS
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Avantgarde.

Toteuta unelmakylpy-
huoneesi täsmälleen 

omassa tyylissäsi.

Haluat sisustaa kylpyhuoneesi luonteikkaaksi 
hyvänolon paikaksi. Oli sitten kyse avantgar-
distisesta, nykyaikaisen modernista tai perin-
teisen klassisesta – olemme luoneet kolme 
tyylimaailmaa, joissa on monia valintamah-
dollisuuksia vastataksemme sinun muotoilu-
vaatimuksiisi. Näissä tyylimaailmoissa löydät 
todella nopeasti sinua miellyttävän muotokie-
len sekä siihen sopivat pinnat.

Pelkistetty muotoilu rentouttaa avantgardistisessa kylpyhuoneessa. Orgaanisesti muotoillut hanat luovat aistikkaita 
yksityiskohtia valkoista ja kromia yhdistelevällä ilmeellään.
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Perinnettä ja toiminnallisuutta kauneimmassa muodossaan – muotokieli, joka vastaa klassista kauneutta ja levittää 
lämmintä ja harmonista tunnelmaa.

Classic.

Modern.

Modernissa kylpyhuoneessa kynnyksetön suihku, vapaasti seisova amme ja pesuallas muodostavat hyvänolon kei-
taan. Elegantit, korkeat hanat ja arvokkaat Raindance E -yläsuihkut ovat harmoniassa tunnelman kanssa.
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Nautit aistikkaasta muotoilusta. Rakkautesi 
veteen herää varmasti uudestaan tämän 
puristisesti muotoillun sarjan ansiosta. Sätei-
levän valkoinen ja kirkas kromi aikaansaavat 
ainutlaatuisen ilmeen. Merkittävää on tällöin 
myös avangardistinen, joystickin muotoinen 
kahva. Tällä kahvalla hanan käyttäminen on 
helppoa ja intuitiivista. Ainutlaatuinen muo-
toilu saa designharrastajien sydämen lyö-
mään kiivaammin.

PuraVida

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Avantgarde

PuraVida
yksiote pesuallashana 240  
pesumaljoille  
PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 15072, -000, -400

PuraVida
yksiote pesuallashana 200  
PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 15081, -000, -400

PuraVida
Bidette pesuallashana 110 
PushOpen-pohjaventtiililla 
# 15275, -400

PuraVida
yksiote pesuallashana piiloasennus  
seinään, juoksuputki 22,5 cm 
# 15085, -000, -400 

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään 
# 13622180 (ei kuvassa)

PuraVida 
yksiote amme- ja suihkuhana,  
pinta-asennus 
# 15472, -000, -400  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

PuraVida 
yksiote amme- ja suihkuhana  
piiloasennus 
# 15445, -000, -400  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

PuraVida 
yksiote suihkuhana, pinta-asennus 
# 15672, -000, -400  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

PuraVida 
yksiote suihkuhana piiloasennus 
# 15665, -000, -400 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.
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Varusteet
Avantgarde

PuraVida 
hammasharjamuki 
# 41504, -000

PuraVida 
saippua-alusta 
# 41502, -000

PuraVida 
pyyhekoukku 
# 41501, -000

PuraVida 
WC-paperiteline kannella 
# 41508, -000

PuraVida 
vararullateline 
# 41518, -000

PuraVida 
WC-harja asennus seinään 
# 41505, -000

PuraVida 
tuplapyyhetanko 
# 41512, -000

PuraVida 
tartuntakahva 30 cm 
# 41513, -000

PuraVida 
nestemäisen saippuan annostelija 
# 41503, -000

PuraVida 
pyyhetanko 60 cm 
# 41506, -000
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Jos unohdat kylpyhuoneessa ajan ja tilan, joh-
tuu se ehkä ympäristösi ajattomasta tyylistä. 
Osaltaan unohtumattomiin hetkiin vaikuttaa 
Metris, sillä nämä modernisti muotoillut hanat 
kohottavat kylpyhuoneesi arvoa eleganteilla 
muodoillaan. Voit toteuttaa henkilökohtaisia 
mieltymyksiäsi miten itse haluat. Metris sopii 
täydellisesti jokaiseen ympäristöön. Leimaa-
vaa arvokkaan näköiselle ulkomuodolle on 
ennen kaikkea sen pehmeä lennokkuus. Näin 
syntyy yhdessä tarkkojen ääriviivojen kanssa 
täysin itsestään selvä ilme, joka on täällä koto-
naan tänään ja tulevaisuudessa.

Metris

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Modern

Metris 
yksiote pesuallashana 260  
pesumaljoille ilman pohjaventtiiliä 
# 31184, -000

Metris 
yksiote pesuallashana 200  
ilman pohjaventtiiliä 
# 31185, -000

Metris 
yksiote pesuallashana 110 Bidette  
PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 31285, -000

Metris
yksiote pesuallashana piiloasennus 
seinaan, juoksuputki 16,5 cm 
# 31085, -000

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään 
# 13622180 (ei kuvassa)

Metris
yksiote amme- ja suihkuhana,  
pinta-asennus 
# 31480, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metris
yksiote amme- ja suihkuhana  
piiloasennus 
# 31454, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metris
yksiote suihkuhana, pinta-asennus 
# 31680, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metris
yksiote suihkuhana piiloasennus 
# 31456, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.
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Arvostat pelkistettyä muotoilua, kun vietät 
ihania hetkiä kylpyhuoneessa, sillä et kaipaa 
ylenpalt tisuutta, vaan haluat vain nauttia 
vedestä. Metris S tarkoittaa juuri tätä tie -
toista asennetta. Sen antoisat pinnat huoleh-
tivat ylellisestä eleganssista. Selkeä muotoilu 
pysyy hillittynä ja antaa loppuun asti mietitty-
jen toimintojen sädehtiä sitäkin kirkkaammin. 
hansgrohe ComfortZone eli etäisyys juoksu-
putken ja pesualtaan välillä mahdollistaa sen, 
että voit valita täsmälleen visiotasi vastaavia 
juoksuputken eri korkeuksia. Näin hyödyt 
edistyksellistä mukavuudesta.

Metris S

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Modern

Metris S 
yksiote pesuallashana 260  
pesumaljoille ilman pohjaventtiiliä 
# 31023, -000

Metris S 
yksiote pesuallashana 190  
ilman pohjaventtiiliä 
# 31026, -000

Metris S 
yksiote pesuallashana 110 Bidette  
PushOpen-pohjaventtiilillä 
#31160, -000

Metris S 
yksiote pesuallashana 230  
kääntyvällä juoksuputkella (120°)  
ja vipupohjaventtiilillä 
# 31159, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metris S 
yksiote amme- ja suihkuhana 
# 31460, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metris S 
yksiote amme- ja suihkuhana  
piiloasennus 
# 31465, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metris S 
yksiote suihkuhana, pinta-asennus 
# 31660, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metris S 
yksiote suihkuhana piiloasennus 
# 31665, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.
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Erikoislaatuinen muotoilu säteilee luonnolli-
suutta. Talis S -pesuallashanoissa alaspäin 
taipuva, kartiomainen juoksuputki sulautuu 
yhdenmukaiseen perusrunkoon, kun taas 
kapea puikkokahva takaa käyttömukavuu-
den. Talis Select S -pesuallashanat pärjäävät 
täysin ilman vipua. Select-painike tuo sinulle 
parasta mukavuutta ja auttaa säästämään 
vettä, sillä intuitiivinen käyttö napin painal-
luksella yksinkertaisesti houkuttelee sammut-
tamaan virtauksen. Näin moderni toiminto 
modernissa muodossa huolehtii mukavista 
hetkistä kylpyhuoneessasi.

Talis S

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Modern

Talis Select S 
pesuallashana 190  
vipupohjaventtiilillä 
# 72044, -000 

Talis S 
yksiote pesuallashana 100 Bidette  
PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 72290, -000

Talis S 
yksiote pesuallashana 140  
vipupohjaventtiilillä 
# 72113, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Talis S 
yksiote pesuallashana 210  
kääntyvällä juoksuputkella (120°)  
ja vipupohjaventtiilillä 
# 72105, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Talis S 
yksiote amme- ja suihkuhana,  
pinta-asennus 
# 72400, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Talis S 
yksiote amme- ja suihkuhana,  
piiloasennus 
# 72405, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Talis S 
yksiote suihkuhana, pinta-asennus 
# 72600, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Talis S 
yksiote suihkuhana piiloasennus 
# 72605, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.
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Odotat ilolla jokapäiväisiä hetkiä veden 
parissa. Focus-hana keskittyy kaikessa ren-
tout tavaan mukavuuteen erinomaisessa 
muodossa ja erittäin hyvään hintaan. Ajaton 
design ja dynaamiset ääriviivat sekä peh-
meästi pyöristetyt juoksuputket ja ergonomi-
nen kahva näyttävät juuri yhtä miellyttäviltä 
kuin miltä ne tuntuvat. Pesuallas-, amme- ja 
suihkuhanat sopeutuvat ajattomasti ja harmo-
nisesti sinun päivittäiseen elämääsi.

Focus

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Modern

Focus 
yksiote pesuallashana 190 
ilman pohjaventtiiliä 
# 31518, -000

Focus 
yksiote pesuallashana 100 Bidette 
PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 31927, -000

Focus 
yksiote pesuallashana 70 Bidette 
ilman pohjaventtiiliä 
# 31926, -000

Focus 
yksiote pesuallashana 240  
kääntyvällä juoksuputkella (120°)  
ja vipupohjaventtiilillä 
# 31609, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Focus 
yksiote amme- ja suihkuhana 
# 31940, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Focus 
yksiote amme- ja suihkuhana  
piiloasennus 
# 31945, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Focus 
yksiote suihkuhana 
# 31960, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Focus 
yksiote suihkuhana piiloasennus 
# 31965, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.
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Uusi kylpyhuoneesi yllät tää sinut miellyt -
tävästi, sillä Novus-hanalle ominaista on 
moderni ilme, ja se sopii pienemmällekin 
budjetille. Orgaaninen design, jossa on peh-
meästi kaarevat linjat, sulautuu myös sinun 
ympäristöösi harmonisesti. Pysty kahva ja 
juoksuputki antavat dynaamisen vaikutelman. 
Novuksen virtaviivaiset muodot sekä edistyk-
selliset toiminnot kohottavat kylpyhuoneesi 
arvoa tuntuvasti.

Novus

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

Modern

Novus
yksiote pesuallashana 230  
ilman pohjaventtiiliä 
# 71124, -000

Novus
yksiote pesuallashana 100  
ilman pohjaventtiiliä 
# 71031, -000

Novus
yksiote pesuallashana 70 Bidette  
ilman pohjaventtiiliä 
# 71144, -000

Novus
yksiote pesuallashana 240 
kääntyvällä juoksuputkella (120°) 
ja vipupohjaventtiilillä 
# 71126, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Novus 
yksiote amme- ja suihkuhana,  
pinta-asennus 
# 71040, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Novus
yksiote amme- ja suihkuhana,  
piiloasennus 
# 71045, -000

Runko-osa iBox universal, piiloasennus 
# 01800180 (ei kuvassa)

Novus 
yksiote suihkuhana, pinta-asennus 
# 71060, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Novus 
yksiote suihkuhana, piiloasennus 
# 71065, -000

Runko-osa iBox universal, piiloasennus 
# 01800180 (ei kuvassa)
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Sinulla on monta syytä iloita etukäteen 
uudesta kylpyhuoneestasi, sillä Logis tarjoaa 
modernin muotoilunsa lisäksi myös houkut-
televan hinnan. Arvokasta ilmettä leimaavat 
selkeät linjat ja pehmeästi kaareutuvat muo-
dot. Tämä puhutteleva muoto on samanaikai-
sesti erittäin toiminnallinen, sille sen ansiosta 
puhdistaminen on helppoa. Avoimesti muo-
toiltu kahva ja pyöristetty muoto hivelevät 
jokaista kättä. Logis kannattaa myös pitkällä 
tähtäimellä. Integroidulla EcoSmart- tekno-
logialla säästät jokaisella käyt tökerralla 
vettä. Samalla AirPower sekoit taa virtaa-
vaan veteen ilmaa. Tästä syystä vesisuihku 
tuntuu mukavan täyteläiseltä. Monet mallit 
auttavat sinua säästämään vettä ja energiaa 
päivittäin.

Logis

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Modern

Logis 
yksiote amme- ja suihkuhana 
# 71418, -000 

Logis
amme- ja suihkuhana, piiloasennus 
# 71405, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Logis 
yksiote suihkuhana 
# 71614, -000 

Logis
yksiote suihkuhana, piiloasennus 
# 71605, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Logis
yksiote pesuallashana 190  
ilman pohjaventtiiliä 
#71091, -000

Logis
yksiote pesuallashana 100  
ilman pohjaventtiiliä 
# 71331,- 000

Logis
yksiote pesuallashana 210  
kääntyvällä juoksuputkella (120°)  
ja vipupohjaventtiilillä 
# 71130, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Logis
2-ote pesuallashana 150  
vipupohjaventtiilillä 
# 71222, -000  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.
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Varusteet
Modern

Logis Universal 
nestemäisen saippuan annostelija 
# 41714, -000 

Logis Universal 
hammasharjamuki 
# 41718, -000 

Logis Universal 
saippua-alusta 
# 41715, -000 

Logis Universal 
kulmakori 
# 41710, -000 

Logis Universal 
pyyhekoukku 
# 41711, -000 

Logis Universal 
tuplapyyhekoukku 
# 41725, -000 

Logis Universal 
parranajopeili 
# 73560, -000 

Logis Universal 
parranajopeili ilman valoa 
# 73561, -000 

Logis Universal 
WC-paperiteline kannella 
# 41723, -000 

Logis Universal 
WC-paperiteline ilman kantta 
# 41726, -000 

Logis Universal 
vararullateline 2 rullalle 
# 41717, -000 

Logis Universal 
WC-harja asennus seinään 
# 41722, -000 

Logis Universal 
pyyherengas 
# 41724, -000 

Logis Universal 
tartuntakahva 30 cm 
# 41713, -000 

Logis Universal 
pyyhetanko 60 cm 
# 41716, -000 

Logis Universal 
tuplapyyhetanko 
# 41712, -000 
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Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Logis 
WC-paperiteline kannella 
# 40523, -000, -820 

Logis 
WC-paperiteline ilman kantta 
# 40526, -000, -820 

Logis 
vararullateline 
# 40517, -000, -820 

Logis 
WC-harja  
asennus seinään 
# 40522, -000, -820 

Logis 
tuplapyyhetanko 
# 40512, -000, -820 

Logis 
tartuntakahva 30 cm 
# 40513, -000, -820 

Logis 
pyyhetanko 60 cm 
# 40516, -000, -820 

Logis 
nestemäisen saippuan annostelija 
# 40514, -000, -820 

Logis 
hammasharjamuki 
# 40518, -000, -820 

Logis 
saippua-alusta 
# 40515, -000, -820 

Logis 
pyyhekoukku 
# 40511, -000, -820 
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Arvostat hienostunutta kylpyhuonekulttuuria, 
ja nautit siitä tyylikkäällä tavalla. Metropol 
Classic -hanalla voit sisustaa rauhan tyyssijasi 
yksityiskohtaisen tarkasti. Tämän mahdollis-
taa klassinen muotoilu elegantisti kaareutu-
villa muodoillaan ja kullanvärisillä sävyillään. 
Saat olla niin valikoiva kuin haluat. Oli sitten 
kyse luotettavasta ristikahvasta, ergonomi-
sesta vipukahvasta tai mukavasta nuppikah-
vasta – sinä päätät täsmälleen oman henkilö-
kohtaisten mieltymystesi perusteella. Näiden 
hanojen perinteisen käsityöosaamisen ja 
nykyaikaisten toimintojen ansiosta tunnet 
olosi hyväksi kylpyhuoneessa.

Metropol Classic

vipukahva ristikahva nuppikahva

Classic

Metropol Classic
yksiote pesuallashana 260  
pesumaljoille vipukahvalla ja  
vipupohjaventtiilillä 
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
yksiote pesuallashana 160  
pesumaljoille vipukahvalla ja  
vipupohjaventtiilillä 
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
3-osainen pesuallashana 160  
vipukahvoilla ja vipupohjaventtiilillä 
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
3-osainen pesuallashana 100  
vipukahvoilla ja vipupohjaventtiilillä 
# 31330, -000, -090

Metropol Classic 
yksiote pesuallashana 110  
vipukahvalla ja vipupohjaventtiilillä 
# 31300, -000, -090  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.
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Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Metropol Classic 
4-osainen ammehana käsisuihkulla 
# 31441, -000, -090  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metropol Classic 
yksiote amme- ja suihkuhana 
# 31340, -000, -090  
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metropol Classic 
yksiote amme- ja suihkuhana  
piiloasennukseen 
# 31345, -000, -090 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metropol Classic 
ammeputki G¾/DN20, piiloasennus 
# 13425, -000, -090 

Metropol Classic
yksiote amme- ja suihkuhana  
lattia-asennukseen vipukahvalla 
# 31445, -000, -090 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metropol Classic
yksiote suihkuhana 
# 31360, -000, -090 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Metropol Classic
yksiote suihkuhana piiloasennukseen 
# 31365, -000, -090 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.
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SELECT-TEKNOLOGIA:
Mukavalla Select-toiminnolla käytät keittiöhanaa helposti 
napin painalluksella. Vesivirran voi pysäyttää tai käynnis-
tää yhdellä painalluksella. Tämä toimii myös kädenselällä 
tai kyynärpäällä. Näin hana pysyy puhtaana ja kädet 
vapaina.

YKSINKERTAINEN SUIHKUSÄÄTÖ:
Helppo vaihtaa kahden vesisuihkutyypin välillä. Taval-
lisella laminaarivirtauksella täytät nopeasti ja tarkasti 
myös suuret astiat. Suihkuvirtaus sopii perusteelliseen 
hedelmien, vihannesten, kalan ja muiden herkkien elin-
tarvikkeiden puhdistamiseen. Voit vaihtaa laminaarivir-
tauksen suihkuksi painamalla juoksuputken päässä olevaa 
nappia. Virtaus palautuu normaaliksi kun hana suljetaan.

MUKAVA ULOSVETOTOIMINTO:
Ulosvetotoiminto laajentaa toimintasädettäsi pesupöy-
dällä huomattavasti. Täytä hankalat astiat, kuten suuret 
kattilat, helposti työtasolla eikä vaivalloisesti tiskialtaassa.
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Kaunein työpaikka 
talossa – keittiö.
Keittiö on kotisi keskipiste. Paikka, jossa mukavuusvaatimukset 
ja muotoilu kohtaavat tehokkaat työskentelyvaiheet. Jotta voit 
vaivattomasti nauttia kokkaustrendeistä, on kaiken onnistuttava 
käden käänteessä. Nämä hansgrohen tuotekohokohdat luovat 
uuden elämyksen toimintojen ja estetiikan täydellisen yhteispe-
lin ansiosta. Tutustu innovatiivisiin pesupöytiin ja hanoihin sekä 
täysin uusiin yhdistelmiin, jotka uudistavat keittiötyöt. Vilkaise 
myös keittiötarvikkeitamme: Arvokkaat yksityiskohdat optimoi-
vat työvaiheesi.

COMFORTZONE:
Nauti lisätilasta pesupöydällä. ComfortZone 
mahdollistaa sinulle lisää tilaa erilaisten 
keittiöhanakorkeuksien ja kääntötoiminnon 
ansiosta. Voit täyttää ja puhdistaa korkeita 
astioita, kuten kattiloita, suuria vaaseja ja 
vesipulloja helpommin.

KEITTIÖHANAT

KÄYTÄNNÖLLISET 
LISÄVARUSTEET:
hansgrohen pienet apulaiset osoittau-
tuvat valtavan hyödylliseksi keittiössä 
ja nostavat sen arvoa käsintuntu-
vasti, visuaalisesti ja toiminnallisesti. 
Uusia hansgrohen astianpesuaineen 
annostelijoita on saatavana kolmessa 
designissa sekä kolmella eri pintavä-
rillä, jotta kaikki sopii harmonisesti 
ympäristöösi.
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Aquno Select M81 -keit tiöhanat aikaan-
saavat tulevaisuuden työnkulun, joka soljuu 
poikkeuksellisen helposti ja ennenkuulumat-
tomasti, sekä tehokkaimman vedenhallinnan 
tiskipöydän äärellä. Ainutlaatuinen muotoilu 
luo optimaaliset edellytykset veden uuden-
laiselle virtaukselle. Tässä SatinFlow-suihku-
muoto etsii vertaistaan keittiössä. Pehmeä 
suihku elintarvikkeille, suur ten astioiden 
roiskeeton puhdistus ja resursseja säästävä 
käsienpesu ovat näin mahdollisia, ja samalla 
ne määritellään uudestaan. Viimeisen silauk-
sen tuo mittojen mukainen monitoimisiivilä, 
eikä kulinaaristen nautintojen valmistelu ole 
koskaan ollut näin helppoa eikä ikinä näin 
erityistä – yksinkertaisen tehokasta.

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Keittiöhanat

Aquno Select M81 
yksiote keittiöhana 170 3jet,  
ulosvedettävä pesin 
Kääntymisalue 60°/110°/150° 
# 73837, -000, -670, -800 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

UUTUUS
UUTUUS

Aquno Select M81 
yksiote keittiöhana 250 2jet,  
ulosvedettävä juoksuputki 
Kääntymisalue 60°/110°/150° 
# 73836, -000, -670, -800 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.
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Keittiötyöt muuttuvat mukaviksi viehättävän 
visuaalisuuden ja innovatiivisten teknolo-
gioiden ansiosta. Metris M71 keittiöhanat 
ovat älykkäästi monitoimisia, mukavia ja 
muotoiltuja. Hyödy innovatiivisista tekno-
logioista, kuten helposti puhdistet tavasta 
QuickClean-ominaisuudesta tai mukavasta 
Select-toiminnosta jonka ansiosta voit sulkea 
ja avata veden virtauksen helposti napin pai-
nalluksella. ComfortZonen ansiosta sinulla 
on enemmän liikkumisvapautta käsitellessäsi 
suuria kattiloita ja astioita. Näin kokkaaminen 
on todella hauskaa.

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Metris Select M71 
2-osainen yksiote keittiöhana 200 1jet, 
ulosvedettävä pesin, sBox letkukotelo 
# 73804, -000, -800

Metris Select M71 
yksiote keittiöhana 320, pesukoneventtiili  
Kääntymisalue 110°/150°/360° 
# 73899, -000

Metris Select M71 
2-osainen yksiote keittiöhana 200 2jet, 
ulosvedettävä pesin, sBox letkukotelo  
# 73818, -000, -340, -670, -800
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Keittiöhanat
Vietät varmasti paljon aikaa keittiössäsi. Sopi-
van keittiöhanan valinnalla on ratkaiseva mer-
kitys. Talis M52 sopeutuu täydellisesti tilaasi. 
Perusmallien lisäksi saatavana on myös mal-
leja, joissa on ulosvetotoiminto. Muotoilulle 
tyypillistä on pelkistetty puikkokahva. Talis 
M54 edustaa tinkimätöntä muotoilukieltä 
vahvemmin kuin mikään muu, ja sitä saa kol-
messa perusmuodossa: pyörökaarella, L- ja 
U-muotoiluna. Tästä johtuen hanat sopivat 
optimaalisesti yhteen keittiökaappien kanssa, 
keittiösaarekkeeseen sekä klassisiin keittiön 
kaapistoihin.

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

Talis M52 
yksiote keittiöhana 260,  
pesukoneventtiili 
Kääntymisalue 110°/150°/360°  
# 32846, -000

Talis M52 
yksiote keittiöhana 170  
ulosvedettävällä pesimellä 
Kääntymisalue 150°  
# 32841, -000

Talis M52 
yksiote keittiöhana 170 
Kääntymisalue 150°  
# 32851, -000

Talis M54 
yksiote keittiöhana 210 2jet, ulosvedet-
tävä pesin, Nordic sBox letkukotelo 
Kääntymisalue 60°/110°/150°/360° 
# 72847, -000

Talis M54 
yksiote keittiöhana 220 1jet,  
pesukoneventtiili 
Kääntymisalue 60°/110°/150°/360° 
# 72805, -000, -670, -800

Talis M54 
yksiote keittiöhana U 220 1jet,  
pesukoneventtiili 
Kääntymisalue 60°/110°/150°/360° 
# 72807, -000, -670, -800

Talis M54 
yksiote keittiöhana 270 1jet,  
pesukoneventtiili 
Kääntymisalue 60°/110°/150°/360° 
# 72827, -000, -670, -800

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS
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Focus M41-sarjan keittiöhanoissa yhdistyy 
esteettisyys ja käytännöllisyys ajattomassa 
muotoilussa. Hanojen vahvuus on niiden 
yhdisteltävyydessä, ja ne sopivat optimaa-
lisesti moderniin keit t iöön. Lit teä kahva 
mahdollistaa tarkan käytön. Mukavuusihme 
houkuttelevaan hintaan. Riippumatta siitä, 
miten monipuolista elämä keit tiössäsi on, 
uusi Focus M42-sarja vakuuttaa edistyneellä 
mukavuudellaan ja modernilla muotoilullaan 
sekä tarjoaa sinulle monia mahdollisuuksia 
vaivattomaan vaihtoon. Lukuisat toiminnal-
liset yksityiskohdat takaavat kitkat toman 
arkipäivän kulun. Tästä huolehtivat erilaiset 
ComfortZone-korkeudet, runkoon integroitu 
pesukoneventtiili, säädettävä juoksuputken 
kääntymiskulma ja ulosvetotoiminto.

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

Focus M41
yksiote keittiöhana 240  
ulosvedettävällä pesimellä 
Kääntymisalue 110°/150° 
# 31846, -000, -670 

Focus M41
yksiote keittiöhana 260 
Kääntymisalue 110°/150°/360° 
# 31834, -000, -670 

Focus M41 
yksiote keittiöhana 220,  
pesukoneventtiili 
Kääntymisalue 120°  
# 31842, -000

Focus M41 
yksiote keittiöhana 260,  
pesukoneventtiili 
Kääntymisalue 110°/150°/360°  
# 31831, -000, -670

Focus M42 
yksiote keittiöhana 220 2jet,  
ulosvedettävä pesin 
Kääntymisalue 360°  
# 71800, -000, -800 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Focus M42 
yksiote keittiöhana 220  
pesukoneventtiilillä 
Kääntymisalue 110°/360° 
# 71803, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Focus M42 
yksiote keittiöhana 150,  
ulosvedettävä juoksuputki 
Kääntymisalue 120°  
# 71814, -000, -800

Focus M42 
yksiote keittiöhana 180  
pesukoneventtiilillä 
Kääntymisalue 110°/360° 
# 71813, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ SUOMESSA.
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Keittiöhanat
Logis M31-sarja tarjoaa huippulaatua sopui-
saan hintaan. Tässä mallistossa on matala 
keit tiöhana, jonka runkoon on integroitu 
pesukoneventtiili ja jonka juoksuputken kään-
tymistä voit rajoittaa 10 asteen välein keittiö-
altaaseen sopivaksi.

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.hansgrohe.fi

000, -670, -800

Logis M31 
yksiote keittiöhana 260 
Kääntymisalue 110°/150°/360°  
# 71835, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Logis M31 
2-ote keittiöhana 220 
Kääntymisalue 110°/150°/360°  
# 71280, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.

Logis M31 
yksiote keittiöhana 220  
pesukoneventtiilillä 
Kääntymisalue 120° 
# 71859, -000

Logis M31 
yksiote keittiöhana asennus seinään 
Kääntymisalue 220°  
# 71836, -000 
HUOM. TUOTE EI MYYNNISSÄ 
SUOMESSA.
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Varusteet

Yhdistä keittiöhanamme ja haluamasi korkealaatuinen hansgrohen keittiöallas. Altaat ovat ruostumatonta terästä tai 
luonnollista SilicaTec-graniittia. SilicaTec-altaat luovat lisää yksilöllisyyttä kolmella eri värivaihtoehdolla.

Keittiöaltaat ja keittiöhana-allasyhdistelmät löytyvät osoitteesta www.hansgrohe.fi/keittio

grafiitinmusta

SilicaTec:

kivenharmaa betoninharmaa

Ruostumaton teräs:

ruostumaton 
teräs

hansgrohe keittiöaltaat: Löydä verkosta koko keittiövalikoima

Ihanasti siisti keittiö kutsuu kokkaamaan ja 
valmistamaan. Kaikkein mieluiten kaikki on 
käden ulottuvilla ja hygieenistä. Tätä varten 
hansgrohe-keittiömallistossa on käytännölli-
nen astianpesuaineen annostelija, joka upo-
tetaan suoraan keittiöaltaaseen tai työtasoon. 
Voit valita pinnoista joko kromin ja ruostumat-
toman teräksen, ja laipan muodoksi valitset 
SoftCuben tai pyöreän mallin. Viimeistelet 
muotoilun helposti keittiöhanallasi. Annoste-
lija on kääntyvä ja erittäin käyttäjäystävälli-
nen kevyttoimisen pumpun ja helpon täytön 
ansiosta. Työvaiheet soljuvat pesupöydän 
äärellä vieläkin helpommin.

000, -670, -800

UUTUUS

A51 saippua-annostelija pyöreä,  
asennus pöytätasoon  
# 40448, -000, -670, -800

UUTUUS
UUTUUS

A41 saippua-annostelija matala,  
asennus pöytätasoon  
# 40438, -000, -670, -800

A71 saippua-annostelija soft -
cube, asennus pöytätasoon  
# 40468, -000, -670, -800

F14 valutussiivilä altaan päälle 
# 40963000

F15 Puinen leikkuulauta,  
saksanpähkinä 
# 40960000

F16 Puinen leikkuulauta, tammi 
# 40961000

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS
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Huippusuoritusta  
seuraa  

syvärentoutus.

hansgrohella koet kauneimmat hetket veden parissa. Vesi elementtinä 
kuuluu erottamattomasti yhteen urheilun kanssa. hansgrohe-tuotteet 
auttavat keskittymään ennen huippusuoritusta haasteisiin ja tarjoavat 
rasittavan päivän jälkeen rentoutumista sekä optimaalisen palautumi-
seen. Huippu-urheiljat venyvät päivittäin huippusuorituksiin ja arvos-
tavat siksi suihkun tuomaa motivaatiota ja palkintoa.

hansgrohe on vuodesta 2017 lähtien ollut ensiluokkaisen kilpapyö-
räilyjoukkueen BORA-hansgrohen nimisponsori. Kilpapyöräily on eri-
tyisen dynaaminen ja innovatiivinen laji. Se innostaa massoja, kuten 
tekevät hansgrohe-tuotteet kylpyhuoneessa ja keittiössä.

hansgrohe-tuotteita testataan ja kehitetään yhdessä joukkueen kanssa, 
jotta voimme tarjota myös urheilullisille asiakkaillemme parhaan mah-
dollisen suihkuelämyksen. BORA-hansgrohe on maailmanlaajuisesti 
tien päällä miltei 300 päivää vuodessa hansgrohen merkkilähetti-
läänä. Tiedot siitä, missä ja milloin pyöräilijämme ovat valmiina läh-
töön, löytyy osoitteesta BORA-hansgrohe.com sekä hansgrohen 
ja BORA-hansgrohe-joukkueen somekanavista.

BORA-hansgrohe.com
www.hansgrohe.fi

borahansgroheofficial
hansgrohe
PeterSagan

borahansgrohe
hansgrohe

Peter Sagan, BORA-hansgrohe-tiimin kolminkertainen 
UCI-kilpapyöräilyn maailmanmestari.



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

Lisää veteen suuren määrän 
ilmaa. Tämä synnyttää peh-
meän, roiskeettoman vesi-
suihkun rikkaan täyteläisillä 
vesipisaroilla.

Kun avaat, virtaa perusasetuk-
sena kylmää vettä. Kuumaa 
vettä saat kääntämällä kahvaa 
kun tarvitset sitä.

Pitää hanan pinnan entistäkin 
viileämpänä.

Laaja-alainen suuri 
suihkunautinto.

Voimakas hierova suihku,  
joka piristää kohdennetusti.

Pehmeä vesisuihku, joka kietoo 
kehon hyvään oloon.

Dynaaminen, elvyttävä
hierontasuihku.

Pehmeiden suihkujen 
 hellävarainen virta.

Voimakas, laaja-alainen 
vesiputoussuihku.

Keskitetty, pistemäinen vesivana, 
joka rauhoittaa ja tekee hyvän 
olon.

Erityisen hellä, hiljainen ja vähä-
roiskeinen suihku mikrohienojen 
pisaroiden ansiosta.

Intensiivinen suihku mikro-
hienoilla pisaroilla vaikkapa 
aamuherätykseen.

Laaja ilmalla rikastettu sade-
suihku kietoo vartalon pehmei-
siin pisaroihin.

Pehmeän suihkusateen ja dynaa-
misen suihkun yhdistelmaä.

Energisoiva suihku haastavan 
päivän päätteeksi.

Suihkun ja hanan käyttö helposti 
napin painalluksella: avaa ja 
sulje vedentulo tai vaihda suihku-
muotoa napsauttamalla.

Pyyhkäise kalkkijäämät sormilla 
silikonisuuttimista säännöllisesti 
ja pidät tuotteet toimintakuntoi-
sina pitkään.

Täydellinen vaihtoehto  
shampoon huuhtelemiseksi 
hiuksista.

Intensiivinen suihku, jolla 
on piristävä vaikutus.

Pehmeä ja runsas sadesuihku 
ilmalla rikastetuin pisaroin.

Intensiivinen vesisuihku,  
joka  aktivoi ja herättää.

Säästää vettä ja energiaa  
rajoittamalla vedenvirtausta. 
 Pitkään kestävään nautintoon.

Suuri suihkulautanen ympä-
röi koko  vartalosi hyväileviin 
pisaroihin.

TEKNOLOGIAT:

SUIHKUMUODOT:

Tuotenumeron (#) 3 viimeistä numeroa kertovat pinnan värin,  
esimerkiksi 28500, - 000 = Kromi

PINNAT:

Massage

Hot

Cool

Cool
Start

-700

MATTA-

VALKOINEN

-400

KROMI- 

VALKOINEN

-600

KROMI- 

MUSTA

-090

KROMI-KULTA

-450

VALKOINEN

-670

MATTAMUSTA

-800

RUOSTU-

MATON 

TERÄS

-990

KIILLOTETTU 

KULTA

-340

HARJATTU 

MUSTA KROMI

-140

HARJATTU 

PRONSSI

-000

KROMI



Hansgrohe SE · Helsinki Branch Office · Arabiankatu 12 · FIN-00560 Helsinki 
puh. +358 (0) 207 931340 · info@hansgrohe.fi · www.hansgrohe.fi

Sukella verkkoon ja 
löydä lisää tietoa.

Haluatko tietää lisää? Rekisteröidy uutiskir-
jeen tilaajaksi ja kuulet ensimmäisten joukossa 
hansgrohen uutuuksista ja tapahtumista.

www.hansgrohe.fi/uutiskirje

hansgrohe verkossa ja somessa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tämä esite sisältää vain osan valikoimastamme, eivätkä kaikki 
tuotteet ole välttämättä myynnissä Suomessa. Tarkista tuotteen soveltuvuus kussakin tapauksessa.
Tuotevalikoima nähtävillä verkossa www.hansgrohe.fi

Skannaa koodi ja 
rekisteröidy.

fi-
FI

-B
ad

br
os

ch
ür

e 
20

20
/2

02
1 

· P
ai

no
te

kn
is

is
tä

 s
yi

st
ä 

pi
dä

tä
m

m
e 

oi
ke

ud
et

 te
kn

is
iin

 m
uu

to
ks

iin
 s

am
oi

n 
ku

in
 v

är
ie

ro
av

ai
su

uk
si

in
.

Fo
rm

-N
r. 

8
4 

21
0 

15
2 

· 0
9/

19
/7

 · 
Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
· P

ai
ne

ttu
 1

0
0 

%
 k

lo
or

itt
om

as
ti 

va
lk

ai
st

ul
le

 p
ap

er
ill

e.




