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Myynnin opas

hansgrohen valikoima kylpyhuoneeseen ja keittiöön

Opas hanojen, suihkujen  
ja asennustekniikkojen  
asiantuntevaan neuvontaan



 Käytä asiakasneuvonnassa myös hansgrohen 
Showroom-sovellusta. Se on puhutteleva ja 
interaktiivinen myyntiapulaisesi: 

	▪ 	Kameratoiminto,	jonka	kanssa	voit	sijoittaa	tuotteen	omaan	kylpyhuoneeseen	
	▪ 	Videoita	teknologioista	
	▪ 	Konfi	guraattori	sopiville	pesuallas-hanayhdistelmille	
	▪ 	Muistilista	suosikeista	tulostettavaksi	
	▪ 	Hakutoiminto	tuotteiden	nopeaan	hakuun	

 Ihastuttavia vesihetkiä 

	Lataa	maksutta	sivustolta	www.hansgrohe.fi /kuvasto
tai	suoraan	iTunesilta	
http://appstore.com/hansgroheshowroom

	Kylpyhuone	ei	ole	enää	vuosiin	ollut	pelkkä	pesuhuone,	vaan	siitä	
on	tullut	hyvänolon	asuintila.	Suihkualueet	ovat	suurempia	ja	uuden-
laiset	materiaalit,	kuten	lasi,	antavat	kylpyhuoneelle	uuden	ja	nyky-
aikaiseen	ilmeen.	

	Me	hansgrohella	olemme	mullistaneet	käyttömukavuutta	vielä	lisää	
intuitiivisen	Select-teknologian	ansiosta.	Vettä	saa	nyt	napin	painal-
luksella	kaikissa	muodoissaan	jokaisella	kylpyhuoneen	osa-alueella	
ja	keittiössä.	Myös	muotoiluun	on	panostettu,	ja	olemme	kehittäneet	
uutuushanoja	uudella	muotokielellä.	

	Valikoimiemme	laaja	tarjonta	kattaa	erilaisia	malleja,	värejä,	muotoja,	
materiaaleja	sekä	monipuolisia	toimintoja,	joiden	ansiosta	voimme	
täyttää	miltei	minkä	tahansa	asiakastoiveen.	Jotta	kylpyhuoneen	yksi-
löllinen	luonne	voidaan	viimeistellä,	käytettävissä	on	joustavia	asen-
nusmahdollisuuksia	–	tärkeitä	vinkkejä	ja	esimerkkejä	löytyy	luvusta	
Asennus.	

	Näin	syntyvät	ainutlaatuiset	kylpyhuoneet,	joissa	jokainen	voi	kokea	
omiin	mieltymyksiinsä	ja	vaatimuksiinsa	räätälöityjä	elämyksellisiä	
vesihetkiä.	Asiakkaamme	ja	heidän	tarpeensa	ovat	meille	joka	päivä	
uuden	inspiraation	lähde.	

 hansgrohe. Meet the beauty of water. 

 Shower pleasure .

 Kitchen mixers .

 Basin mixers .

 Company .

 Set to nothing but pleasure .

 Set to nothing but pleasure .

 Water at its most perfect .

 For today and tomorrow: milestones .



Sisältö

	 6	 Miksi	hansgrohe?
	 10	 hansgrohe	Select

 16 Suihkut ja suihkunohjaus
	 18	 Suihkusuunnittelu
	 22	 Suihkuteknologiat
	 24	 Suihkumuodot
	 26	 Käsisuihkut	ja	suihkusetit
	 40	 Lisävarusteet
	 46	 Ylä-	ja	sivusuihkut
	 62	 Showerpipe-suihkut
	 80	 Suihkupaneeli	
	 82	 Pinta-asennustermostaatti
	 92	 Piiloasennuspintaosat/Piiloasennustermostaatti/Piiloasennusventtiilit

 110 Suihkusuunnittelu ja asennukset
	 112	 RainSelect®

	 116	 iBox®	universal
	 126	 ShowerTablet®	Select	700/ShowerTablet®	Select	600
	 128	 Rainmaker®	Select
	 130	 Pyöreäputkiset	Showerpipe-suihkut
	 132	 Pinta-/piiloasennusesimerkit	1–5	laitteelle
	 143	 Showerpipe-suihkun	pinta-asennus
	 144	 Ammeen	pinta-	ja	piiloasennukset

 148 Kylpyhuonehanat
	 150	 ComfortZone
	 152	 ComfortZone-testi
	 154	 Hanateknologiat
	 158	 Kylpyhuonehanat	–	yleiskatsaus
	 164	 PuraVida®

	 170	 Metropol®

	 176	 Metris®/Metris®	S
	 182	 Talis®	Select	S/Talis®	S/Talis®

	 188	 Talis®	Select	E/Talis®	E
	 192	 Focus®

	 194	 Logis®

	 198	 Metropol®	Classic
	 202	 Metris®	Classic
	 204	 Talis®	Classic
	 206	 Logis®	Classic
	 208	 Unica®	’Comfort
	 210	 Care-hanat	ja	Elektroniset	pesuallashanat
	 214	 Lisävarusteet	Logis®/Lisävarusteet	Logis®	Classic
	 216	 Viemäröintijärjestelmät	

 220 Keittiöhanat
	 222	 Keittiöhanat	–	yleiskatsaus
	 224	 Keittiöhanateknologiat
	 226	 Metris®	Select/Metris®

	 228	 Talis®	Select/Talis®	Select	S/Talis®	S/Talis®	S2	Variarc/Talis®	Classic
	 232	 Focus®

	 233	 Logis®/Logis®	Classic

 234 Yritys



	Viimeisimmät	tiedot	kaikesta	veteen	liittyvästä	ja		hansgrohesta	löytyvät	osoitteista	

www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

 Laatua lisäarvolla 

	Kaupallinen	kumppani	 	Maailmanlaajuiset	referenssit	

	Isommat,	pehmeämmät	pisarat	

	Puhdasta	suihkunautintoa		Energiansäästö	

	Sertifi	oidut	hanat	ja	suihkut	

	Yksinkertainen	puhdistus	

	Alan	numero	1	

	Laatua	perinteestä	

	Säästä	vettä	

	Optimaalinen	tilankäyttö	

	Laatua	turvallisuudella	 	Autamme	sinua	

Cool
Start

Hot

Cool

 Muotoilu 

 VUODEN  
	TAKUU	

 PALVELU 

Air
Power

	Napin	painaminen	
on	hauskaa	



Lisätietoja löytyy sivustolta www.hansgrohe.fi

Laaja valikoima kylpyhuoneeseen
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Miksi hansgrohe?

 Laatua, johon voit luottaa 

 Me Hansgrohella panostamme saksa-
laiseen tietotaitoon ja kansainväliseen muotoi-
luosaamiseen suunnitellessamme ja tuottaes-

samme ensiluokkaisia tuotteita, jotka kestävät 
kauniina ja toimivina pitkään. Tavoitteenamme 
on tarjota asiakkaillemme aina parasta laatua 

ja yksilöllistä palvelua. Voit aina luottaa laatu-
lupaukseemme ”Made by Hansgrohe”. 

 Saksalaista laatua:   Vuodesta 1901 
lähtien Etelä-Saksan Schwarzwaldista läh-
töisin olevat pitkäikäiset ja korkealaatuiset 
laatutuotteet ovat herättäneet luottamusta 
kaikkialla maailmassa. Myös yli 116 vuotta 
hansgrohe-yrityksen perustamisen jälkeen 
”Made in Germany” on kiinteä osa yritysfi -
losofi aa, sillä noin 80 prosenttia tuotannosta 
on Saksassa. Asiakkaidemme hyöty ja muka-
vuus ovat aina olleet meille ensisijaisia. Tästä 
syystä muodon ja toiminnallisuuden täydel-
lisyys oli ja on edelleen standardimme. Siksi 
näpertelemme tuotteidemme parissa tänään-
kin kuten alkuaikoina. 

 Takuuvarmaa toimintaa:   hansgrohe 
käyttää ainoastaan laadukkaita ja juomave-
delle sopivia materiaaleja. Pitkäkestoiset testit 
takaavat hanoille asetettujen vaatimusten täyt-
tymisen. Pitkäjänteinen tuotekehitys ja korkea 
valmistuslaatu takaavat tuotteiden kevyen ja 
miellyttävän toiminnan vuosikausiksi. Kehittä-
mämme tuoteturvallisuuden periaatteet ylit-
tävät useimmiten selkeästi alan tavanomaiset 
ohjeet. Sen vuoksi myönnämme kaikille tuot-
teillemme viiden vuoden vapaaehtoisen val-
mistajan takuun. 
www.hansgrohe.fi /takuu

 Ajatonta muotoilua:   hansgrohe on alan 
johtava yritys innovaatioiden saralla. Työsken-
telemme kansainvälisesti tunnettujen muotoili-
joiden kanssa luoden moderneja ja ajattomia 
tuotteita, jotka asettavat uusia standardeja 
alalle. Me hansgrohella uskomme vahvasti, 
että muotoilun tulee olla erinomaista ja aja-
tonta. Näin investointi on turvattu pitkäksi 
aikaa. 
 www.hansgrohe.fi /design 

 Asiakastyytyväisyyttä:   tavoitteemme 
on, että asiakkaamme nauttisivat tuottei -
demme käyttämisestä, niiden myymisestä tai 
asentamisesta yhtä paljon kuin me pidämme 
niiden suunnittelemisesta. Siksi tarjoamme 
apuamme niin näyttelyjen suunnitteluun kuin 
asentajien kouluttamiseen. Lisäksi tarjoamme 
myös mahdollisuuden räätälöidä tuotteitamme 
AXOR Manufaktur -mittatilauspalvelun kautta. 
www.hansgrohe.fi /axormanufaktur

 Edelläkävijyyttä:   30 % liikevaihdostamme 
muodostuu uusista tuotteista, jotka ovat kor-
keintaan 3 vuotta vanhoja. Tämän korkean 
vitaliteetti - indeksin ansiosta hansgrohe on 
yksi alan innovaatiojohtajista. Monet keskimis-
tämme, suunnittelemistamme ja muotoilemis-
tamme tuotteista ovat saavuttaneet kansainvä-
listä menestystä. Tarkastellessamme vuosien 
saatossa aikaansaatuja innovaatioita, huo-
maamme tehneemme saniteettialan historiaa 
ja vaikuttaneemme jopa kulttuurihistoriaan. 
www.hansgrohe.fi /perinteitä

 Kestävää vastuullisuutta:   kestävä kehi-
tys, ympäristön ja ilmaston suojelu ovat kaiken 
toimintamme keskiössä. Maailmanlaajuiset 
suojelu- ja vedensäästöohjelmamme autta-
vat ekologisuuden edistämisessä. Käytämme 
uusiutuvaa energiaa, tehokkaita kierrätyssys-
teemejä ja lämmön talteenottoa tuotantolai-
toksissamme vähentääksemme CO2-päästöjä. 
Valitsemalla hansgrohe-tuotteet valitset kestä-
vää laatua ja ekologisesti vastuullista tuotan-
toa. 
www.hansgrohe.fi /vastuullisuus

 Muotoilu  VUODEN 
 TAKUU 

 PALVELU 
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hansgrohe – saniteettialan 
 ammattilaisen kumppani

Me toimimme saniteettialan ammatti-
laisten yhteistyökumppanina tarjoten tukea 
niin suunnitteluun, myymiseen kuin asenta-

miseen. Tavoitteenamme on tarjota asiak-
kaillemme aina parasta laatua ja yksilöllistä 
palvelua. Olipa sinulla sit ten kysymyksiä, 

ongelmia tai erityistoiveita, voit aina kääntyä 
puoleemme. Ennen ja jälkeen asennuksen 
sekä sen aikana.

Suunnittelun ja myynnin tueksi:

Yhteensopivuus: asiakas on ihastunut 
tiettyyn hanaan, mutta ei ole varma sopiiko 
se pesualtaan kanssa yhteen. Haluaisit tie-
tää, mikä hanoistamme sopii mihinkin pesu-
altaaseen. Tuemme sinua ja asiakasta tyyli-
varmoilla – ja Test Centerissämme teknisesti 
tarkastetuilla – hansgrohe-merkin tuote-ehdo-
tuksilla. Lisätietoja ComfortZone testistä löy-
dät sivulta 152.

Kaikki yhdellä silmäyksellä: verkkosi-
vustollamme www.hansgrohe.fi on saatavilla 
runsaasti tietoa: yksityiskohtaiset tuote- ja hin-
tatiedot, tuotekuvat, mittapiirrokset, asennus- 
ja huolto-ohjeet, suunnitteluobjektit, esitteet ja 
hinnastot ladattavina pdf-tiedostoina ja paljon 
muuta.

Helppoa suunnittelua: asunnot ja projek-
tit suunnitellaan tänä päivänä yhä useammin 
mallinnusohjelmistoilla. hansgrohen tuotteista 
löydät suunnitteluobjekteja eri sovelluksiin 
kuten MagiCad, AutoCAD, Revit, Archi -
CAD, SketchUp, IFC ja 3DS. BIMobjektit on 
kuvattu LOD 300 tasolla ja ne sisältävät tietoa 
mitoista, materiaaleista ja asemoinnista.

ComfortZone-testiVerkkosivusto Suunnit teluobjektit

Tietotaitoa: tarjoamme sinulle seminaa-
reja, koulutuksia ja tapahtumia, aiheina esim. 
uudet teknologiat, tuotteet tai asentaminen. 
Koulutuksia voidaan järjestää asiakkaan tai 
hansgrohen tiloissa, jopa pääkonttorissa 
Schiltachissa.

Aina ajan hermolla: viestitämme yhteis-
työkumppaneillemme säännöllisesti tuoteuu-
tuuksista, markkinointikampanjoista, myynti-
kampanjoista, tilaisuuksista, seminaareista, 
tapahtumista ja yritysuutisista. Olethan meihin 
yhteydessä mikäli haluat liittyä postituslistalle 
tai toivot henkilökohtaista yhteydenottoa.

Täsmällisesti, luotettavasti, läpinäky-
västi: erinomainen tavaran saatavuus, rutii-
nioptimoitu toimitus tai standardoitu pakkaus: 
hansgrohe tekee kaikkensa, jotta tilauspro-
sessi ja toimitus olisivat sinulle mahdollisimman 
vaivattomia.

Seminaareja, koulutuksia 
ja tapahtumia Kattavasti tietoa Logistiikkaa
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Tehtaamme mittatilaustuotannossa voimme 
erilaisiin projekteihin toteuttaa esimerkiksi 
erikoismittaisia tai yksilöllisillä merkinnöillä 
varustettuja tuotteita.

Alue-edustajamme kentällä ovat apunanne 
mm. koulutuksissa, tuoteneuvonnassa ja näyt-
telyjen suunnittelussa. Alue-edustajien yhteys-
tiedot löydät verkkosivustoltamme
www.hansgrohe.fi/yhteyshenkilöt

Alue-edustajat

Projektituki

Tekninen tukemme auttaa erilaisissa asen-
nukseen ja huoltamiseen liittyvissä asioissa. 
Mahdollisissa takuunalaisissa reklamaatiota-
pauksissa toimitamme varaosat mahdollisim-
man nopeasti. Takuunalaisissa huoltotöissä 
käytämme apuna myös valtuutetuttuja huolto-
partnereitamme.

Tekninen tuki:
Puhelin: 0207 931 340
Sähköposti: info@hansgrohe.fi

Tekninen tuki

Saksassa Schiltachissa sijaitsee kaikille 
avoin kylpyhuonenäyttely, vesimuseo ja Sho-
werworld, jossa pääset testaamaan suihkuja. 
Opastusta saatavilla englanniksi.
Opening hours: 
Monday – Friday: 7.30–19.00 hrs, Saturdays, 
Sundays, public holidays: 10.00–16.00 hrs
Booking Showerworld: 
Tel.: +49 7836 513272 
Fax: +49 7836 511505 
Opening hours: 
Monday – Friday: 7.30–19.00 hrs, Saturday 
and Sunday: 10.30, 12.30, 14.30 hrs
Booking advice: 
Tuesday, Wednesday, Friday: 
13.00–18.00 hrs 
Phone: +49 7836 513272

Asiakaspalveluumme voit olla yhteydessä 
puhelimella tai sähköpostilla erilaisissa tuottei-
siin tai tilauksiin liittyvissä asioissa.

Palveluajat: 
Maanantaista torstaihin: klo 8.00–16.30 
Perjantaisin: klo 8.00–15.30 
Puhelin: 0207 931 340 
info@hansgrohe.fi

Asiakaspalvelu

Mittatilauspalvelu Aquademie

Suunnitteletko isoa projektia ja tarvitset apua 
suunnittelussa? Projektitukemme auttaa mielel-
lään.

Palveluajat
Maanantaista torstaihin: klo 8.00–16.30
Perjantaisin: klo 8.00–15.30
Puhelin: 0207 931 340
Sähköposti: info@hansgrohe.fi

Palvelumme ammattilaisille

Kaupallinen kumppani: Tuemme sinua 
vahvalla kokemuksellamme ja laajalla palve-
luntarjonnalla. Hyödyt kattavasta osaamises-

tamme huollosta ja tuotekoulutuksiin ja erityi-
seen projektien ohjeistukseen sekä palvelujesi 
parempaan markkinointiin. Tarjoamme interne-

tissä käyttöösi paljon tietoa kylpyhuonesuun-
nitteluun, esim. mittapiirroksia, 3D-tietoja jne.



  hansgrohe Miksi hansgrohe? 9

Showroom

Online- 
varaosaluettelo

Säästölaskuri @home

Pesualtaan helppo suunnittelu: Näytä 
asiakkaallesi virtuaalisesti iPhonella, iPad illa 
tai Android-älypuhelimella, kuinka täydelli-
sesti hansgrohen hanat sopivat kodin pesu-
altaaseen. iTunes: http://appstore.com/ 
hansgrohehome ja Google Play: http://
p l a y.g o o g l e .c o m/s t o r e/s e a r c h? 
q=hansgrohe+se

Säästä hansgrohen avulla: Säästölaski-
mella lasket asiakkaallesi hanojen ja  suihkujen 
EcoSmart - teknologian tuomat säästömah-
dollisuudet. Tämän lisäksi voit laskea, kuinka 
nopeasti jokin investointi kannattaa. 
www.hansgrohe.fi/säästölaskuri

Sovellus, joka tarjoaa tietoa ja viih-
dettä: Sijoita asiakkaasi uusi lempituote visu-
aalisesti hänen kylpyhuoneeseensa ja tutustu 
interaktiiviseen suihkunautintoon. Suoraan iTu-
nesista osoitteesta:
http://appstore.com/hansgrohe 
showroom

Kaikki osat eriteltyinä: Varaosat ja eri-
koisosat löydät erittäin helposti elektronisesta 
varaosaluettelosta. Lisäksi hyödyt lisätoimin-
noista, kuten mittapiirustuksista, piirustusten ja 
huolto-osien linkeistä, muistilistasta sekä asen-
nus- ja huolto-ohjeiden latauksesta.
http://spares.hansgrohe.com

Digitaaliset työkalut apunasi



Select

Croma® Select S 180 
2jet Showerpipe

Raindance® Select E 300 3jet 
 Yläsuihku 

Croma® Select S 180 2jet
 Yläsuihku 

RainSelect®

 Termostaatti 
ShowerTablet® Select 300
 Pinta-asennussuihkutermostaatti 

Talis® Select S 100
 Pesuallashana 

Talis® Select E 110
 Pesuallashana 

ShowerSelect® 
 Piiloasennus-
termostaatti 

ShowerSelect® S 
 Piiloasennushana 

Raindance® Select E 120 
3jet  Käsisuihku 

Croma® Select S Vario 
 Käsisuihku 

Raindance® Select E 300 
3jet Showerpipe

 hansgrohe Select -teknologia 

 Asiakkaita innostava 
tekniikka 

 hansgrohe mullistaa taas kerran 
vedenkäytön – tällä kertaa elegantilla pai-
nikkeella. Yksi napsautus riittää vaihtamaan 
suihkumuotoa tai säätämään veden päälle 
tai pois päältä. Tämän innovatiivisen teknolo-

gian nimi on ”Select”. Intuitiivinen käyttökon-
septi napin painalluksella lupaa vielä enem-
män iloa kylpyhuoneeseen ja keittiöön. Uusi 
Select- teknologia tuottaa monien etujensa 
ansiosta iloa napin  painalluksella niin käsi- ja 

yläsuihkuissa tai  ShowerTablet -pintatermos-
taatissa, ShowerSelect -piiloasennussarjoissa 
ja Showerpipe-suihkuissa kuin pesuallas- ja 
keittiöhanoissakin. 

Metris® Select 320
 Yksiotekeittiöhana 

Talis® Select 300
 Yksiotekeittiöhana 

Select



Select
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 Edut ja hyödyt 

 ▪  Intuitiivinen käyttö napin painalluksella: Suihkumuodon vaihto, 
suihkun ohjaus tai veden säätö päälle ja pois vain yhdellä 
 napsautuksella 

 ▪  Ergonominen muotoilu mahdollistaa yksinkertaisen ja turvalli-
sen käytön kaikenikäisille 

 ▪  Select-painikkeen rakenne on täysin mekaaninen, joten se on 
toimintavarma ja sen pitkäikäisyys on testattu 

 ▪  Asennus on helppoa, sillä Select-teknologia ei vaadi sähkölii-
täntää eikä lisälaitteita asennuksessa 

 ▪  Yhtenäinen käyttöfi losofi a käsi- ja yläsuihkuissa, 
Showerpipe-suihkuissa, pinta- ja piiloasennustermostaateissa 
sekä pesuallas- ja keittiöhanoissa 

 Lisätietoja löydät
www.hansgrohe.fi /select 

 Monipuolinen:   Select-painikkeella on käytöstä riippuen erilaisia toimintoja. Suihkuissa sillä voi vahtaa suihkumuotoa, termostaatissa valita 
laitteen ja hanassa säätää veden päälle ja pois päältä. Tuotteesta riippuen Select-painikkeita voi käyttää jopa kädenselällä tai kyynärvarrella. 
Siten teknologia on kuin luotu kaikenikäisille ja sopii erityisesti myös liikuntarajoitteisille henkilöille. 



Select

 Suihkuratkaisuja Select-teknologialla 

 Täysi suihkunautinto 
napin painalluksella 
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 Select- teknologian avulla suihkusta 
tulee vielä suurempi nautinto. Painikkeen pai-
nallus riittää vaihtamaan suihkumuodon tai 
ohjaamaan suihkua. Select-painike sijoitetaan 

aina siten, että se on helppokäyttöinen myös 
suihkun aikana. Käsisuihkussa se on kahvan 
etupuolella, yläsuihkussa suoraan suihkulevyn 
keskellä ja pinta- ja piiloasennusohjauksissa 

käyttöyksikön etuosassa. Teknologia toimii 
täysin mekaanisesti – ja on siten erityisen pit-
käikäinen ja edullinen. 

 Select käsi- ja yläsuihkuissa 

 Käsisuihkut:   Mullistava mekaaninen rakenne mahdollistaa suihkusäädöt mukavasti napin painalluksella. Select-napin pitkäikäisyys todettiin 
pitkäaikaisessa kuormitustestissä painamalla nappia 90 000 kertaa. 

 Yläsuihkut:   Yläsuihkun innovatiivinen säätöyksikkö mahdollistaa helpon suihkusäädön Select-periaatteen mukaisesti. Ja tämä pelkästään 
mekaanisesti nappia painamalla. 

 Käsisuihkut, joissa käytetään Select-teknologiaa, löytyvät sivulta 28 alkaen. 
 Yläsuihkut, joissa käytetään Select-teknologiaa, löytyvät sivulta 48 alkaen. 

 Kotelo 
 Suihkurunko 

 Suihkun sisäke 
 Liukuholkki 

 Ulostulosuutin  Vaihtimen 
huoltoyksikkö 

 Select-painike 

 Etulevy 

 Liukukappale 
 Painike 

 Jakaja 
 Vedenohjaus 

 Kuulanivel 

 Kahva 

 Kansi 

 Kotelon yläosa 
 Kansi 

 Ohjauspuikko 
 Painejousi 

 Vaippa 

 Liitäntä G1/2 

 Säätölevy 

 Kotelon alaosa 



Select
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 Select: pinta- ja piiloasennusohjaukset 

 ShowerTablet®/Showerpipe-suihku:   Toteutuksesta riippuen voidaan mukavasti napin painalluksella säätää jopa 4 toimintoa päälle ja 
pois päältä. Ja tämä peräti samanaikaisesti. Kohollaan olevat painikkeet ilmaisevat tällöin, mikä toiminto on sillä hetkellä aktiivisena. 

 RainSelect®:   täysin integroitu järjestelmä, käsittää runko-osan ja pintaosan. 

 ShowerTabletit Select-teknologialla, loytyvat sivulta 84 alkaen ,  Showerpipe-suihkut Select-teknologialla, loytyvat 
sivulta 64 alkaen ,  ShowerSelect-pintaosat Select-teknologialla, loytyvat sivulta 94 alkaen .  RainSelect sivulta 98 .

 Runko-osa 

 Sulkuventtiili  Kotelo 

 Epäkeskoliitin  Painike 

 Lasilevy 

 Käsisuihkun liitos 

 Painikkeen kiinnitys  Tiiviste 

 Jousi 

 Painikkeen jatko-osa 

 Peitelaippa 

 Peitelevy 

 Säätörengas  Toimintolohko 

 Lohko 

 Venttiili 

 ShowerSelect®-pintaosa:   Jopa 4 toimintoa voidaan säätää mukavasti napin painalluksella ja peräti samanaikaisesti. Saatavilla on myös 
painikkeiden jatko-osa, jonka ansiosta myös liikuntarajoitteiset henkilöt voivat käyttää painikkeita. 

 Termostaatti-
säädin 

 Määränsäädin 

 Runko-osa  Jousi 

 Sulkuventtiili 

 Seinätii-
viste 

 Kromikehys 

 Seinä-
kiinnitys 

 Lasipainike 

 Letkuliitin 

 Messinkinen 
runko-osa 

 Lukitusruuvin kiinnitys 



Select Select
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Yksi painike huolehtii  
kaikesta

Innovatiivinen: Käyttö on intuitiivista ja 
painike on niin helposti liikkuva, että lapsetkin 
osaavat käyttää sitä vaivattomasti. Kahvaa on 
mahdollista käyttää jopa käsivarrella tai kyy-
närpäällä.

Mallikelpoinen: Kapea Select -painike 
mahdollistaa täysin uuden muotokielen ja 
houkuttelee siten muotoilusta kiinnostuneita 
kohderyhmiä.

Kestävä: Vaativissa pitkäaikaistesteissä puh-
taasti mekaaninen Select-teknologia todisti pit-
käikäisyytensä.

Kahva

Kiinnitysmutteri
Jousi

Venttiili

Kahvavääntiö/lämpötilarajoitin

Tiivistepaketti

Säätökasetin pohja
Sinkilä (ruostumaton teräs)

Liitosletkut

Helppokäy t töinen Select -painike 
löytyy nyt myös pesualtaalta. Yksi painal-
lus riittää, ja vesi virtaa pesuallashanasta. 
EcoSmart - teknologia rajoit taa vir taaman 

automaattisesti noin 5 l/min. Paina toisen ker-
ran ja vesi on pois päältä – helppo ymmärtää 
ja mukava kaikkia sukupolvia ajatellen. Läm-
pötila valitaan yksinkertaisella kiertoliikkeellä 

ja se pysyy myös sammuttamisen jälkeen esi-
säädettynä. Select-teknologia toimii täysin 
mekaanisesti. Näin intuitiivinen painike tuot-
taa kauan iloa asiakkaillesi.

Talis® Select 

Kylpyhuonehanat, joissa käytetään Select-teknologiaa, löytyvät sivulta 170 alkaen.

Poresuutin

Runko-osa (messinki)

Kahvan sisäosa

Kahvahylsy

Kiristysruuvi

Kansi, jossa on merkin-
nät sekä lämpötilalle ja 
päälle/pois-säädöille 
(kahvan sisäke)

Pesuallashanat Select-teknologialla



Select Select

  hansgrohe Select 15

Keittiöhanat Select-teknologialla

Keittiössä painikkeen  
verran edellä

Miellyttävä: Select-painiketta voi käyttää 
myös ilman vapaata kättä, ja veden voi siten 
säätää päälle tai pois päältä helposti. Tämä 
tuo lisää joustavuutta keittiöön.

Osumatarkka: Myös altaan vieressä olevia 
astioita voidaan täyttää helposti. Ilman vään-
tämistä ja ärsyttäviä roiskeita. Vesi säädetään 
päälle ja pois päältä suoraan ulosvedettä-
västä pikapesimestä napin painalluksella.

Kestävä: Select-painike toimii täysin mekaa-
nisesti ja on siten erityisen kestävä riippumatta 
siitä, onko se ulosvedettävässä pikapesimessä 
vai 110/150° kääntyvässä juoksuputkessa.

Pese, leikkaa, sekoita – kokatessa on 
kädet täynnä työtä. Siksi myös keittiötä varten 
on olemassa Select-teknologia. Sen avulla 
voidaan mukavasti säätää vesisuihku päälle 

ja pois päältä. Kahva pysyy auki-asennossa 
ja ylläpitää sekä lämpötilaa että vesimäärää. 
Select-painikkeen avulla työtahti ei häiriinny 
ja kokkaamisesta tulee mukavampaa.

Metris® Select Talis® Select 

Keittiöhanat, joissa käytetään Select-teknologiaa, löytyvät sivulta 226 alkaen.

Kiristysruuvi

Suihkukotelo

Jousi

Poresuutin

Painike

Suihkuliitäntä

Magnetic ring

Magneettikiinnitys

Paineenkestävä  
suihkuletku

Venttiili

Sisäiset vedenohjaukset

Painike

Poresuutin

Kiristysruuvi

Jousi

Venttiili

Kestävä 
messinkinen 
juoksuputki



 Kattava tuotevalikoima täyttää 
kaikki vaatimukset:  
 Käsisuihkut ja suihkusetit 
 Ylä- ja sivusuihkut  
 Showerpipe-suihkut  |  Suihkupaneeli 
 Termostaatit 

 SUIHKUT JA 
SUIHKUNOHJAUS 
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 Suihkuasennukset 

 Showerpipe:   Kokonaisjärjestelmä yläsuih-
kulla, käsisuihkulla ja termostaatilla. Ideaali 
ratkaisu vaivattomaan kylpyhuoneremonttiin. 
Lisätietoa sivulta 64 alkaen. 

 Yläsuihku:   Suihkusateeseen jopa 600 mm:n 
halkaisijalla. Ohjaus piiloasennustermostaa-
tista tai-venttiileistä. Select-teknologian vaihto-
ehto tarjoaa vielä lisää mukavuutta. Lisätietoa 
sivuilta 20 ja 48. 

 Suihkuperhe:   Piiloasennusratkaisu yksi -
lölliseen suihkusuunnit teluun. Vesiputouk-
sesta kokonaisvaltaiseen suihkunautintoon 
sivusuihkuilla. Ohjaus esimerkiksi järkevällä 
RainSelectillä. Lisätietoa sivuilta 98. 

 Käsisuihku tai suihkusetti:   Jo perusrat-
kaisu tarjoaa asiakkaille täydellisen suihku-
nautinnon ja se on lisäksi helppo kiinnittää 
seinään. Ohjaus pinta-asennustermostaatista 
tai yksiotesuihkuhanalla. Lisätietoa sivuilta 28. 

Rainmaker® Select:  Yksilöllinen kokonais-
ratkaisu suureen suihkuun. Suurialaiset ylä-
suihkut lasisella suihkulevyllä luovat yhdessä 
innovatiivisten hanojen kanssa tilan luovan 
suihkunautinnon. Lisätietoa sivuilla 20 ja 48. 

 Suihkupaneeli:   Yhdistää ylä-, käsi ja sivu-
suihkut yhteen järjestelmään. Voidaan asen-
taa myös vanhoihin seinäliitäntöihin. Sen 
vuoksi erinomainen ratkaisu jälkiasennukseen. 
Lisätietoa sivulta 80alkaen. 

 Yhtä yksilöllinen kuin 
asiakkaidesi  toiveet 
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 Jokaisella asiakkaalla on yksilöllisiä 
toiveita suihkunsa suhteen. Jotta voit täyttää 
ne kaikki, tarjoamme lukuisia suihkuyhdistel-
miä: alkaen yksinkertaisesta suihkuhanan ja 
käsisuihkun setistä isolla yläsuihkulla varustet-

tuun kokonaisuuteen. Myös asennusmahdolli-
suudet ovat joustavia. hansgrohe tarjoaa niin 
pinta- kuin piiloasennuksessakin aina sopivan 
ratkaisun. Showerpipe-suihkun ja suihkupa-
neelin ohella löytyvät kokonaisratkaisut, jotka 

uudistavat suihkua myös remontin yhteydessä. 
Rainmaker Select -valikoimassa uutta ovat 
suuret yläsuihkut, lasipinnat ja innovatiivinen 
Select-ohjaus, jotka integroituvat täydellisesti 
suureen suihkualueeseen. 

 Lisätietoja suihkusuunnittelusta ja asennuksista löytyy sivulta 110 alkaen. 



Suihkujen suunnittelu aloitetaan asennustavan valinnalla

Nykyaikaiset asennustavat

Suihkujen suunnittelu

Kylpyhuone peilaa yksilöllisesti käyttä-
jän persoonaa. hansgrohen laajasta valikoi-
masta on helppo löytää sopiva suihku toimin-
noiltaan, muotoilultaan ja väreiltään. Isoon 
tai pieneen kylpyhuoneeseen, nykyaikaisesta 
klassiseen ja uudisrakennuksesta remonttiin: 

Jokaiseen yksityiseen tai julkiseen kylpy-
huoneeseen on tarjolla vaativia kuluttajia 
tyydyttäviä tuotteita. Riippumatta siitä, onko 
kyse pinta- vai piiloasennuksesta tai innova-
tiivisesta pinta-piiloasennuksesta, hansgrohe 
takaa aina vaikuttavaa laatua. Aloittamalla 

suihkujen suunnittelu asennustavan valinnalla, 
pystytään huolehtimaan ajoissa tarvittavista 
teknisistä ja rakenteellisista vaatimuksista suih-
kutiloissa.

Käytännöllinen: Ainutlaatuisen pinta- ja piiloasennuksen yhdistelmän ansiosta termostaatti voidaan asentaa suoraan vesiliitäntään. Liitäntä 
yläsuihkuun piilotetaan seinään. Innovatiivisuus ja toiminnallisuus yhdistyvät ilman häiritseviä elementtejä.

Pinta-piiloasennus
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Tilaa säästävä: suihku ja tila sulautuvat yhteen. Suihkuhanan saumattoman integraation ansiosta piiloasennus tarjoaa enemmän tilaa ja liikku-
misvapautta. Koska ratkaisu on arvokkaan hillitty ja samalla korkealaatuinen, se voidaan integroida jokaiseen kylpyhuoneeseen.

Arvokas: termostaatilla ja käsisuihkulla varustettu pinta-asennus on suihkuasennuksen klassikko. Siitä voidaan kuitenkin tehdä uusi tulkinta – 
esim. käyttämällä Showerpipe-suihkua, joka on termostaatin sekä ylä- ja käsisuihkun käsittävä kokonaisjärjestelmä. Erityisen houkutteleva pienissä 
pintaremonteissa. Showerpipe-suihku voidaan asentaa jo olemassa oleviin liitäntöihin.

Piiloasennus

Pinta-asennus

Lisätietoja suihkusuunnittelusta ja asennuksista löytyy sivulta 110 alkaen.
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Materiaalien valinta

Lasi kylpyhuoneen kohokohtana

Kaikista materiaaleista lasi sopii kaik-
kein luontevimmin yhteen veden kanssa. Ei 
ole sattumaa, että ihmiset nauttivat juomiaan 
mieluiten vesipulloista ja juomalaseista. Lasin 
elegantti, tarkka ulkonäkö vakuuttaa. Lasi huo-
lehtii niin suurissa kuin pienissäkin suihkuissa 

harmonisesta yhteydestä muiden kylpyhuo-
neen elementtien kuten peilin tai suihkuseinä 
kanssa. Lasi sopii myös kromi-valkoisten 
PuraVida-tuotteiden kanssa. Sen lisäksi lasi 
vakuuttaa muilla eduillaan kuten hygienialla, 
naarmuuntumattomuudella ja helpolla puhdis-

tuksella. Se kestää kaikkia kemiallisia puhdis-
tusaineita ja sopii siten myös erityisen hyvin 
hotelleihin.

20 hansgrohe Suihkujen suunnittelu  

Rainmaker® Select Yläsuihku

ShowerTablet® Select 700 Termostaatti ShowerTablet® 600 Termostaatti

ShowerSelect® Termostaatti
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RainSelect®-termostaatti, jossa on suihkupidike ja letku-
liitin

Unica® ’E suihkusetti FixFit® Porter 300 -säilytystaso, jossa on suihkupidike ja 
letkuliitin

Rainmaker® Select Showerpipe-suihkuhanat



Select AirPower: isompi veden määrä, enemmän nautintoa 

 QuickClean: nopea kalkinpoistotoiminto 

 XXLPerformance: parempi suihkunautinto 

 Edut ja hyödyt 

 Edut ja hyödyt 

 Edut ja hyödyt 

AirPower:  Poikkeuksellinen suihkunautinto ja suuret pisarat kattavan ilman lisäyksen ansiosta. 

QuickClean:  Lika ja kalkkikertymät rapsutetaan sormella helposti pois joustavien silikonisuu-
tinten ansiosta. 

 XXLPerformance:   Laaja-alainen suihku, joka tuottaa suurta suihkunautintoa. 

 ▪  Täyteläisemmät, kevyemmät ja 
pehmeämmät pisarat aitoon suihku-
nautintoon 

 ▪  Vähemmän roiskumista ympärille 
ja siten pienempi vaiva puhdistami-
sessa 

 ▪  Tehokkaampaa vedenkäyttöä 
paremmalla hyötysuhteella 

 ▪  Nopea ja yksinkertainen puhdistus 

 ▪  Erittäin laadukas ja kestävä silikoni 

 ▪  Mahdollistaa pitkän käyttöiän ja 
toiminnan 

 ▪  Suihkusade jopa 600 mm:n halkai-
sijalla 

 ▪  Korkea veden tehokkuus – tasaisesti 
jakautunet suuttimet ennenkokemat-
tomaan suihkuelämykseen 

 Mukavuuden ja tehokkuuden ei tarvitse 
haitata toisiaan. Tästä todisteena on hansgrohen 
AirPower-suihkut. hansgrohen kehittämässä tek-
nologiassa ilmaa imetään laaja-alaisesti suihku-
siivilän kautta. Näin vettä käytetään tehokkaam-

min. Samalla pisarat tulevat täyteläisemmiksi, 
kevyemmiksi ja pehmeämmiksi. Tuloksen tuntee 
iholla välittömästi: Helmeilevä AirPower-sade-
suihku ottaa koko vartalon syleilyyn ja antaa 
mahtavan nautinnollisen tunteen. 

 Ø 100–600 mm 

 Suihkuteknologiat 
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 Select: Suihkunautintoa napin painalluksella 

 EcoSmart®: säästä vettä ja energiaa 

 Edut ja hyödyt 

 Edut ja hyödyt 

EcoSmart:  Nerokas virtauksen rajoitin suihkussa vähentää vedenkulutuksen yhdeksään
tai kuuteen litraan minuutissa. 

Select:  Napin painalluksella tapahtuva käyttö huolehtii käsi- ja yläsuihkuissa, Showerpipe- 
suihkuissa sekä pinta- ja piiloasennustermostaateissa lisämukavuudesta. 

 Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi  

 ▪  Intuitiivinen käyttö napin 
painalluksella 

 ▪  Lisää mukavuutta jokaiselle 
sukupolvelle 

 ▪  Mekaaninen rakenne takaa 
kestävän toimintavarmuuden 

 ▪  Jopa 60 % pienempi vedenkulutus 

 ▪  Pienempi energiantarve lämpimän 
veden säästöllä, ja siten vähemmän 
CO2-päästöjä sekä alhaisemmat 
kustannukset 

 Laske säästölaskimellamme, 
kuinka paljon voit säästää 
vettä ja energiaa: 
 www.hansgrohe.fi /
säästölaskuri 
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 On ilmeistä, että monille ihmisille pai-
naminen on helpompaa kuin kääntäminen. 
Innovatiivinen Select-teknologia soveltaa tätä 
havaintoa käsi- ja yläsuihkuissa sekä suihkun-

ohjauksessa. Tyylikkään napin pieni painallus 
riittää vesisuihkutyypin vaihtamiseen tai veden 
ohjaamiseen. Vielä enemmän iloa suihkussa – 
kaikenikäisille. 

 hansgrohe EcoSmart -suihkut käyttävät 
jopa 60 % vähemmän vettä kuin tavalliset tuot-

teet. Se pienentää vesi- ja energiakustannuk-
sia ja säästää arvokkaita resursseja. 



Rain
Air XL

Mono

Whirl Massage

RainAir: Monille suihku ei ole vain peseyty-
mistä, vaan veden tulee hyväillä myös sielua. 
Juuri oikea vaihtoehto tälle on ylellisen peh-
meän RainAir-suihkun käsi-tai yläsuihku, jossa 
jokainen ilmalla täytetty pisara tulee isosta 
leveästä suuttimesta. Ja joka antaa arjen pyö-
riä pisaroina ohitse.

IntenseRain: Voimakkaalla IntenseRain-ve-
sisuihkulla voit huuhdella shampoon helposti. 
Sopii täydellisesti nopeaan virkistäytymiseen 
päivää varten aamulla. IntenseRain-suihku ei 
poista ainoastaan shampoota hiuksista, vaan 
myös aamu-unisuuden – aktiivinen alku päi-
vään.

SoftRain: Pehmeä SoftRain-vesisuihku kie-
too kehon hellästi sisäänsä. Se tekee hyvää 
iholle ja tietysti myös sielulle. SoftRain-suihku 
on oikea valinta riippumatta siitä, onko kyse 
päivittäisestä suihkusta tai rentoutumisesta. Se 
osoittaa vahvuutensa sekä nopeassa aamu-
suihkussa että perusteellisessa pesussa ras-
kaan päivän jälkeen.

Rain ja Rain XL: Suuttimet ovat pieniä käsi- 
tai yläsuihkussa, mutta vaikutus on huomat-
tava: Rain-suihku virkistää ja piristää ropisten 
keholle miellyttävän voimakkaasti. Näin se on 
täydellinen myös esimerkiksi shampoon nope-
aan ja huolelliseen huuhteluun.

TurboRain: Yleissuihku, joka tuot taa 
nopeasti tulosta: Virkistävä TurboRain-suihku 
on nimensä mukainen. Voimakkain kaikista 
Rain-suihkuista huolehtii pelkän voimansa 
ansiosta raikastavasta suihkukokemuksesta. 
Niille, jotka suosivat nopeaa ja mutkatonta 
suihkua.

Mix: Samanaikaisesti pehmeä ja dynaami-
nen. Mix-suihku yhdistää runsaan pehmeän 
RainAir-suihkun ja voimakkaan virkistävän 
CaresseAir-suihkun. Ulkoreunalla pehmeät 
pisarat hellivät kehoa, kun taas keskellä koh-
distettu vesivirtaus hieroo ihoa. Täydellinen 
sekoitus päivittäiseen suihkunautintoon.

Suihkumuodot

Lisää nautintoa käsi- ja yläsuihkujen 
monipuolisista suihkumuodoista

Jokainen käy suihkussa omalla taval-
laan. Ja jokaisella on erilaiset vaatimukset 
täydelliselle suihkulle. Jotkut haluavat pesey-
tymisen ohella myös rentoutua. Toiset haluavat 
elävöittävän ja piristävän suihkukokemuksen. 

Mitä tahansa toiveita asiakkaat sinulle esittä-
vät, hansgrohen käsi- ja yläsuihkuista jokainen 
löytää oikean suihkun ja suihkumuodon. Eri-
tyistä mukavuutta asiakkaat saavat Select-tuot-
teilla. Niiden kanssa yksittäisiä suihkumuotoja 

voi ohjata mukavasti napin painalluksella.

Suihkumuodot



Rain
Air XL

Mono

Whirl Massage
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RainFlow: Yläsuihku kirkkaalla, kauniilla 
RainFlow-vesiputoussuihkulla tuo kylpyhuo-
neeseen vesiputouksen tunteen. Sen avulla 
voit nauttia vedestä sen luonnollisessa muo-
dossa: vesiputousmaisesti valuen ylhäältä nis-
kaan ja hartioille. Näin mahdollistetaan näi-
hin vartalonosiin kohdistettu veden suuntaus 
mikä huolehtii ylimääräisestä rentoutumisesta. 
Tätä käytetään erityisesti hyvinvointiin panos-
tavissa kylpyhuoneissa.

Massage: Keskitetty suihku, joka puhdistaa 
päivän rasitukset pois. Kohdistettu vesisuihku 
rentouttaa jännittyneet kohdat hetkessä. Inno-
vatiivinen rengasmainen vesisuihkujen sijoit-
telu tekee suihkusta kylpyhuoneen liikkuvan hy- 
vänolonlaitteen.

RainStream: hansgrohen suihkumuotojen 
kehittäjät ovat tehneet uskomatonta työtä 
uudessa yksittäisistä pisaranauhoista koostu-
vassa RainStream-suihkussa. Koska nämä eri-
tyiset yläsuihkun vesisuihkut eivät kiedo sisään 
vaan vaikuttavat joka korkeudella lattiaan asti 
virkistävästi ja tehokkaasti. Tuloksena on uusi 
elävöittävä suihkunautinto, suihkussa kävijän 
pituudesta riippumatta.

Mono: Pistemäinen, rauhoittava ja rentout-
tava suihku suihkupään keskeltä. Mono-suihku 
auttaa keveydellään rauhoittumaan ja on siten 
täydellinen suihku rentoutumiseen.

Whirl: Keskitetyllä Whirl-suihkulla voit puh-
distaa pois päivän rasitukset. Käsi- tai ylä-
suihku: kolme yksittäistä vesisuihkua käänty-
vät ruuvimaisesti toistensa ympäri ja auttavat 
tehokkaalla hierontavaikutuksella poistamaan 
jännitykset.

CaresseAir: Viisi voimakasta yksittäistä vesi-
suihkua kulkevat limittäin ja tuottavat virkis-
tävän, voimakkaan ja hierovan suihkun, joka 
rentouttaa miellyttävästi. Juuri oikea urheilun 
tai raskaan työpäivän jälkeen, jotta voi taas 
tuntea itsensä hyväksi.
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Löydät videoita kaikista suihkumuodoista osoitteesta www.youtube.com/hansgrohe 
Suihkujen suihkumuodot esitellään kuvissa.

Skannaa koodi ja koe suihkumuoto videolla.



Käsisuihkut ja suihkusetit

Crometta® Croma® Select Raindance® Select PuraVida®

Tuotteen nimi Malli Crometta 1jet Crometta Vario Crometta 100 1jet Crometta 100 Vario Crometta 100 Multi Croma Select S/E  
1jet Croma Select S/E Vario Croma Select S/E Multi Raindance Select S/E 

120 3jet
Raindance Select S/E 

150 3jet PuraVida 3jet

Tuotenro S
E

26331, -400 26330, -400 26825, -400 26824, -400 26823, -400 26804, -400 
26814, -400

26802, -400
26812, -400

26800, -400
26810, -400

26530, -000, -400
26520, -000, -400

28587, -000, -400
26550, -000, -400 28557, -000, -400

Ve
rs

io
t Green (6/7 l/min) S

E
26334, -400 26336, -400 26829, -400 – – 26806, -400

26816, -400 – – – – –

EcoSmart (9 l/min) S
E

26333, -400 26332, -400 26828, -400 26827, -400 26826, -400 26805, -400 
26815, -400

26803, -400
26813, -400

26801, -400 
26811, -400

26531, -000, -400
26521, -000, -400

28588, -000, -400
26551, -000, -400 28567, -000, -400

Maks. virtaama vakio käsisuihku 
(3 baarissa) 14 l/min 14 l/min 16 l/min 18 l/min 19 l/min 16 l/min 15 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min

Yläsuihkun koko 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 125 mm 150 mm 150 mm

Suihkumuodon vaihto – Kääntö – Kääntö Kääntö – Select Select Select Select Select

Suihkumuodot Rain Rain, IntenseRain Rain Rain, Normal,  
Shampoo, Massage

Rain, TurboRain,  
Massage Rain Rain, IntenseRain,  

TurboRain
SoftRain, IntenseRain, 

Massage
Rain, RainAir,  

WhirlAir RainAir, CaresseAir, Mix RainAir, CaresseAir, Mix

Liitoskierre G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

Liitäntämitat DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15

M
er

ki
t

Select – – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower – – – – – – – – ▪ ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

hansgrohe käsisuihkut

Käsisuihkuvalikoima yhdellä  
silmäyksellä

Skannaa tämä QR-koodi ja esittele suihkujemme toiminnot.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa kertovat tuotteen värin: -000 kromi, -400 kromi-valkoinen
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Crometta® Croma® Select Raindance® Select PuraVida®

Tuotteen nimi Malli Crometta 1jet Crometta Vario Crometta 100 1jet Crometta 100 Vario Crometta 100 Multi Croma Select S/E  
1jet Croma Select S/E Vario Croma Select S/E Multi Raindance Select S/E 

120 3jet
Raindance Select S/E 

150 3jet PuraVida 3jet

Tuotenro S
E

26331, -400 26330, -400 26825, -400 26824, -400 26823, -400 26804, -400 
26814, -400

26802, -400
26812, -400

26800, -400
26810, -400

26530, -000, -400
26520, -000, -400

28587, -000, -400
26550, -000, -400 28557, -000, -400

Ve
rs

io
t Green (6/7 l/min) S

E
26334, -400 26336, -400 26829, -400 – – 26806, -400

26816, -400 – – – – –

EcoSmart (9 l/min) S
E

26333, -400 26332, -400 26828, -400 26827, -400 26826, -400 26805, -400 
26815, -400

26803, -400
26813, -400

26801, -400 
26811, -400

26531, -000, -400
26521, -000, -400

28588, -000, -400
26551, -000, -400 28567, -000, -400

Maks. virtaama vakio käsisuihku 
(3 baarissa) 14 l/min 14 l/min 16 l/min 18 l/min 19 l/min 16 l/min 15 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min

Yläsuihkun koko 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 125 mm 150 mm 150 mm

Suihkumuodon vaihto – Kääntö – Kääntö Kääntö – Select Select Select Select Select

Suihkumuodot Rain Rain, IntenseRain Rain Rain, Normal,  
Shampoo, Massage

Rain, TurboRain,  
Massage Rain Rain, IntenseRain,  

TurboRain
SoftRain, IntenseRain, 

Massage
Rain, RainAir,  

WhirlAir RainAir, CaresseAir, Mix RainAir, CaresseAir, Mix

Liitoskierre G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

Liitäntämitat DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15

M
er

ki
t

Select – – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower – – – – – – – – ▪ ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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Hinta

▪ Sisältää.  – Ei sisällä.



Select

Whirl

1 2
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 Testeissä erittäin hyvä:   99 % käyttäjistä 
ovat tyytyväisiä käsisuihkun suihkutuntee-
seen ja yhtä monet ylistävät innovatiivista 
Select-painiketta. *

Whirl:  Keskitetty hierova Whirl-suihku jänni-
tysten poistoon. 

(1) RainAir:  Pehmeä, hyväilevä suihku. 
(2) Rain:  Voimakas, virkistävä suihku. 

 Suuret suuttimet runsaaseen 
RainAir-suihkuun 

 Pienet suuttimet voimakkaaseen 
Rain-suihkuun 

 Erityinen liikkuva Whirl-suutin 

 Select-toiminnon ansiosta suih-
kumuotoa voi mukavasti muuttaa 
napin painalluksella 

 Edut ja hyödyt 

 Pinta kromi 
-000

 Pinta valkoi-
nen/kromi 
-400

 Raindance® Select-käsisuihku 

 Jokaiselle suihkuttelijalle 
sopiva suihkumuoto 

 ▪  Yksinkertainen ja helppo suihkumuodon vaihto napin painalluk-
sella 

 ▪  Kaksi erilaista laaja-alaista sadesuihkua yhdessä suihkussa 
 voimakkaasti piristävään ja hellästi hyväilevään suihkuun 

 ▪  Kaikkiin suihkuvaatimuksiin: pikaiseen ja piristävään aamu-
suihkuun, shampoon huuhteluun hiuksista tai yksinkertaisesti 
rentoutumiseen 

 ▪  Sopii jokaiseen makuun: saatavilla pyöreämallisena tai kulmik-
kaana pyöristetyillä kulmilla sekä kromisella tai 
valko-kromisella pinnalla 

 Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi /select 



Select

Whirl

1 2
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Raindance® Select E 150 3jet
 Käsisuihku  
# 26550, -000, -400 (16  l/min ) 
# 26551, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart 

Raindance® Select S 150 3jet
 Käsisuihku 
# 28587, -000, -400 (16  l/min ) 
# 28588, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Raindance® Select E 120 3jet 
 Käsisuihku 
# 26520, -000, -400 (16  l/min ) 
# 26521, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart 

Raindance® Select S 120 
3jet/Unica® ’S Puro  Setti 
# 26631, -000, -400 0,90  m 
# 26633, -000, -400 0,90  m  
EcoSmart
# 26630, -000, -400 0,65  m  
 (ei kuvassa) 
# 26632, -000, -400 0,65  m  
EcoSmart  (ei kuvassa) 

Raindance® Select S 120 3jet 
 Käsisuihku 
# 26530, -000, -400 (16  l/min ) 
# 26531, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Raindance® Select S 150 
3jet/Unica® ’S Puro  Setti 
# 27803, -000, -400 0,90  m 
# 27802, -000, -400 0,65  m  
 (ei kuvassa) 

Raindance® Select E 150 
3jet/Unica® ’S Puro  Setti 
# 27857, -000, -400 0,90  m  
# 27856, -000, -400 0,65  m  
 (ei kuvassa) 

Raindance® Select E 120 
3jet/Unica® ’S Puro  Setti 
# 26621, -000, -400 0,90  m 
# 26623, -000, -400 0,90  m  
EcoSmart
# 26620, -000, -400 0,65  m  
 (ei kuvassa) 
# 26622, -000, -400 0,65  m  
EcoSmart  (ei kuvassa) 

Raindance® Select

 ▪  96 % käyttäjistä pitää muo-
toilusta sekä valkoisen/
kromin väriyhdistelmästä *

 Suihkusetit 

* Kuluttajatesti Raindance® Select E 120 10/2013, 500 osallistujaa Saksassa Sveitsissä ja Itävallassa. 

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 
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Raindance® Select E 120 
 Portersetti 
# 26700, -000, -400
 Letkunpituus  1,25  m 
# 26720, -000, -400 
 Letkunpituus  1,60  m  

Raindance® Select S 120 
 Portersetti 
# 26701, -000, -400
 Letkunpituus  1,25  m 
# 26721, -000, -400 
 Letkunpituus  1,60  m  

 Porter-setti 

Raindance® Select 

 Suihkusetit 

 UUTUUS 

Raindance® Select 120 
Unica® ’Comfort  Suihkusetti 
# 26322, -000, -400 0,90  m 
# 26323, -000, -400 0,90  m  EcoSmart
# 26320, -000, -400 0,65  m   (ei kuvassa) 
# 26321, -000, -400 0,65  m  EcoSmart 
 (ei kuvassa) 

Raindance® Select S 120/ 
Unica® ’Comfort  Suihkusetti 
 Raindance Select S 120 -käsisuihku ja 
Unica ’Comfort -suihkutanko 1,10 m, suihku 
oikealla puolella, tartuntakahva, irrotettava 
säilytystaso ja lisäpidike käsisuihkulle 
# 26326, -000, -400
# 26327, -000, -400 EcoSmart

Raindance® Select S 120/ 
Unica® ’Comfort  Suihkusetti 
 Raindance Select S 120 -käsisuihku ja 
Unica ’Comfort -suihkutanko 1,10 m, suihku 
vasemmalla puolella, tartuntakahva, irrotet-
tava säilytystaso ja lisäpidike käsisuihkulle 
# 26324, -000, -400
# 26325, -000, -400 EcoSmart

Raindance® Select S 120/
Unica® ’E  Suihkusetti 
# 27646, -000, -400 1,50  m   (ei kuvassa) 
# 27647, -000, -400 1,50  m  EcoSmart 
 (ei kuvassa) 
# 27648, -000, -400 0,90 m
# 27649, -000, -400 0,90  m  EcoSmart

 Unica ’E -suihkutangon erityiset edut löytyvät sivulta 40 alkaen. 
 Unica ’Comfort -suihkutankojen erityiset edut löytyvät sivulta 41 alkaen. 



Raindance® Classic

PuraVida®

Raindance® Classic 100 
Air 3jet  Käsisuihku 
# 28548, -000, -090 (17  l/min ) 

PuraVida® 150 3jet 
 Käsisuihku  
# 28557, -000, -400 (16  l/min ) 
# 28567, -000, -400 (9  l/min ) 
EcoSmart 

PuraVida® 120 1jet 
 Puikkokäsisuihku 
# 28558, -000, -400 (16  l/min ) 
# 28568, -000, -400 (9  l/min ) 
EcoSmart 

PuraVida®/Unica®  Setti 
# 27853, -000, -400 0,90  m  

Raindance® Classic 100 
Air 3jet/Unica® Classic  Setti 
# 27841, -000, -090 0,90  m  
# 27843, -000, -090 0,65  m  
 (ei kuvassa)  
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 Pinta kromi  (-000)

 Pinta kromi/kulta  
(-090)

 Pinta kromi  (-000)

 Pinta valkoinen/
kromi  (-400)

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 

Croma® 100 Classic

Croma® 100 Classic Multi
 Käsisuihku 
# 28539, -000 (19  l/min )



Massage

1 12 23 3

Select
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 Käyttäjäystävällinen:   Ergonomisessa kahvassa 
olevan Select-toiminnon ansiosta suihkua voi mukavasti 

vaihtaa napin painalluksella. 

 Tyylikäs:   Valkoinen/kromattu pinta luo 
visuaalisia nyansseja. 

 Kaunis muotoilultaan:   Croma Select 
S -suihkun lisäksi, jossa on pyöreä suihku-
pää, saatavana myös kulmikkaana Croma 
Select E -versiona pyöristetyillä kulmilla. 

 Croma® Select-käsisuihku 

 Lisää mukavuutta 
kaikille 

Croma® Select S Multi 
 Käsisuihku 

Croma® Select E Vario 
 Käsisuihku 

(1) SoftRain:  Hyvältä tuntuva pehmeä vesisuihku. 
(2) IntenseRain:  Intensiivinen vesisuihku, joka aktivoi ja herättää. 
(3) Massage:  Keskitetty, virkistävä vesisuihku. 

(1) Rain:  Täydellinen vaihtoehto shampoon huuhtelemiseksi hiuksista. 
(2) IntenseRain:  Intensiivinen vesisuihku, joka aktivoi ja herättää. 
(3) TurboRain:  Voimakkain kaikista Rain-suihkuista – voimakkaan 
virkistävään suihkukokemukseen. 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Mukava suihkun vaihto napin painalluksella Select-teknologian 
ansiosta nyt myös Croma-valikoimassa 

 ▪  110 mm suuri suihkupää, jossa on uudet suihkumuodot kaikkiin 
suihkutarpeisiin riippumatta siitä, haluatko vain huuhdella sham-
poon pois, rentoutua illalla tai aloittaa aamun energisenä 

 ▪  Yksinkertainen puhdistaa QuickClean-silikonisuuttimien 
ansiosta 

 ▪  Saatavana myös vettä säästävänä EcoSmart-versiona vain 
9 tai 7 l/min virtaamalla 

 Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi  



 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 

Croma® Select 

Croma® Select E Multi  Käsisuihku 
# 26810, -400 (16  l/min )
# 26811, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select S Multi  Käsisuihku 
# 26800, -400 (16  l/min )
# 26801, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select E Vario  Käsisuihku 
# 26812, -400 (15  l/min )
# 26813, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select S Vario  Käsisuihku 
# 26802, -400 (15  l/min )
# 26803, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select E 1jet  Käsisuihku 
# 26814, -400 (16  l/min )
# 26815, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26816, -400 (7  l/min ) EcoSmart 

Croma® Select S 1jet  Käsisuihku 
# 26804, -400 (16  l/min )
# 26805, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26806, -400 (7  l/min ) EcoSmart
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Croma® Select E Vario  suihkusetti 
# 26582, -400 0,65  m 
# 26583, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26586, -400 0,65  m   Casetta saippuateli -
neen kanssa   (ei kuvassa) 
# 26592, -400 0,90  m   (ei kuvassa) 
# 26593, -400 0,90  m  EcoSmart  (ei kuvassa) 

Croma® Select E Multi  suihkusetti 
# 26580, -400 0,65  m 
# 26581, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26590, -400 0,90  m   (ei kuvassa) 
# 26591, -400 0,90  m  EcoSmart  (ei kuvassa) 

Croma® Select E 1jet  suihkusetti 
# 26584, -400 0,65  m 
# 26585, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26594, -400 0,90  m   (ei kuvassa) 
# 26595, -400 0,90  m  EcoSmart  (ei kuvassa) 

 Suihkusetit 



Croma® Select E 1jet
 Portersetti 
# 26424, -400  Letkunpituus  1,25  m 
# 26412, -400  Letkunpituus  1,60  m  

Croma® Select S 1jet
 Portersetti 
# 26420, -400  Letkunpituus  1,25  m 
# 26410, -400  Letkunpituus  1,60  m  

Croma® Select E Vario
 Portersetti 
# 26425, -400  Letkunpituus  1,25  m 
# 26413, -400  Letkunpituus  1,60  m  

Croma® Select S Vario
 Portersetti 
# 26421, -400  Letkunpituus  1,25  m 
# 26411, -400  Letkunpituus  1,60  m 

 Porter-setti 
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Croma® Select S Multi  Suihkusetti 
# 26560, -400 0,65  m 
# 26561, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26570, -400 0,90  m   (ei kuvassa) 
# 26571, -400 0,90  m  EcoSmart  (ei kuvassa)  

Croma® Select S Vario  Suihkusetti 
# 26562, -400 0,65  m 
# 26563, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26566, -400 0,65  m   Casetta saippuateli -
neen kanssa   (ei kuvassa) 
# 26572, -400 0,90  m   (ei kuvassa) 
# 26573, -400 0,90  m  EcoSmart  (ei kuvassa) 

Croma® Select S 1jet  Suihkusetti 
# 26564, -400 0,65  m 
# 26565, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26574, -400 0,90  m   (ei kuvassa) 
# 26575, -400 0,90  m  EcoSmart  (ei kuvassa) 

 Suihkusetit 

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 

Croma® 100 Classic

Croma® 100 Classic Multi
 Käsisuihku 
# 28539, -000 (19  l/min )
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Croma® 100

Croma® 100 Multi
 Käsisuihku 
# 28536, -000 (19  l/min )
# 28538, -000 (9  l/min ) EcoSmart 
# 26830, -000 (6  l/min ) EcoSmart 

Croma® 100 Vario
 Käsisuihku 
# 28535, -000 (18  l/min )
# 28537, -000 (9  l/min ) EcoSmart 

Croma® 100 1jet
 Käsisuihku 
# 28580, -000 (16  l/min )
# 28583, -000 (9  l/min ) EcoSmart 

 ▪  Laaja suihkusuutin suureen suihkunau-
tintoon 

 ▪  Kolme suihkumuotoa: Rain, Mono, 
 hierova suihku 

 ▪  Laaja suihkusuutin suureen suihkunau-
tintoon 

 ▪  Neljä porrastettua suihkumuotoa 
leveästä keskitettyyn 

 ▪  Laaja suihkusuutin suureen suihkunau-
tintoon – sopii myös kylpyammeeseen 

Croma® 100 Vario/Porter ’S  Setti 
# 27592, -000  Letkunpituus  1,25  m  
# 27594, -000  Letkunpituus  1,60  m  

Croma® 100 1jet/Porter ’S  Setti 
# 27574, -000  Letkunpituus  1,25  m  
# 27575, -000  Letkunpituus  1,60  m  

Croma® 100 Multi/Porter ’S  Setti 
# 27593, -000  Letkunpituus  1,25  m  
# 27595, -000  Letkunpituus  1,60  m  

 Porter-setti 

Croma® 100 Multi/
Unica® ’C  Setti 
# 27774, -000 0,90  m 
# 27655, -000 0,90  m  
EcoSmart
# 27775, -000 0,65  m  
 (ei kuvassa) 
# 27777, -000 0,65  m  EcoSmart  (ei kuvassa) 

Croma® 100 Vario/
Unica® ’C  Setti 
# 27771, -000 0,90  m 
# 27653, -000 0,90  m  EcoSmart
# 27772, -000 0,65  m   (ei kuvassa) 
# 27776, -000 0,65  m  
EcoSmart  (ei kuvassa) 

Croma® 100 1jet/
Unica® ’C  Setti 
# 27724, -000 0,90  m 
# 27717, -000 0,65  m   (ei kuvassa) 

 Suihkusetit 



Massage

1 1 2 3 42 3
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 Erityiset hierovat 
 suuttimet 

 Modernit pinnat val-
koisina/kromina 

 Kimppu vesisuihkuja TurboRainissa 

 Suihkureiät virkistävään Rain- 
suihkuun 

 Edut ja hyödyt 

 Crometta® 100-käsisuihku 

 Aito muotoilusuuruus 
houkuttelevaan hintaan 

 ▪  XXL-suihkunautinto 100 mm suihkulevyn ansiosta 

 ▪  Houkutteleva hinta-suoritus-suhde tutun Croma 100 -moottorin 
ansiosta ja pidetty suihkuteknologia huippuhintaan 

 ▪  Monipuoliset suihkumuodot jokaiselle suihkutyypille – leveästä 
kohdistettuun 

 ▪  Ergonominen kahvamuotoilu varmaan käyttöön 

 ▪  Yksinkertainen puhdistaa QuickClean-silikonisuuttimien 
ansiosta 

 ▪  Saatavana myös vettä säästävänä EcoSmart-versiona vain 
9 tai 7 l/min virtaamalla 

Crometta® 100 Multi 
 Käsisuihku 

Crometta® 100 Vario 
 Käsisuihku 

(1) Rain:  Virkistävä suihkusade. 
(2) TurboRain:  Voimakkain kaikista Rain-suihkuista – voimakkaan 
virkistävään suihkukokemukseen. 
(3) Massage:  Voimakas, sykkivä suihku. 

(1–4)  Rain-suihkut:   Virkistävä, 4-portainen suihkusade leveästä 
 kohdistettuun. 



Massage

1 1 2 3 42 3

Crometta® 100 Multi 
 Suihkusetti 
# 26656, -400 0,90  m 
# 26659, -400 0,90  m  EcoSmart 
# 26650, -400 0,65  m   (ei kuvassa) 
# 26653, -400 0,65  m  EcoSmart  (ei kuvassa) 

Crometta® 100 Vario 
 Suihkusetti 
# 26657, -400 0,90  m  
# 26662, -400 0,90  m  EcoSmart 
# 26651, -400 0,65  m   (ei kuvassa) 
# 26654, -400 0,65  m  EcoSmart  (ei kuvassa) 

Crometta® 100 1jet
 Suihkusetti 
# 26658, -400 0,90  m 
# 26663, -400 0,90  m  EcoSmart 
# 26652, -400 0,65  m   (ei kuvassa) 
# 26655, -400 0,65  m  EcoSmart  (ei kuvassa) 

 

 Suihkusetit 

Crometta® 100

Crometta® 100 Multi
 Käsisuihku 
# 26823, -400 (19  l/min )
# 26826, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Crometta® 100 Vario
 Käsisuihku 
# 26824, -400 (18  l/min )
# 26827, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Crometta® 100 1jet
 Käsisuihku 
# 26825, -400 (16  l/min )
# 26828, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26829, -400 (7  l/min ) EcoSmart
 

Crometta® 100 1jet
 Portersetti 
# 26664, -400  Letkunpituus  1,25  m 
# 26665, -400  Letkunpituus  1,60  m 

Crometta® 100 Vario
 Portersetti 
# 26666, -400  Letkunpituus  1,25  m 
# 26667, -400  Letkunpituus  1,60  m 

 Suihkusetit 
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 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 
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IntenseRain:  keskitetty, voimakkaan 
virkistävä IntenseRain-suihku 

 Modernit pinnat val-
koisina/kromina 

Rain:  runsas Rain-suihku koko suihku-
pään leveydeltä 

 Edut ja hyödyt 

Crometta®  Käsisuihku   UUTUUS 

 Säästä helposti vettä, energiaa, 
 hiilidioksidia ja samalla kuluja 

 ▪  Ergonominen kahva ja suihkusäätö yhdellä kädellä helposti 
 suihkulevyä kiertämällä 

 ▪  Suihkupään halkaisija on 100 mm 

 ▪  Saatavana myös vettä säästävänä EcoSmart-mallina 9 l/min 
virtaamalla tai LEED-yhteensopivana 6 l/min virtaamalla 

 ▪  2 suihkumuotoa: laaja-alainen Rain-suihku ja aktivoiva 
 IntenseRain-suihku 

 ▪  Kaunis valkoinen malli 

Crometta® Vario 
 Käsisuihku 

(1) Rain:  Täydellinen vaihtoehto shampoon huuhtelemiseksi hiuksista. 
(2) IntenseRain:  Intensiivinen vesisuihku, joka aktivoi ja herättää. 

 Vettä säästävä:   9 l/min kuluttava käsisuihku tuntuu lähes samalta 
kuin 15 l/min kuluttava. Kaavioissa punaiset pisteet kuvaavat miltä 
suihku tuntuu iholla (mitä punaisempi piste, sen voimakkaampi tunte-
mus). 

 Käyttäjäystävällinen:   yksinkertainen 
suihkusäätö suihkusiivilää kääntämällä 

 Tyylikäs:   pyöreä pää, Ø 100 mm 

 Standardi 

15  l/min 

EcoSmart

9  l/min 

Green

6  l/min 
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1 2 Crometta® Vario
 suihkusetti 
# 26536, -400 0,90  m 
# 26538, -400 0,90  m  (9  l/min ) EcoSmart 
 (ei kuvassa) 
# 26532, -400 0,65  m   (ei kuvassa) 
# 26534, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26555, -400 0,65  m  Green
# 26553, -400 0,65  m  
 Casetta saippuatelineen kanssa   (ei kuvassa) 

Crometta® 1jet
 suihkusetti 
# 26537, -400 0,90  m 
# 26539, -400 0,90  m  
EcoSmart  (ei kuvassa) 
# 26533, -400 0,65  m   (ei kuvassa) 
# 26535, -400 0,65  m  EcoSmart 
# 26554, -400 0,65  m  Green

 Suihkusetit 

Crometta®

Crometta® Vario
 Käsisuihku 
# 26330, -400 (14  l/min )
# 26332, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26336, -400 (6  l/min ) Green

Crometta® 1jet
 Käsisuihku 
# 26331, -400 (14  l/min )
# 26333, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26334, -400 (6  l/min ) Green

Crometta® 100 Vario
 Portersetti 
# 26691, -400 1,25  m 
# 26693, -400 1,25  m  EcoSmart
# 26692, -400 1,60  m 
# 26694, -400 1,60  m  EcoSmart

Crometta® 1jet
 Portersetti 
# 26690, -400 1,25  m 
# 26568, -400 1,25  m  EcoSmart
# 26567, -400 1,60  m 
# 26569, -400 1,60  m  EcoSmart

 Porter-setti 
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 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 

 Crometta® Vario -käsisuihkujen virtaamat 

 EU-standardi EcoSmart
≈ 9  l/min 

EcoSmart
≈ 6  l/min 

 Virtaama (vedenkulutus riippuu 
valitusta suihkumuodosta, 

mitattu 3 barilla) 
13–16  l/min  max.  9,9  l/min  max.  6  l/min 

 Toimintakykyinen alkaen 
6,2  l/min 

 (0,4 baaria ennen suihkua) 
3,8  l/min 

 (0,4 baaria ennen suihkua) 
3,8  l/min 

 (0,4 baaria ennen suihkua) 



 Edut ja hyödyt 

Unica® ′E  Suihkutanko   UUTUUS 

 Ainutlaatuisen elegantti 
ja loistokas 

 ▪  Integroitu lasihylly suihkutarvikkeille, lasihyllyjä voi lisätä tarvit-
tavan määrän 

 ▪  Helppo puhdistaa tasaisten pintojen ansiosta  

 ▪  Suihkupidikkeen korkeus on säädettävissä ja sitä voidaan 
 vaihtelevasti kiertää tai taivuttaa 

 ▪  1,5 m korkeassa mallissa suihku saadaan matalalle, sopii erityi-
sesti lapsiperheille tai vaivattomaan jalkahoitoon 

 ▪  Helppo vaihtaa olemassa olevan suihkusetin tilalle, leveä tanko 
peittää vanhat reiät seinässä 

 Tyylikäs:   on harmoniassa muiden lasiele-
menttien kanssa, kuten esim. suihkuseinät, ylä-
suihkut tai termostaatit. 

 Pinta musta/kromi  -600  Pinta valkoinen/kromi  -400  Pinta kromi, heijastava  -000

 Yksinkertainen puhdistus:   tasaisen 
pinnan ansiosta helppo puhdistaa 

 Joustava:   suihkupidikkeen korkeus on säädettävissä sekä vaih-
televasti kierrettävissä ja taivutettavissa, itselukittuva liuku yhden 
käden käyttöön 

 Käytännöllinen:   integroitu lasitaso 
suihkutarvikkeille, korkeus säädettävissä 
vapaasti asennuksen yhteydessä 

 Laajennettavissa:   lasihyllyjä voi-
daan lisätä tarvittaessa 

 Ainutkertainen:   korkealuokkainen 
lasipinta joko kromin, mustan tai valkoisen 
värisenä 

 Monipuolinen:   saatavilla olevat pituu-
det ovat 0,90 m ja 1,50 m 

Unica® ′E
 Suihkutanko 

 Lisävarusteet 
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 Esteetön:   Lisäpidike helpottaa suihkuttamista istuttaessa.  Varma:   kestävä kahva huolehtii turvallisuudesta liukkaalla lattialla 
seisottaessa. 

Unica® ’Comfort  UUTUUS 

 Mukavuutta 
kautta linjan 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Suihkutangon, säilytystason ja kahvan tilaa säästävä yhdis-
telmä 

 ▪  Muovinen, 280 mm suuri säilytystaso tarjoaa runsaasti tilaa 
suihkutarvikkeille 

 ▪  Irrotettavan säilytystason puhdistaminen on helppoa 

 ▪  Kestävästi integroitu kahva on turvallinen 

 ▪  Kestää 200 kg vetämisvoiman 

 Käytännöllinen:   suihkutanko, säilytys-
taso ja kahva yhdistyvät 

 Erityisen tukeva metallikiinnike 

 Muutettavissa:   irrotettava säilytystaso 
laadukkaasta muovista, leveys 250 mm 

 Kestävä:   Tukeva pidike, 
itselukittuva metalliliuku, 
taivutettavissa 90°, käyttö 
helppoa ja mahdollista 
yhdellä kädellä. 

 Joustava:   lisäpidike 
käsisuihkulle 

 Turvallinen:   ergonominen kahva tuke-
vaan otteeseen, jopa 200 kg, Ø 25 mm 

Unica® ’Comfort
 Suihkutangot 
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 Suihkutangot 

PuraVida® Unica® 
 Suihkutanko Isiflex-
suihkuletkulla 1,60 m 
# 27844, -000 0,90  m 

Unica® ’C
 Suihkutanko Isiflex-
suihkuletkulla 1,60 m 
# 27611, -000 0,65  m 
# 27610, -000 0,90  m  
 (ei kuvassa) 

Unica® ’Croma®

 Suihkutanko Isiflex
-suihkuletkulla 1,60 m 
# 26503, -000 0,65  m 
# 26504, -000 0,90  m  
 (ei kuvassa) 
 vaihtoehto ilman suih-
kuletkua 
# 26506, -000 0,90  m 
 (ei kuvassa) 
# 26505, -000 0,65  m 
 (ei kuvassa) 

Unica® ’Crometta®

 Suihkutanko Metaflex-
suihkuletkulla 1,60 m 
# 27615, -000 0,65  m 
# 27614, -000 0,90  m  
 (ei kuvassa) 
 vaihtoehto ilman suih-
kuletkua 
# 27609, -000 0,90  m 
 (ei kuvassa) 

Unica® ’S Puro Reno
 Suihkutanko 
# 28662, -000 0,72  m 
# 28663, -000 1,05  m  
 (ei kuvassa) 

Unica® ’Reno
 Suihkutanko 
# 27704, -000 0,72  m 

Unica® ’Varia Reno
 Suihkutanko 
# 27355, -000 0,72  m 
# 27356, -000 1,05  m  
 (ei kuvassa) 

Raindance® Unica® 
 Suihkutanko Isiflex-
suihkuletkulla 1,60 m 
# 27636, -000 0,90  m 

Unica® ’S Puro
 Suihkutanko Isiflex-
suihkuletkulla 1,60 m 
# 28632, -000 0,65  m 
# 28631, -000 0,90  m 
 (ei kuvassa) 

Unica® ’Classic
 Suihkutanko Sensoflex-
suihkuletkulla 1,60 m 
# 27617, -000 0,65  m 

 Unica ’Comfort – suihkutankojen erityiset edut ja muut Care-tuotteet löytyvät sivulta 208 alkaen. 

Unica® ’Comfort
 Suihkutanko  1,10  m   R Set 
# 26404, -400

Unica® ’Comfort
 Suihkutanko  1,10  m   L Set 
# 26403, -400

Unica® ’Comfort
 Suihkutanko 
# 26401, -000 0,65  m 

Unica® ’Comfort
 Suihkutanko 
# 26402, -000 0,90  m 

Unica® ’E
 Suihkutanko lasipinnalla 
ja lasihyllyllä, Isiflex suih-
kuletku 1,60 m 
# 27640, -000, -400, -600
0,90  m 
# 27645, -000, -400, -600
1,50  m   (ei kuvassa) 

 ▪  Suihkujen korkeus ja kääntymiskulma 
säädettävissä 

 ▪  Kädet vapaana suihkussa 

 ▪  Sivulle käännettävä suihku 
 ▪  Asennettavissa joustavasti suihkualtaisiin 

ja kylpyammeisiin 

 ▪  Reno-suihkutankojen seinäkiinnikkeiden 
korkeus säädettävissä 

 UUTUUS 
 UUTUUS 

 UUTUUS 
 UUTUUS 

 UUTUUS 
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 hansgrohe on kehit tänyt jo yli 40 
vuotta suihkuletkujen muotoiluja ja toiminnal-
lisuutta, josta esimerkkinä mainittakoon pal-
lomainen kääntyvä liitos. hansgrohen monet 

uudistukset ylittävät vaadittujen standardien 
vaatimukset. Tästä todistavat hansgrohen 
paine- ja vetolujuuden laatutestit sekä nurjah-
dusvarmuus ja tiiviys. Riippumatta siitä, onko 

suihkuletkut valmistettu metallista vai muovista, 
ne vakuuttavat aina korkealaatuisella ja harki-
tulla tekniikallaan. 

hansgrohe  Suihkuletkut 

 Tarkkaan suunniteltu suihkuletku, 
joka ei mene kierteelle 

 Suihkuletkut 

Sensoflex® 
 Metallinen muovipäällysteinen 
suihkuletku 
kääntyvällä liitoksella 
# 28132, -000 1,25  m 
# 28136, -000 1,60  m 
# 28134, -000 2,00  m 

Comfortflex® 
 Helposti puhdistettava 
muovinen letku ja moderni 
ulkonäkö 
# 28167, -000 1,25  m 
# 28168, -000 1,60  m 
# 28169, -000 2,00  m 

Isiflex® 
 Metallitehosteinen muovinen 
letku volyymin säädöllä 
# 28248, -000 1,60  m  
# 28249, -000 1,25  m  

Metaflex® 
 Metallistehosteinen muovinen 
suihkuletku ilman kääntyviä 
liitoksia 
# 28262, -000 1,25  m 
# 28266, -000 1,60  m 
# 28264, -000 2,00  m 

Isiflex® 
 Metallitehosteinen muovinen 
suihkuletku 
kääntyvällä liitoksella 
# 28272, -000, -450 1,25  m 
# 28276, -000, -450 1,60  m 
# 28274, -000 2,00  m 

 ▪  Kestää taittumisen ja on helppohoitoinen 
 ▪  Kromisen ulkonäön ansiosta yhteensopiva han-

ojen kanssa 
 ▪  Juomavesihyväksyntä – DVGW-sertifi ointi 

 ▪  Erilaisia materiaaleja, pituuksia ja ulkonäköjä 
 ▪  Kääntyvä liitos ei kierry hankalasti 
 ▪  Testatusti kestää hyvin vetoa 

 ▪  Käytä yhdessä Select-ter-
mostaattien kanssa sääte-
lemään käsisuihkun veden 
voimakkuutta 

 ▪  Virtauksen alentaminen 
5 l/minuutissa mahdollista 

 Pinta 

 Päällyste 

 Peruskerros 

 Polyesteripunos 

 Kääntyvän liitoksen tiivisterengas 

 UUTUUS 
 UUTUUS 



 Suihkupidike 

 Suihkupidike ja letkuliitin 

 Letkuliittimet 

Porter ’Classic
 Suihkupidike 
# 28324, -000

Porter ’C
 Suihkupidike 
# 27521, -000

Porter ’A
 Säädettävä suihkupidike 
 Metallikuori 
 Taivutuskulma säädettävissä 
# 27520, -000

Porter ’S
 Suihkupidike 
# 28331, -000

FixFit® E
 Letkuliitin ilman takaiskuventtiiliä 
# 27454, -000
 Letkuliitin takaiskuventtiilillä 
# 27458, -000
 Letkuliitin takaiskuventtiilillä ja kuulani-
velellä 
# 27505, -000  (ei kuvassa) 

FixFit® Square 
 Letkuliitin takaiskuventtiilillä ja muovi-
nivelellä 
# 26455, -000

FixFit® Porter ’S 
 Letkuliitin DN15 integroidulla 
suihkupidikkeellä 
 Letku ja suihku ovat vapaasti valit tavissa 
# 26487, -000

FixFit® Porter ’E 
 Letkuliitin DN15 integroidulla 
suihkupidikkeellä 
 Letku ja suihku ovat vapaasti valit tavissa 
# 26485, -000

FixFit® Porter ’Square 
 Letkuliitin DN15 integroidulla 
suihkupidikkeellä 
 Letku ja suihku ovat vapaasti valit tavissa 
# 26486, -000

FixFit® Classic 
 Letkuliitin takaiskuventtiilillä 
# 16884, -000, -820

FixFit® E Stop 
 Letkuliitin käyttöventtiilillä 
ja takaiskuventtiilillä 
# 27452, -000

FixFit® S 
 Letkuliitin takaiskuventtiilillä 
ja muovinivelellä 
# 26453, -000
 Letkuliitin ilman takaiskuventtiiliä 
# 27453, -000
 Letkuliitin takaiskuventtiilillä 
# 27456, -000
 Letkuliitin takaiskuventtiilillä ja kuulani-
velellä 
# 27506, -000  (ei kuvassa) 

FixFit® E
 Letkuliitin takaiskuventtiilillä 
ja muovinivelellä 
# 26457, -000
 Letkuliitin takaiskuventtiilillä ja kuulani-
velellä 
# 27414, -000  (ei kuvassa) 

 ▪  3 erilaista muotoilua, jotka sopivat 
moneen tyyliin 

 ▪  Pysyvästi toimintavarma korkealaatuisen 
metallikotelon ja sisällä olevan muovisen 
vedenohjauksen ansiosta 

 ▪  Nopea ja helppo asentaa – vain vähän 
porattavia reikiä 

 ▪  Sopii letkuihin kartiomutterilla 

44 hansgrohe  Suihkut ja suihkusäädöt   



 Saippuatelineet 

FixFit® Porter 300 
 Letkuliitin integroidulla pidikkeellä ja säily-
tystasolla. Turvalasinen pinta pyöristetyillä 
reunoilla, letku ja suihku vapaasti valit ta-
vissa. Sopii letkuille jossa kartiomutteri, 
koko 90 mm x 310 mm 
# 26456, -400
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Casetta® ’E
 Saippuateline 
# 26519, -000

Unica ’Comfort 
 Tartuntakahva hyllyllä ja suihkun 
pidikkeellä 
# 26328, -400

Casetta® ’C
 Saippuateline 
# 28678, -000

Casetta® ’S Puro
 Saippuateline 
# 28679, -000

Casetta® ’E
 Saippua-alusta lasipinnalla  
200  mm  x 80  mm 
# 26511, -000, -400, -600

 ▪  Joustava sijoittaminen: siirret-
tävissä 77,5 mm vasemmalle 
tai oikealle seinäliitännästä 

 ▪  Säilytystaso, seinäliitäntä 
ja suihkupidike yhdistyvät 
yhdessä tuotteessa 

 ▪  Vähemmän porausreikiä 
seinässä 

 ▪  Monipuolinen yhdisteltävyys 
ja käytettävyys 

 ▪  Suihkualue näyttää avaralta 

 ▪  Sopii myös kylpyammeeseen 
 ▪  Sopii yhteen kartiomutteris-

ten letkujen kanssa 
 ▪  Enemmän säilytystilaa kuin 

tavallisissa säilytyskoreissa 

 ▪  Helppo puhdistaa sileän lasi-
pinnan ansiosta 

 ▪  Saatavana kahdella pin-
nalla: valkoinen/kromi tai 
heijastava kromi 

 ▪  Pidike voidaan asentaa 
sekä oikealle että vasem-
malle, ja se voidaan myös 
irrottaa 

 Pinta valkoinen/
kromi  -400

 Pinta kromi, heijas-
tava  -000

 Pinta musta/kromi 
-600

 Pinta valkoinen/
kromi  -400

 Pinta kromi, heijas-
tava  -000

 UUTUUS 

 UUTUUS 

 UUTUUS 



Crometta® Croma®/Croma® Select Raindance® Raindance® Select Rainmaker® Select

Tuotteen nimi Malli Crometta  
160 1jet

Crometta S/E  
240 1jet

Croma  
220 1jet

Croma  
280 Air 1jet

Croma  
Select S/E  

180 2jet

Raindance E  
300 1jet

Raindance  
Select S 240 2jet

Raindance  
Select S 300 2jet

Raindance  
Select E 300 2jet

Raindance  
Select E 300 3jet

Rainmaker 
Select 460 1jet

Rainmaker 
Select 460 2jet

Rainmaker 
Select 460 3jet

Rainmaker  
Select 580 3jet

Tuotenro S
E

26577, -000, -400 26723, -000
26726, -000

26464, -000 26220, -000 26522, -000, -400
26524, -000, -400 26238, -000

26466, -000, -400 27378, -000, -400
27385, -000, -400 26468, -000, -400

24003, -400, -600 24005, -400, -600 24007, -400, -600 24001, -400, -600

Ve
rs

io
t EcoSmart 9 l/min S

E
26578, -000, -400 26724, -000 

26727, -000
26465, -000 26221, -000 26523, -000, -400

26528, -000, -400 26239, -000
26470, -000, -400

26609, -000, -400 –
24013, -400, -600 24015, -400, -600 24017, -400, -600 24011, -400, -600

LowPressure (0,2 bar) 26576, -000, -400 26725, -000 
26722, -000

26734, -000 – – – – – – – – – – –

Yläsuihkun koko 180 mm 240 mm 220 mm 280 mm 180 x 180 mm 300 x 300 mm 240 mm 300 mm 300 x 160 mm 300 x 190 mm 460 x 270 mm 460 x 300 mm 460 x 300 mm 580 x 260 mm

Suihkulevyn materiaali Muovi Muovi Metalli Metalli Muovi Metalli Metalli Metalli Metalli Metalli Turvalasi Turvalasi Turvalasi Turvalasi

Vesisuihkutyypit
(Virtaama 3 baarissa) Rain 20 l/min Rain 18 l/min RainAir 19 l/min RainAir 15 l/min

Rain 17 l/min
IntenseRain  

16 l/min
RainAir 19 l/min

RainAir 17 l/min
Rain 17 l/min

RainAir 17 l/min
Rain 17 l/min

RainAir 14 l/min
Rain 15 l/min

RainAir 18 l/min
Rain 18 l/min
RainStream 

22 l/min

Rain 18 l/min
Rain 20 l/min
RainStream 

18 l/min

Rain 17 l/min
RainStream 

22 l/min
Mono 20 l/min

Rain 17 l/min
Mono 20 l/min

RainFlow 18 l/min

Kattoasennus ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ –

Seinäasennus ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Tarvitsee iBox runko-osan – – – – – – – – – ▪ – ▪ ▪ ▪

M
er

ki
t

Select – – – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

AirPower – – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

hansgrohe yläsuihkut

Yläsuihkuvalikoima yhdellä  
silmäyksellä

Ylä- ja sivusuihkut

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa kertovat tuotteen värin: -000 kromi, -400 kromi-valkoinen
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Crometta® Croma®/Croma® Select Raindance® Raindance® Select Rainmaker® Select

Tuotteen nimi Malli Crometta  
160 1jet

Crometta S/E  
240 1jet

Croma  
220 1jet

Croma  
280 Air 1jet

Croma  
Select S/E  

180 2jet

Raindance E  
300 1jet

Raindance  
Select S 240 2jet

Raindance  
Select S 300 2jet

Raindance  
Select E 300 2jet

Raindance  
Select E 300 3jet

Rainmaker 
Select 460 1jet

Rainmaker 
Select 460 2jet

Rainmaker 
Select 460 3jet

Rainmaker  
Select 580 3jet

Tuotenro S
E

26577, -000, -400 26723, -000
26726, -000

26464, -000 26220, -000 26522, -000, -400
26524, -000, -400 26238, -000

26466, -000, -400 27378, -000, -400
27385, -000, -400 26468, -000, -400

24003, -400, -600 24005, -400, -600 24007, -400, -600 24001, -400, -600

Ve
rs

io
t EcoSmart 9 l/min S

E
26578, -000, -400 26724, -000 

26727, -000
26465, -000 26221, -000 26523, -000, -400

26528, -000, -400 26239, -000
26470, -000, -400

26609, -000, -400 –
24013, -400, -600 24015, -400, -600 24017, -400, -600 24011, -400, -600

LowPressure (0,2 bar) 26576, -000, -400 26725, -000 
26722, -000

26734, -000 – – – – – – – – – – –

Yläsuihkun koko 180 mm 240 mm 220 mm 280 mm 180 x 180 mm 300 x 300 mm 240 mm 300 mm 300 x 160 mm 300 x 190 mm 460 x 270 mm 460 x 300 mm 460 x 300 mm 580 x 260 mm

Suihkulevyn materiaali Muovi Muovi Metalli Metalli Muovi Metalli Metalli Metalli Metalli Metalli Turvalasi Turvalasi Turvalasi Turvalasi

Vesisuihkutyypit
(Virtaama 3 baarissa) Rain 20 l/min Rain 18 l/min RainAir 19 l/min RainAir 15 l/min

Rain 17 l/min
IntenseRain  

16 l/min
RainAir 19 l/min

RainAir 17 l/min
Rain 17 l/min

RainAir 17 l/min
Rain 17 l/min

RainAir 14 l/min
Rain 15 l/min

RainAir 18 l/min
Rain 18 l/min
RainStream 

22 l/min

Rain 18 l/min
Rain 20 l/min
RainStream 

18 l/min

Rain 17 l/min
RainStream 

22 l/min
Mono 20 l/min

Rain 17 l/min
Mono 20 l/min

RainFlow 18 l/min

Kattoasennus ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ –

Seinäasennus ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Tarvitsee iBox runko-osan – – – – – – – – – ▪ – ▪ ▪ ▪

M
er

ki
t

Select – – – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

AirPower – – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Hinta

▪ Saatavana.  – Ei saatavana.

Skannaa tämä QR-koodi ja esittele suihkujen toiminnot.
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 Kestävä:   Lasi leikataan laserilla, väri ja mer-
kinnät tuodaan takapuolelle ja liitetään lasiin 
kestävästi polttamalla. 

 Yksinkertainen puhdistus:   Quick-
Connect-pidikkeen ansiosta yläsuihku on 
helppo asentaa tai purkaa ja puhdistaa yhden 
henkilön toimesta ilman työkaluja. 

 Joustava:   Saatavana myös kattoasennuk-
sena ja siten sijoitettavissa tilaan vapaasti. 

 Rainmaker® Select-yläsuihkut 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Ainutkertainen: Lasiset suihkusiivilät vaikuttavat suuruudellaan 

 ▪  Suihkut, jotka ovat jopa 580 mm leveitä, täyttävät suuren 
 suihkutilan täydellisesti 

 ▪  Erillisen yläsuihkun korkeus ja sijainti valittavissa vapaasti 

 ▪  Tilallisen ilmeen ansiosta yläsuihku vaikuttaa huonekalulta 

 ▪  Runsaat valkoiset pinnat integroituvat harmonisesti kattoon ja 
vaikuttavat kevyiltä ja eleganteilta 

 Uusi suuruus suihkutaivaassa 

Rainmaker® Select 460 3jet 
 Yläsuihku  

460  mm 

300  mm 
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 ▪  Helppo puhdistaa, pitkäikäinen sekä erittäin hygieeninen 
tasaisten ja kovien pintojen ansiosta, jotka on valmistettu 4 mm 
paksuisesta turvalasista 

 ▪  Saatavana erilaisia versioita 1–3 suihkumuodolla 

 ▪  1-suihkuisen yläsuihkun asennus uudenlaisena pinta-/piiloasennuk-
sena ShowerTablet Select 700 -termostaatin kera, jolloin erillistä 
seinän sisälle tulevaa runko-osaa ei tarvita 

 ▪  Saatavana myös EcoSmart-versiona vain 9 l/min virtaamalla 

Rainmaker® Select 580 3jet 
 Yläsuihku 
Rain XL:  17  l/min 
RainFlow: 18  l/min 
Mono:   20  l/min 
# 24001, -400, -600
# 24011, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart
 iBox universalille 

iBox

Rainmaker® Select 460 2jet 
 Yläsuihku, ja suihkuputki 460 mm 
Rain XL:   20  l/min 
RainStream: 18  l/min 
# 24005, -400, -600
# 24015, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart
 iBox universalille 

Rainmaker® Select 460 2jet 
 Yläsuihku, kattoliitännällä 100 mm   (ei kuvassa) 
# 24004, -400, -600
# 24014, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart

iBox

Rainmaker® Select 460 3jet 
 Yläsuihku, ja suihkuputki 460 mm 
Rain XL:   17  l/min 
RainStream: 22  l/min 
Mono:    20  l/min 
# 24007, -400, -600
# 24017, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart
 iBox universalille 

Rainmaker® Select 460 3jet 
 Yläsuihku, kattoliitännällä 100 mm   (ei kuvassa) 
# 24006, -400, -600
# 24016, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart

iBox

Rainmaker® Select 460 1jet 
 Yläsuihku, ja suihkuputki 460 mm 
Rain XL: 18  l/min 
# 24003, -400, -600
# 24013, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart

Rainmaker® Select 460 1jet 
 Yläsuihku, kattoliitännällä 100 mm   (ei kuvassa) 
# 24002, -400, -600
# 24012, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart

Rainmaker® Select

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 

 Pinta valkoinen/kromi -400  Pinta musta/kromi  -600

 ▪  Korkealaatuinen:   Lasipinta turvala-
sista ja laseroidut suihkuaukot. 

 ▪ 3 suihkumuotoa:  laaja Rain, 
vesiputous RainFlow ja keskitetty 
Mono kohdistettuun suihkunautintoon, 
joka rentouttaa. 

 ▪ RainFlow:  Täysialainen vesiputous-
suihku virkistävään suihkuun. 
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 Yksinkertainen puhdistus:   Suut t i -
met voidaan puhdistaa tut tuun tapaan 
QuickClean-toiminnolla. Suihkulevy voidaan 
irrottaa helposti ja se voidaan pestä jopa 
astianpesukoneessa. 

RainStream:  12 lattiaan asti samansuun-
taista yksittäistä virtausta, jotka luovat runsaan 
suihkun. 

(1) RainAir:  Suuret, pehmeät pisarat muodos-
tavat tämän pehmeän ja rentouttavan suihkun. 
(2) Rain:  Suihku, joka on voimakas, piristävä 
ja sopii erinomaisesti myös hiusten pesuun. 

 RainAir- ja Rain-suihkumuotojen välillä vaihtamiseen riit-
tää yksi napin painallus Select-painikkeesta 

 Suuret suuttimet runsaaseen
RainAir-suihkumuotoon 

 Pienet suuttimet
Rain-suihkumuotoon 

 Rinnakkaiset suuttimet
RainStream-suihkumuodolle 

 Raindance® Select E 300 3jet-yläsuihku 

 1 painike, 3 suihkumuotoa, 
suurta nautintoa 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Kolme suihkumuotoa yhdessä yläsuihkussa: hellä RainAir, 
voimakas Rain ja tehokas RainStream 

 ▪  Yksinkertainen vaihto RainAirin ja Rainin välillä napin 
painalluksella 

 ▪  Select-nappi käytettävissä suihkun alapuolelta 

 ▪  Yksinkertainen puhdistus: metallisen suihkulevyn voi 
pestä jopa astianpesukoneessa 

 Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi /select 
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Raindance® Select

Raindance® Select E 300 3jet 
 Yläsuihku 
# 26468, -000, -400
Rain/RainAir: 18  l/min 
RainStream:  22  l/min 
 ja suihkuvarsi 390 mm 
 iBox universalille 

iBox

Raindance® Select E 300 2jet 
 Yläsuihku 
Rain/RainAir: 15  l/min 
 ja suihkuvarsi 390 mm 
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 (Rain/RainAir: 9  l/min ) EcoSmart
 kattoliitännällä 100 mm   (ei kuvassa) 
# 27384, -000, -400 
# 26608, -000, -400 (Rain/RainAir: 9  l/min ) EcoSmart  (ei kuvassa) 

Raindance® Select S 300 2jet 
 Yläsuihku 
Rain/RainAir: 17  l/min 
# 27378, -000, -400  ja suihkuvarsi 390 mm  
# 27337, -000, -400  kattoliitännällä 100 mm   (ei kuvassa) 

Raindance® Select S 240 2jet 
 Yläsuihku  
Rain/RainAir: 17  l/min 
 ja suihkuvarsi 390 mm 
# 26466, -000, -400 
# 26470, -000, -400 (Rain/RainAir: 9  l/min ) EcoSmart
 kattoliitännällä 100 mm   (ei kuvassa) 
# 26467, -000, -400
# 26469, -000, -400 (Rain/RainAir: 9  l/min ) EcoSmart  (ei kuvassa) 

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 

 Pinta kromi  -000  Pinta valkoinen/kromi -400
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 Yhdestä muotista:   Kattoon liitettävässä 
mallissa, jonka suihkulevy on 400 mm x 
400 mm, yläsuihku sulautuu katon kanssa 
yhteen. 

RainAir:  Parannettu Air-teknologia tuottaa 
suuria, pehmeitä pisaroita, ja säästää suihkun 
aikana vettä; myös suihkun jälkipisarointi on 
minimaalista. 

 Muotoillut yksityiskohdat:   Erityisen lit-
teä yläsuihkun ja suihkuvarren liitos. 

Raindance® E 300 Air 1jet  Yläsuihku   UUTUUS 

 Neliömäinen, elegantti, tyylikäs 

 Helppo puhdistaa kätevästi irrotettavan 
suihkulevyn ansiosta 

 Yksilöllinen suuntaus: 
1/2-tuuman kuulanivel 

mahdollistaa 5 asteen 
kääntöalueen 

 Neliömäinen malli ja suuri teräslevy 

Raindance® E 300 Air 1jet
 Yläsuihku 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Täydellisesti kehoa myötäilevästi sovitetut yksittäiset vesisuihkut 
huolehtivat optimaalisesta suihkutehosta. Suurin vesisuihkukes-
kittymä on keskellä hiusten pesua varten, ulkoreunoja kohti vesi-
suihkujen keskittymä harvenee, keho pysyy lämpimänä 

 ▪  Saatavilla erilaisia malleja seinä- ja kattoasennusta varten sekä 
kattoon liitettävä asennus 

 ▪  Sopii kaikkiin ShowerSelect-pintaosiin ja uusiin Metropol- 
hanoihin 

 ▪  Yksinkertainen puhdistus: metallinen suihkulevy on 
helppo  irrottaa 

 ▪  Saatavana myös EcoSmart-versiona 9 l/min virtaamalla 
3  baarissa 

 Lisätietoja löytyy sivustolta www.hansgrohe.fi  

300  mm 

300  mm 

 Keskellä tiheämmät suutti-
met huolehtivat shampoon 

tehokkaasta huuhtelusta. 

 Reunoille harvenevat suut-
timet tuottavat vartalolle 
hellän sadesuihkun. 
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Raindance® E

Raindance® E 420 Air 2jet 
 Yläsuihku 
# 27373, -000  suihkuvarrella 380 mm 
RainAir:  21  l/min 
RainFlow: 23  l/min 
 iBox universalille 

iBox

Raindance® E 360 Air 1jet 
 Yläsuihku  (17  l/min )
# 27376, -000  ja suihkuvarsi 390 mm 
# 27371, -000  suihkuvarrella 240 mm   (ei kuvassa) 
# 27381, -000  kattoliitännällä 100 mm   (ei kuvassa) 

Raindance® E 420 Air 1jet 
 Yläsuihku  (19  l/min )
# 27372, -000  suihkuvarrella 380 mm 

Raindance® E 240 Air 1jet 
 Yläsuihku  (17  l/min )
# 27370, -000  suihkuvarrella 240 mm 
# 27380, -000  kattoliitännällä 100 mm   (ei kuvassa) 
# 27375, -000  suihkuvarrella 223 mm  
(9  l/min ) EcoSmart  (ei kuvassa) 
# 27383, -000  kattoliitännällä 100 mm  
(9  l/min ) EcoSmart  (ei kuvassa) 

Raindance® E 400 Air 1jet 
 Yläsuihku  400  mm  x 400  mm 
RainAir: 22  l/min 
# 26252, -000
# 26253, -000 (9  l/min ) EcoSmart
 Basic set for ceiling installation 
# 26254180

Raindance® E 300 Air 1jet
 Yläsuihku  300  mm  x 300  mm 
RainAir: 19  l/min 
# 26238, -000  ja suihkuvarsi 390 mm 
# 26239, -000 (9  l/min ) EcoSmart
 kattoliitännällä 100 mm   (ei kuvassa) 
# 26250, -000
# 26251, -000 (9  l/min ) EcoSmart

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 
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Raindance® Classic PuraVida®

Raindance® Royale S 350 Air 1jet
 Yläsuihku  (25  l/min )
# 28420, -000
# 27410, -000  suihkuvarsi 470 mm   (ei kuvassa) 
# 27418, -000  kattoliitin 100 mm   (ei kuvassa) 

Raindance® Classic 240 Air 
 Yläsuihku  (19  l/min ) 
# 27424, -000, -090  suihkuvarrella 390 mm 
# 27405, -000, -090  kattoliitännällä 100 mm  
 (ei kuvassa) 

PuraVida® 400 
 Yläsuihku  (21  l/min ) 
# 27437, -000, -400  suihkuvarrella 390 mm 
# 26602, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 27390, -000, -400  kattoliitännällä 100 mm  
 (ei kuvassa) 
# 26603, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart  (ei kuvassa) 

Raindance® S 300 Air 1jet
 Yläsuihku  (18  l/min )
# 27493, -000  suihkuvarrella 390 mm 
# 27492, -000  suihkuvarrella 450 mm   (ei kuvassa) 
# 27494, -000  kattoliitännällä 100 mm   (ei kuvassa) 

Raindance® S 240 Air 1jet
 Yläsuihku  (18  l/min )
# 27474, -000  suihkuvarrella 390 mm 
# 27461, -000  suihkuvarrella 390 mm  
(9  l/min ) EcoSmart
# 27477, -000  kattoliitännällä 100 mm   (ei kuvassa) 
# 27463, -000  kattoliitännällä 100 mm  
(9  l/min ) EcoSmart  (ei kuvassa) 

Raindance® S 180 Air 1jet
 Yläsuihku  (19  l/min )
# 27476, -000  suihkuvarrella 240 mm 
# 27462, -000  suihkuvarrella 240 mm  (9  l/min ) 
EcoSmart
# 27468, -000  suihkuvarrella 390 mm   (ei kuvassa) 
# 27478, -000  kattoliitännällä 100 mm   (ei kuvassa) 
# 27464, -000  kattoliitännällä 100 mm  
(9  l/min ) EcoSmart  (ei kuvassa) 

 ▪  Erittäin suuri suihkusuutin, halkaisija Ø 350 mm 
 ▪  Erityinen suihkunautinto suuren virtaaman ansiosta 
 ▪  Kokonaan metallista 

 Pinta kromi/kulta  
(-090)

 Pinta kromi  (-000)

Raindance® S
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 Joustava:   Asennus kattoon tai sei-
nään erillisellä DN15-liitoksella. 

 Yksinkertainen puhdistus:  
 QuickClean-teknologian sekä 

astianpesukoneen kestävän suih-
kulevyn ansiosta. 

 Käyttäjäystävällinen:   Suihkumuoto -
jen vaihtamiseen riittää yksi napin painallus 
alhaalta päin käytettävästä Select-painik-
keesta. 

IntenseRain:  Intensiivinen vesisuihku, joka 
aktivoi ja herättää. 

Rain:  Pinta-alaltaan laaja sade, joka koostuu 
täyteläisistä ja hyvää tekevistä pisaroista. 

Croma® Select E 180 2jet Croma® Select S 180 2jet 

 Croma® Select-yläsuihku  

 Huippumallin mukavuutta 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Uusi muotokieli suurella suihkulevyllä, Ø 180 mm 

 ▪  Saatavana kahdella pinnalla: Kromi tai valkoinen/kromi 

 ▪  Kaksi erilaista sadesuihkua: laajapintainen Rain-suihku 
sekä virkistävän intensiivinen IntenseRain 

 ▪  Suihkumuotojen mukava vaihto napin painalluksella 

 ▪  Saatavana myös EcoSmart-versiona vain 9 l/min virtaamalla 

 Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi /select 

IntenseRain:  Suihkualue on 
keskitetty suihkulevyn keskelle. 

Rain:  Suihkualue 
jakautuu koko alalle. 
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 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 

Croma® Select

Croma® Select E 180 2jet 
 Yläsuihku 
Rain/IntenseRain: 17  l/min 
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select E 
 Suihkuputki 390 mm 
# 27446, -000

Croma® Select E
 Kattoliitännällä 
# 27467, -000 100  mm 
# 27388, -000 300  mm   (ei kuvassa) 

 Pinta kromi  -000  Pinta valkoinen/kromi  -400

Croma® Select S 180 2jet
 Yläsuihku 
Rain/IntenseRain: 17  l/min 
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select S 
 Suihkuputki 390 mm 
# 27413, -000

Croma® Select S 
 Kattoliitännällä 
# 27393, -000 100  mm 
# 27389, -000 300  mm   (ei kuvassa) 
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Croma® 220 Air 1jet
 Yläsuihku 
# 26464, -000 (19  l/min ) 
# 26465, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 27413, -000  lisävaruste suihkuputki 
390 mm   (ei kuvassa) 
# 27479, -000  kattosuihkuputki 100 mm  
 (ei kuvassa) 

Croma® 160 1jet
 Yläsuihku 
# 27450, -000 (17  l/min )
# 28450, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 27412, -000  lisävaruste suihkuputki 
230 mm   (ei kuvassa) 
# 27479, -000  kattosuihkuputki 100 mm  
 (ei kuvassa) 

Croma® 100 Multi
 Yläsuihku 
# 27443, -000
Rain:   20  l/min 
Mono:   15  l/min 
Massage: 14  l/min  
 kuulanivelellä DN15 
# 28460, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 27411, -000  128 mm seinäsuihkuputki  
 (ei kuvassa) 

Croma® 100 Vario
 Yläsuihku 
# 27441, -000
Rain:   22  l/min 
Shampoo: 17  l/min 
Normal:  20  l/min 
Massage: 11  l/min  
# 28462, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 27411, -000  128 mm seinäsuihkuputki  
 (ei kuvassa) 

Croma®  UUTUUS 

Croma® 280 Air 1jet
 Yläsuihku 
RainAir: 15  l/min 
# 26220, -000
# 26221, -000 (9  l/min ) EcoSmart

 ▪  280 mm leveä metallinen suihkulevy 
 ▪  Irrotettavissa ja siksi helppo puhdistaa 
 ▪  RainAir-suihku suureen suihkunautintoon 
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Crometta®  UUTUUS 

Crometta® 160

Crometta® 160 
 Yläsuihku 
# 26577, -000, -400 (17  l/min )
# 26578, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 27412, -000  lisävaruste suihkuputki 230 mm   (ei kuvassa) 
# 27479, -000  kattosuihkuputki 100 mm   (ei kuvassa) 

 ▪  Houkutteleva hintasegmentti projektimyyntiin 
 ▪  Saatavana myös vettä säästävänä EcoSmart-versiona 

vain 9 l/min virtaamalla 
 ▪  Myös LowPressure-versiona (alk. 0,2 bar) 
 ▪  Uusi moderni muotokieli valkoisella/kromatulla pinnalla 
 ▪  Suuri suihkulevy, halkaisija Ø 160 mm 

 ▪  Virkistävä Rain-suihku 
 ▪  Saatavana nelikulmaisena (240 mm x 240 mm) sekä pyöreänä 

(Ø 240 mm) mallina 
 ▪  Kestävät komponentit luovat korkealaatuisen vaikutelman 
 ▪  Saatavana myös EcoSmart-mallina 9 l/min virtauksella 

3  baarissa sekä LowPressure-mallina 7 l/min virtauksella 
0,2 baarissa 

 ▪  Optimaalinen suihkutusteho 

Crometta® E 240
 Yläsuihku 
# 26726, -000 
# 26727, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 26722, -000 LowPressure
# 27446, -000  Suihkuputki 390 mm 
# 27467, -000  kattoliitin 100 mm 
# 27388, -000  Kattoliitännällä 300 mm 

Crometta® S 240 
 Yläsuihku 
# 26723, -000
# 26724, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 26725, -000 LowPressure
# 27413, -000  Suihkuputki 390 mm 
# 27393, -000  kattoliitin 100 mm 
# 27389, -000  Kattoliitännällä 300 mm 

 Pinta kromi  -000  Pinta valkoinen/kromi  
-400
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Crometta® 85

PuraVida® 100 
 Sivusuihku 
# 28430, -000, -400

Raindance® Air 100 
 Sivusuihku 
# 28477, -000

Bodyvette® 
 Sivusuihku 
# 28466, -000
Bodyvette® Stop
 Sivusuihku, manuaalisesti säädettävä 
# 28467, -000  (ei kuvassa) 

Crometta® 85 Multi
 Yläsuihku 
# 28425, -000
Mono:   13  l/min 
Normal:  15  l/min 
Massage: 13  l/min  
# 27411, -000  128 mm seinäsuihkuputki  
 (ei kuvassa) 
 

Crometta® 85 Green 
 Yläsuihku 
# 28423, -000 (6  l/min )
# 27411, -000  128 mm seinäsuihkuputki  
 (ei kuvassa) 
 

Crometta® 85 Vario
 Yläsuihku 
# 28424, -000
Normal: 18  l/min 
# 27411, -000  128 mm seinäsuihkuputki  
 (ei kuvassa) 
 

 Sivusuihkut 

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 



1 2

Whirl

Whirl

Rain
Air XL

60 hansgrohe  Suihkut ja suihkusäädöt   

Whirl:  Hierovat suihkut kääntyvät veden 
käynnistyksessä eteen ja saavuttavat siten 
mukavasti niskan ja hartiat. 

RainFlow:  Täysialainen vesiputoussuihku 
virkistävään suihkuun. 

RainAir:  Yläsuihku AirPower-teknologialla 
luo runsaan sadesuihkun. 

 Edut ja hyödyt 

 Raindance® Rainmaker®: suihkussa käynnin uudet ulottuvuudet 

 Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet: vettä alkuperäisellä voimallaan 

Whirl:  kolme pyörivää hierovaa suihkua 
AirPower-teknologialla. 

(1) RainAir:  keskeinen yläsuihkutoiminto 
AirPower-teknologialla. 
(2) RainAir XL:  täysialainen, pehmeä sade 
AirPower-teknologialla. 

 Edut ja hyödyt 

 Raindance® Rainmaker® ja Raindance® Rainfall® 

 Huippunautintoa 
asiakkaillesi 

 ▪  Kattoasennus 

 ▪  Laaja-alainen suihkusade 

 ▪  Myös integroidulla valaistuksella 

 ▪  Arkkitehtoninen kohokohta suihkussa 
 ▪  Lisää liikkumatilaa laajan ulottuman ansiosta 
 ▪  Kolme suihkumuotoa: RainAir, RainFlow ja Whirl 
 ▪  Suihkumuotojen vaihto ohjattavissa mukavasti hanalla 

 ▪  RainFlow-suihku tarjoaa suihkun kuin vesiputouksen alla 
 ▪  Seinäasennus iBox universal-runko-osalla 

 Raindance Rainmaker ja Raindance 
Rainfall tekevät päivittäisestä suihkusta uuden 
elämyksen. Koska Raindance Rainmaker asen-
netaan kattoon tasasuuntaisesti, ei ole enää 

klassista suihkua vaan huone, jossa sataa iha-
nasti. Vesisade tulee suihkumuodoilla RainAir, 
RainAir XL, Whirl ja Mix. Laaja-alainen sade-
paneeli, Raindance Rainfall mahdollistaa suu-

remman liikkumisvapauden ja tarjoaa kolme 
eri suihkumuotoa suihkunautintoon: rentoutta-
van RainAir, virkistävän RainFlow ja hierovan 
Whirl. 
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Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
 Yläsuihku 
600  mm  
RainAir:   20  l/min 
RainAir XL: 24  l/min 
Whirl:    22  l/min 
# 26117, -000  valolla  
# 26115, -000  ilman valoa   (ei kuvassa) 

Raindance® Rainfall® 150 1jet 
 Yläsuihku 
# 26442, -000 (18  l/min )

Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
 Yläsuihku 
680  mm  x 460  mm 
RainAir:   20  l/min 
RainAir XL: 24  l/min 
Whirl:    22  l/min 
# 28418, -000  valolla  
# 28417, -000  ilman valoa   (ei kuvassa) 

Raindance® Rainfall® Stream 150 1jet 
 Yläsuihku 
# 26443, -000 (18  l/min )

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet 
 Yläsuihku 
RainAir:  18  l/min 
Whirl:   16  l/min 
RainFlow: 28  l/min 
# 28410, -000, -400  valolla   (ei kuvassa) 
# 28411, -000, -400  ilman valoa 
 iBox universalille 

iBox

Raindance® 260 Air 1jet 
 Yläsuihku 
260  mm  x 260  mm ,  asennettavissa tasan katon kanssa 
# 26472, -000 (17  l/min )
# 26481, -000 (9  l/min ) EcoSmart 

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet 
 Yläsuihku 
RainAir:  16  l/min 
RainFlow: 24  l/min 
# 28433, -000, -400
 iBox universalille 

iBox

 ▪  Täysilevyinen vesiputoussuihku 
 ▪  Suihkussa kuin vesiputouksen alla 

 ▪  Rinnakkain virtaavat yksittäiset vesipi-
saravirrat lattiaan asti 

 ▪  Suihkussa kuin vesiputouksen alla 

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) 
paineelle ennen suihkua. 



hansgrohe Showerpipe-suihkut

Showerpipe-suihkumallistot yhdellä  
silmäyksellä

Crometta® Croma®/Croma® Select Raindance® E/Raindance® Select Rainmaker® Select

Tuotteen nimi Malli Crometta 160 1jet
Showerpipe

Crometta S/E 240 1jet
Showerpipe

Croma 220 Air 1jet 
Showerpipe

Croma Select S/E 180 
2jet Showerpipe

Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe

Raindance Select S 240 2jet 
Showerpipe

Raindance Select S 300 2jet
Showerpipe

Raindance E 300 1jet
Showerpipe ST 600

Raindance Select E 300 3jet 
ST Showerpipe

Rainmaker Select 460 3jet
Showerpipe

Suihku termostaatilla S
E

27264, -400 27267, -000
27271, -000

27185, -000 27253, -400
27256, -400

26790, -000 27129, -000, -400 27133, -000, -400
27363, -000, -400 27127, -000, -400 27106, -400

Suihku EcoSmart-ter-
mostaatilla (9 l/min)

S
E

27265, -400 27268, -000
27281, -000

27188, -000 27254, -400 
27257, -400

26794, -000 – – 27364, -000, -400 – 27029, -400

Suihku yksiotehanalla S
E

27266, -400 27269, -000
27284, -000

27222, -000 27255, -400 
27258, -400

26791, -000 – – – – –

Amme termostaatilla S
E – 27320, -000

27298, -000
27223, -000 27351, -400

27352, -400
26792, -000 – – – – –

Reno-suihku/amme S
E – 27270, -000

27289, -000
27224, -000 – 26793, -000 – – – – –
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Yläsuihku Crometta 160 1jet Crometta S/E 240 1jet Croma 220 Air 1jet Croma Select E/S 180 2jet Croma 280 Air 1jet Raindance Select S 240 2jet Raindance Select S 300 2jet Raindance E 300 Air 1jet Raindance Select E 300 3jet Rainmaker Select 460 3jet

Yläsuihkun koko 180 mm 240x240 mm 220 mm 180 mm 280 mm 240 mm 300 mm 300 mm 300x190 mm 460x300 mm

Yläsuihkun suihkumuodot Rain Rain RainAir Rain, IntenseRain RainAir RainAir, Rain RainAir, Rain RainAir RainAir, Rain, RainStream Rain, Mono, RainStream

Maks. virtaama (3 baarissa) 17 l/min 15 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min 15 l/min 17 l/min 19 l/min 19 l/min

Select-säätö suihkumuodoissa – – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Irrotettava suihkulevy puhdistusta 
varten – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

O
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Käännettävä suihkuvarsi – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – –

Suihkuvarren pituus 350 mm 350 mm 400 mm 400 mm 400 mm 460 mm 460 mm 390 mm 380 mm 450 mm

Käsisuihku Crometta 100 Vario Crometta Vario Croma 100 Vario Croma Select S/E Multi Croma Select S Multi Raindance Select S 120 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select S 120 3jet

Suihkuletku Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm

Termostaatti Ecostat Universal Ecostat 1001 CL Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort ShowerTablet 600 ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 700

Pystyputki lyhennettävissä ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – –

M
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t

Select – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ Saatavana.  – Ei saatavana.

Lisätietoja Crometta Showerpipe -suihkuista löytyy 
sivulta 77 alkaen.

Lisätietoja Cromasta ja Croma Select Showerpipe -suihkuista löytyy sivulta 
72 alkaen.

Showerpipe-suihkut

UUTUUSUUTUUS

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa kertovat tuotteen värin: -000 kromi, -400 kromi-valkoinen
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Crometta® Croma®/Croma® Select Raindance® E/Raindance® Select Rainmaker® Select

Tuotteen nimi Malli Crometta 160 1jet
Showerpipe

Crometta S/E 240 1jet
Showerpipe

Croma 220 Air 1jet 
Showerpipe

Croma Select S/E 180 
2jet Showerpipe

Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe

Raindance Select S 240 2jet 
Showerpipe

Raindance Select S 300 2jet
Showerpipe

Raindance E 300 1jet
Showerpipe ST 600

Raindance Select E 300 3jet 
ST Showerpipe

Rainmaker Select 460 3jet
Showerpipe

Suihku termostaatilla S
E

27264, -400 27267, -000
27271, -000

27185, -000 27253, -400
27256, -400

26790, -000 27129, -000, -400 27133, -000, -400
27363, -000, -400 27127, -000, -400 27106, -400

Suihku EcoSmart-ter-
mostaatilla (9 l/min)

S
E

27265, -400 27268, -000
27281, -000

27188, -000 27254, -400 
27257, -400

26794, -000 – – 27364, -000, -400 – 27029, -400

Suihku yksiotehanalla S
E

27266, -400 27269, -000
27284, -000

27222, -000 27255, -400 
27258, -400

26791, -000 – – – – –

Amme termostaatilla S
E – 27320, -000

27298, -000
27223, -000 27351, -400

27352, -400
26792, -000 – – – – –

Reno-suihku/amme S
E – 27270, -000

27289, -000
27224, -000 – 26793, -000 – – – – –
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Yläsuihku Crometta 160 1jet Crometta S/E 240 1jet Croma 220 Air 1jet Croma Select E/S 180 2jet Croma 280 Air 1jet Raindance Select S 240 2jet Raindance Select S 300 2jet Raindance E 300 Air 1jet Raindance Select E 300 3jet Rainmaker Select 460 3jet

Yläsuihkun koko 180 mm 240x240 mm 220 mm 180 mm 280 mm 240 mm 300 mm 300 mm 300x190 mm 460x300 mm

Yläsuihkun suihkumuodot Rain Rain RainAir Rain, IntenseRain RainAir RainAir, Rain RainAir, Rain RainAir RainAir, Rain, RainStream Rain, Mono, RainStream

Maks. virtaama (3 baarissa) 17 l/min 15 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min 15 l/min 17 l/min 19 l/min 19 l/min

Select-säätö suihkumuodoissa – – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Irrotettava suihkulevy puhdistusta 
varten – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

O
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Käännettävä suihkuvarsi – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – –

Suihkuvarren pituus 350 mm 350 mm 400 mm 400 mm 400 mm 460 mm 460 mm 390 mm 380 mm 450 mm

Käsisuihku Crometta 100 Vario Crometta Vario Croma 100 Vario Croma Select S/E Multi Croma Select S Multi Raindance Select S 120 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select S 120 3jet

Suihkuletku Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm

Termostaatti Ecostat Universal Ecostat 1001 CL Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort ShowerTablet 600 ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 700

Pystyputki lyhennettävissä ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – –

M
er

ki
t

Select – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Lisätietoja Raindance Select Showerpipe -suihkuista löytyy sivulta 66 alkaen.
Lisätietoja Rainmaker Select 
Showerpipe -suihkuista löy-
tyy sivulta 64 alkaen.

Hinta

UUTUUS
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RainStream:  11 vesipisaravir-
taa putoavat rinnakkain lattiaan 
asti. Samanlainen kiehtova 
suihkuvaikutus kaikille asennus-
korkeuksille ja kaiken kokoisille 
käyttäjille. 

Rain XL:  Rain-suihku koko suih-
kulevyn alalta luo suurenmoisen 
suihkunautinnon. 

Mono:  Keskitetty vesisuihku 
kohdistettuun suihkunautintoon, 
joka piristää paikallisesti. 

 Lämpötilansäätö 

 Suihkunautintoon, joka 
on omaa luokkaansa 

 Suihkumuotojen valinta napin 
painalluksella 

 Käsisuihkun mukava käyttö ja 
yläsuihkun eri suihkumuodot 
napin painalluksella 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Suuressa yläsuihkussa erilaisia suihkumuotoja täyteen suihku-
nautintoon 

 ▪  Yhtenäinen, intuitiivinen käyttökonsepti napin painalluksella 

 ▪  Käytännöllinen, 700 mm leveä säilytystaso 

 ▪  Helppo puhdistaa johtuen suurista, sileistä pinnoista 

 ▪  Miellyttävä asentaa, sillä termostaatti, ylä- ja käsisuihku 
 muodostavat yhden järjestelmän 

 ▪  Sopii täydellisesti saneerauksiin, sillä asennettavissa olemassa 
oleviin seinäliittimiin sekä suurille suihkualueille. Huom. ei 
sovellu pinta-asenteisille vesiputkille. 

 Yksinkertainen puhdistus:  
 Korkealaatuinen, ehdottoman 
tasainen lasipinta ja siksi helppo-
hoitoinen. 

 Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe 
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Rainmaker® Select

Rainmaker® Select 420 2jet
Showerpipe
 sis. Raindance E 420 2jet yläsuihku 
(RainAir: 17 l/min, RainFlow: 21 l/min), 
Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (14 l/min) 
sekä ShowerTablet Select 700 termostaatti, 
suihkuvarsi 400 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2080 mm. 
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliit ti -
mille. 
# 27168, -400

 Kaikki ilmoitetut virtaamat perustuvat 0,3 MPa:n (3 baarin) paineeseen ennen hanaa. 

Rainmaker® Select 460 3jet
Showerpipe
 sis. Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku 
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min, Mono: 
16 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisuihku 
(14 l/min) sekä ShowerTablet Select 700 termostaatti, 
suihkuvarsi 450 mm. 
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2116 mm. 
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliit ti -
mille. 
# 27106, -400
# 27029, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Rainmaker® Select 460 2jet
Showerpipe
 sis. Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku 
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min), 
Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (14 l/min) 
sekä ShowerTablet Select 700 termostaatti, 
suihkuvarsi 450 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2116 mm. 
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliit ti -
mille. 
# 27109, -400
# 27028, -400 (9  l/min ) EcoSmart
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Raindance® Select E 300 3jet 
 Showerpipe 

RainStream:  12 vesipisaran 
virta rinnakkain lattiaan asti. 
Samanlainen taianomainen 
suihkuvaikutus joka asennuskor-
keudella ja kaikenkokoisille. 

 Lämpötilansäätö 

 Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe 

 Täydellinen järjestelmä 
kaikkiin suihkutarpeisiin 

 Suihkumuotojen valinta napin 
painalluksella 

 Suihkumuotojen valinta napin 
painalluksella 

 Käsisuihkun valinta 

 Yläsuihkun valinta 

 RainStream-suihkun päälle- ja 
poiskytkentä yläsuihkusta 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Täydellinen järjestelmä yläsuihkulla, käsisuihkulla ja termostaa-
tilla 

 ▪  Yhtenäinen, intuitiivinen käyttökonsepti napin painalluksella 

 ▪  Kuusi suihkumuotoa: Kolme yläsuihkussa, kolme käsisuihkussa 

 ▪  Yläsuihku sisältää RainStream 12 rinnakkaisella suuttimella 

 ▪  Ideaali ratkaisu vaivattomaan kylpyhuoneremonttiin, koska se 
voidaan asentaa vanhoihin liitoksiin. Huom. ei sovellu sulullisille 
epäkesko- tai pinta-asennusliittimille. 

 Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi /select 
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Raindance® Select E

Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe
 sis. Raindance Select E 300 3jet yläsuihku 
(Rain/RainAir: 16 l/min, RainStream: 19 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) 
sekä ShowerTablet Select 300 termostaatti, 
suihkuvarsi 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2088 mm. 
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliit ti -
mille. 
# 27127, -000, -400

Raindance® Select E 360 ST
Showerpipe
 sis. Raindance E 360 1jet yläsuihku (17 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) 
sekä ShowerTablet Select 300 termostaatti, 
suihkuvarsi 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2088 mm. 
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliit ti -
mille. 
# 27288, -000, -400
# 27287, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

  hansgrohe  Showerpipe-suihkut  – Raindance® Select 67

Raindance® Select E 300 ST
Showerpipe
 sis. Raindance Select E 300 2jet yläsuihku (16 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) 
sekä ShowerTablet Select 300 termostaatti, 
suihkuvarsi 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2088 mm. 
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliit ti -
mille. 
# 27126, -000, -400
# 27283, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart
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Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe
 sis. Raindance E 360 1jet yläsuihku (17 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) 
sekä Ecostat Select termostaatti, suihkuvarsi 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2170 mm. 
Ei sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliit timille. 
# 27134, -000, -400
# 27112, -000, -400 lyhyempi pystyputki
# 27116, -000 (9  l/min ) EcoSmart

Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe juoksuputkella
# 27113, -000, -400  erikoispitkä pystyputki  (20  l/min )

Huom. leveää pystyputkea ei voi lyhentää, varaosana 
tilattavissa eri mittaisia pystyputkia.

Raindance® Select E

 Kaikki ilmoitetut virtaamat perustuvat 0,3 MPa:n 
(3  baarin) paineeseen ennen hanaa. 

Raindance® Select E 300 2jet
Showerpipe
 sis. Raindance Select E 300 2jet yläsuihku (17 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) 
sekä Ecostat Select termostaatti, suihkuvarsi 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2070 mm. 
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliit ti -
mille. 
# 27128, -000, -400
# 27282, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart 
Pystyputkea ei voi lyhentää.

 ▪  Suorakulmainen suihku laaja-alaiseen 
kehon ympäröimiseen hartianlevyisellä 
sateella 

 ▪  Laaja-alainen suihku 
 ▪  Erinomainen myös remontissa 
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Raindance® Select S 240 1jet
Showerpipe
 sis. kääntyvä Raindance S 240 1jet yläsuihku 
(17 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisuihku 
(16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, 
suihkuvarsi 460 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2202 mm. 
# 27115, -000
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Raindance® Select S 240 1jet
Showerpipe juoksuputkella
# 27117, -000  erikoispitkä pystyputki  (20  l/min )
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Raindance® Select S

Raindance® Select S 300 1jet
Showerpipe 
 sis. kääntyvä Raindance S 300 1jet yläsuihku 
(17 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisuihku 
(16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, 
suihkuvarsi 460 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2192 mm 
(putkea voi lyhentää). 
# 27114, -000
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Raindance Select S 240 1jet
# 27235, -000 (ei kuvassa) 
Yläsuihku ei käänny, pystyputki normaalia pitempi, put-
kea voi lyhentää, ei sisällä liit timiä eikä peitelaippoja

Raindance® Select S 300 2jet
Showerpipe
 sis. kääntyvä Raindance Select S 300 2jet yläsuihku 
(15 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisuihku 
(16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, 
suihkuvarsi 460 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2100 mm. 
# 27133, -000, -400
 Pystyputkea voidaan lyhentää  

Raindance® Select S 240 2jet
Showerpipe
# 27129, -000, -400  (ei kuvassa) 
 Pystyputkea voidaan lyhentää  

 ▪  Yläsuihku kääntyy puolelta toiselle  ▪  Asennettavissa myös suihkun 
keskilinjasta sivuille 

 ▪  Yläsuihku kääntyy 
 ▪  Asennettavissa myös suihkun 

keskilinjasta sivuille 
 ▪  Sopii myös pinta-asenteisten vesiput-

kien kanssa 
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 Ainutkertainen:   pystyputki on lasia; vaikut-
tava näky ja samalla helppo puhdistaa 

RainAir:  lempeä ja rentouttava 
suihku, jonka pisarat ovat suuria 
ja pehmeitä 

 Miellyttävä:   suihkupidikkeen 
korkeus on säädettävissä ja taivutet-
tavista vaihtelevasti 
 Käyttäjäystävällinen:   pidikkeen 
korkeus on säädettävissä portaatto-
masti itselukittuvaa, yhdellä kädellä 
tapahtuvaa käyttöä varten 

 Kohokohta:   termostaatin etupuoli 
on naarmuuntumatonta lasia 

 Suihkun valinta 

 Lämpötilansäätö 

 Käytännöllinen:   jopa 600 mm 
pitkä säilytystaso 

Raindance® E 600
Showerpipe

Raindance® E Showerpipe  UUTUUS 

 Kirkasta suihkumukavuutta 

 Suihkumuotojen valinta napin 
painalluksella 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Täydellinen järjestelmä yläsuihkulla, käsisuihkulla ja termostaa-
tilla  

 ▪  Ainutlaatuinen Showerpipe-suihku, jossa on lasipintainen pysty-
putki ja termostaatti 

 ▪  Käytännöllinen, jopa 600 mm pitkä säilytystaso 

 ▪  Helppo puhdistaa johtuen suurista, sileistä pinnoista 

 ▪  Sopii täydellisesti modernisointiin, sillä se on asennettavissa 
jo olemassa oleviin liitäntöihin. Huom. Ei sovellu sulullisille 
epäkesko- tai pinta-asennusliittimille. 

 ▪  Saatavana myös EcoSmart-versiona vain 9 l/min virtaamalla 
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Raindance® E

Raindance® E 300 1jet
Showerpipe ST 600
 sis. Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku, 
Raindance Select S 120 käsisuihku ja 
ShowerTablet 600 termostaatti. Huom. Ei sovellu 
sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliit timille.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2096 mm. 
Pystyputkea ei voi lyhentää. 
# 27363, -000
# 27364, -000 (9  l/min ) EcoSmart  (ei kuvassa) 

Raindance® E 300 1jet
Showerpipe ST 350
 sis. Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku, 
Raindance Select S 120 käsisuihku ja 
ShowerTablet 350 termostaatti. Huom. Ei sovellu 
sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliit timille.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2096 mm. 
Pystyputkea ei voi lyhentää. 
# 27361, -000
# 27362, -000 (9  l/min ) EcoSmart  (ei kuvassa) 
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Select

Croma® Select 280 Air 1jet 
Showerpipe

SoftRain:  Pehmeä vesisuihku, 
joka kietoo kehon hyvään 
oloon. 

IntenseRain:  Intensiivinen 
vesisuihku, täydellinen sham-
poon huuhteluun. 

Massage:  Keskitetty vesi-
suihku, joka vaikuttaa ja virkis-
tää keskitetysti. 

Croma® Select 280 Air 1jet Showerpipe  UUTUUS 

 Säädetty täydelle mukavuudelle 

 Suihkumuotojen valinta napin 
painalluksella 

 280 mm leveä suihkulevy metal-
lista, irrotettavissa ja helppo 
puhdistaa 

 RainAir-suihku 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Täydellinen järjestelmä yläsuihkulla, käsisuihkulla ja termostaa-
tilla 

 ▪  Select-teknologia tarkoittaa suihkumuodon vaihtoa napin 
 painalluksella 

 ▪  Täydellinen kylpyhuoneremonttiin, sillä asennettavissa ole-
massa oleviin liitäntöihin 

 ▪  Yläsuihku on kääntyvä ja siten liitännöistä riippumatta optimaa-
lisesti sijoitettavissa 

 ▪  4 suihkumuotoa: 1 yläsuihkussa, 3 käsisuihkussa 

 ▪  Saatavana myös EcoSmart-versiona vain 9 l/min virtaamalla 

 Säädettävä pidike varmaan ja 
helppoon käsisuihkun kannat-
teluun 

 Ecostat Comfort ergonomisella, 
pitkäikäisellä ja metallisella käyttö-
kahvalla 



Select

  hansgrohe  Showerpipe-suihkut  – Croma® Select 73

 Su
ih

k
u

t j
a

 s
u

ih
k

us
ä

ä
d

ö
t  –

  S
ho

w
er

p
ip

e
-s

u
ih

k
u

t 

Croma® Select 280 Air 1jet
Showerpipe
 sis. kääntyvä Croma 280 Air 1jet yläsuihku
(16 l/min), Croma Select S käsisuihku (13 l/min)
ja Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 400 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2206 mm. 
# 26790, -000
# 26794, -000 EcoSmart  (ei kuvassa) 
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® Select 280 Air 1jet
Showerpipe  Juoksuputkella 
# 26792, -000  erikoispitkä pystyputki   (ei kuvassa) 
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® Select 280 Air 1jet 
Showerpipe Reno
 sis. kääntyvä Croma 280 Air 1jet yläsuihku
(16 l/min), Croma Select S käsisuihku (13 l/min), 
suihkuvarsi 400 mm, ilman hanaa 
# 26793, -000
 Pystyputkea voidaan lyhentää 
# 27158, -000  Kulma-asennussarja   (ei kuvassa) 

Croma® Select 280 Air 1jet 
Showerpipe
 sis. kääntyvä Croma 280 Air 1jet yläsuihku
(16 l/min), Croma Select S käsisuihku (13 l/min)
ja yksiotehana, suihkuvarsi 400 mm 
# 26791, -000
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® Select 280
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 ▪  Tanko toimii samalla kädensijana 
 turvallisessa suihkuttamisessa 

 ▪  Tukeva kiinnitys, täydellinen hotelleihin 

Croma® Select E 180 2jet
Showerpipe
 sis. kääntyvä Croma Select E 180 2jet yläsuihku 
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), Croma Select E Multi 
käsisuihku (13 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, 
suihkuvarsi 400 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2100 mm. 
# 27256, -400
# 27257, -400 (9  l/min ) EcoSmart
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® Select E 180 2jet
Showerpipe  Amme/Juoksuputkella 
# 27352, -400  erikoispitkä pystyputki   (ei kuvassa) 
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® Select E

Croma® Select E 180 2jet
Showerpipe
 sis. kääntyvä Croma Select E 180 2jet yläsuihku 
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), Croma Select E Multi 
käsisuihku (13 l/min) ja yksiotehana, 
suihkuvarsi 400 mm 
# 27258, -400
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® Select E Multi
Semipipe
 sis. Croma Select E Multi käsisuihku (16 l/min) 
sekä Ecostat Comfort termostaatti 
# 27248, -400
# 27259, -400 (9  l/min ) EcoSmart
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 ▪  Tanko toimii samalla kädensijana 
 turvallisessa suihkuttamisessa 

 ▪  Tukeva kiinnitys, täydellinen hotelleihin 

Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe
 sis. kääntyvä Croma Select S 180 2jet yläsuihku 
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), Croma Select S Multi 
käsisuihku (13 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, 
suihkuvarsi 400 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2100 mm. 
# 27253, -400
# 27254, -400 (9  l/min ) EcoSmart
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe  Juoksuputkella 
# 27351, -400  erikoispitkä pystyputki   (ei kuvassa) 
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe
 sis. kääntyvä Croma Select S 180 2jet yläsuihku 
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), Croma Select S Multi käsi-
suihku (13 l/min) ja yksiotehana, suihkuvarsi 400 mm 
# 27255, -400
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® Select S Multi
Semipipe
 sis. Croma Select S Multi käsisuihku (16 l/min) 
sekä Ecostat Comfort termostaatti 
# 27247, -400
# 27249, -400 (9  l/min ) EcoSmart

 Kaikki ilmoitetut virtaamat perustuvat 0,3 MPa:n (3 baarin) paineeseen ennen hanaa. 
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Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
 ja kääntyvä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (19 l/min), 
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min) sekä Ecostat 
Comfort termostaatti, suihkuvarsi 400 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2206 mm. 
# 27185, -000
# 27188, -000 EcoSmart
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe  Amme/Juoksuputkella 
 yläsuihku (17 l/min), Ecostat Comfort ammetermostaatti 
(20 l/min), suihkuvarsi 400 mm, erikoispitkä pystyputki  
# 27223, -000
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® 220 Air 1jet 
Showerpipe
 ja kääntyvä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (19 l/min), 
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min) sekä yksiote-
hana, suihkuvarsi 400 mm 
# 27222, -000
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® 220

Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe Reno
 ja kääntyvä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (16 l/min), 
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min), 
ilman hanaa, suihkuvarsi 400 mm 
# 27224, -000
# 27158, -000  Kulma-asennussarja   (ei kuvassa) 
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

 ▪  Yläsuihku käännettävissä sivuun saippu-
oimisten tai hiusten pesun ajaksi 

 ▪  Asennettavissa myös suihkun 
keskilinjasta sivuille 

 ▪  Helposti jälkiasennettava vanhoihin 
hanoihin 

 ▪  Kääntyvä yläsuihku 
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Croma® 160

Croma® 160 1jet
Showerpipe
 ja Croma 160 1jet yläsuihku (17 l/min), 
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min) 
sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 270 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2096 mm. 
# 27135, -000
# 27238, -000 (9  l/min ) EcoSmart
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Croma® 160 1jet
Showerpipe
 ja Croma 160 1jet yläsuihku (17 l/min), 
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min) 
ja yksiotehana, suihkuvarsi 270 mm 
# 27154, -000
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

 Kaikki ilmoitetut virtaamat perustuvat 0,3 MPa:n (3 baarin) paineeseen ennen hanaa. 

Crometta® 160

Crometta® 160 1jet
Showerpipe
 Crometta 160 1jet yläsuihku, Crometta 100 Vario käsi-
suihku ja Ecostat Universal termostaattihana. Asennus-
korkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2105 mm. 
# 27264, -400
# 27265, -400 (9  l/min ) EcoSmart 
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

Crometta® 160 1jet
Showerpipe yksiotehanalla
 Crometta 160 1jet yläsuihku, Crometta 100 Vario käsi-
suihku ja yksiotehana. Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin 
yläsuihku 2105 mm. 
# 27266, -400  (ei kuvassa) 
 Pystyputkea voidaan lyhentää 
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Crometta® S 240 UUTUUS

Kaikki ilmoitetut virtaamat perustuvat 0,3 MPa:n (3 baarin) paineeseen ennen hanaa.

Crometta® S 240
Showerpipe
sis. Crometta S 240 yläsuihku, Crometta Vario
käsisuihku ja Ecostat 1001 CL termostaatti, suihkuvarsi 
350 mm
# 27267, -000 
# 27268, -000 (9 l/min) EcoSmart
Pystyputkea voidaan lyhentää

Crometta® S 240
Showerpipe Juoksuputkella
sis. Crometta S 240 yläsuihku, Crometta Vario
käsisuihku ja Ecostat 1001 CL ammetermostaatti, suih-
kuvarsi 350 mm, erikoispitkä pystyputki
# 27320, -000 (ei kuvassa)
Pystyputkea voidaan lyhentää

Crometta® S 240
Showerpipe
sis. Crometta S 240 yläsuihku, Crometta Vario
käsisuihku ja yksiotehana, suihkuvarsi 350 mm
# 27269, -000
Pystyputkea voidaan lyhentää

Crometta® S 240
Showerpipe Reno
sis. Crometta S 240 yläsuihku, Crometta Vario
käsisuihku, suihkuvarsi 350 mm, ei hanaa
# 27270, -000
Pystyputkea voidaan lyhentää
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Crometta® E 240 UUTUUS
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Crometta® E 240
Showerpipe 
sis. Crometta E 240 yläsuihku, Crometta Vario
käsisuihku ja Ecostat 1001 CL termostaatti, suihkuvarsi 
350 mm
# 27271, -000 
# 27281, -000 (9 l/min) EcoSmart
Pystyputkea voidaan lyhentää

Crometta® E 240
Showerpipe Juoksuputkella
sis. Crometta E 240 yläsuihku, Crometta Vario
käsisuihku ja Ecostat 1001 CL ammetermostaatti, suih-
kuvarsi 350 mm, erikoispitkä pystyputki
# 27298, -000 (ei kuvassa)
Pystyputkea voidaan lyhentää

Crometta® E 240
Showerpipe
sis. Crometta E 240 yläsuihku, Crometta Vario
käsisuihku ja yksiotehana, suihkuvarsi 350 mm
# 27284, -000
Pystyputkea voidaan lyhentää

Crometta® E 240
Showerpipe Reno
sis. Crometta E 240 yläsuihku, Crometta Vario
käsisuihku, suihkuvarsi 350 mm, ei hanaa
# 27289, -000
Pystyputkea voidaan lyhentää
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 ▪  Maks. kuusi sivusuihkua 

 ▪  Eri suihkumuodot yksilölliseen suihkunau-
tintoon 

 ▪  Yhdistää ylä-, käsi ja sivusuihkut yhteen 
järjestelmään 

 ▪  Vesinautintoa joka puolelta 

 Edut ja hyödyt 

Raindance® Lift  Suihkupaneeli 
 ja Raindance Rainfall 180 Air 2jet 
yläsuihku (RainAir: 14 l/min, 
RainFlow: 17 l/min), PuraVida 120 1jet 
puikkokäsisuihku (16 l/min) sekä korke-
ussäädettävä termostaatti, 200 mm 
# 27008, -000, -400
# 27003, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Lift 2  Suihkupaneeli 
 ja Raindance S 180 Air 1jet yläsuihku 
(22 l/min), PuraVida puikkokäsisuihku, 
kuusi sivusuihkua sekä korkeussäädet-
tävä termostaatti, 200 mm 
# 26871, -000

 Ylä-, käsi- ja sivusuihkut, erilaiset suih-
kumuodot ja piristävät kokovartalohieronnat 
sivusuihkuista: hansgrohen suihkupaneeli tuo 

täydellistä iloa veden kanssa. Helppo asennus 
täydentää ilon erinomaisesti: Asenna yksinker-
taisesti vanhoihin liitoksiin – liitäntä seinään ei 

ole tarpeellista. Näin kylpyhuone varustetaan 
pikavauhtia suihkunautinnolla. 
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 hansgrohe suihkupaneeli 

 Tehty vakuuttamaan asiakkaat 
kaikilta suunnilta 

 Kaikki ilmoitetut virtaamat perustuvat 0,3 MPa:n (3 baarin) paineeseen ennen hanaa. 
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 ▪  Helppo jälkiasennus vanhoihin 
hanakulma liitoksiin (Ei sovellu 
 pinta-asennus putkille) 

 ▪  Vaivaton asennus ilman seinän sisään 
upotusta 

 ▪  Osa malleista korkeudensäädöllä, sopii 
eri pituisille suihkuttelijoille 

Raindance® S  Suihkupaneeli 
 ja Raindance S 150 Air 3jet käsisuihku 
(17 l/min), kuusi sivusuihkua 
ja termostaatti, seinäasennus 
# 27005, -000
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Pinta-asennustermostaatti

hansgrohe Pinta-asennustermostaatti

Pinta-asennustermostaatit yhdellä  
silmäyksellä

▪ Saatavana.  – Ei saatavana.

Ecostat® Universal Ecostat® 1001 CL Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® 
350

ShowerTablet® Select 
300

ShowerTablet® 
600

ShowerTablet® Select 
700

Tuotteen nimi Ecostat® Universal Ecostat® 1001 CL Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® 350 ShowerTablet® Select 300 ShowerTablet® 600 ShowerTablet® Select 700

Käyttökohde Amme Suihku Amme Suihku Amme Suihku Amme Suihku Amme Suihku Amme Suihku Amme Universal Amme Universal

Tuotenro 13123, -000 13122, -000 13201, -000 13211, -000 13114, -000 13116, -000 13141, -000, 
-400

13161, -000, 
-400 13107, -000, -400 13102, -000, -400 13151, -000, -400 13171, -000, -400 13109, -000, -400 13108, -000, -400 13183, -000, -400 13184, -000, -400

Nordic-versio ilman liittimiä 
ja peitelaippoja 13214, -000 13213, -000 13118, -000 13119, -000

Turvasulku 40 °C ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Lämpötilarajoitus säädet-
tävissä ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

EcoStop-painike – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – – – – – –

Virtaama, käsisuihkun liitos, 
3 baarissa 16 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 15 l/min 17 l/min 12 l/min 12 l/min 14 l/min 15 l/min 16 l/min 14 l/min 14 l/min 14 l/min 15 l/min 14 l/min

Virtaama, ammehana, 
3 baarissa 20 l/min – 20 l/min – 23 l/min – 20 l/min – 20 l/min – 20 l/min – 20 l/min – 20 l/min –

Suihkujen ohjaus Select- 
painikkeella

– – – – – – – – – – ▪ ▪ – – ▪ ▪

Laitteiden ohjaus tapahtuu 
kiertämällä ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – ▪ ▪ – –

Termisesti eristetty kotelo 
tuo lisää turvallisuutta

– – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Lasitasolla – – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Piiloasennusliitäntä yhdelle 
yläsuikulle

– – – – – – – – – – – – – ▪ – ▪

UUTUUS

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa kertovat tuotteen värin: -000 kromi, -400 kromi-valkoinen



  hansgrohe Pinta-asennustermostaatti – Yleisnäkymä 83

Su
ih

k
u

t j
a

 s
u

ih
k

us
ä

ä
d

ö
t –

 P
in

ta
-a

se
nn

us
te

rm
o

st
a

a
tt

i

Ecostat® Universal Ecostat® 1001 CL Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® 
350

ShowerTablet® Select 
300

ShowerTablet® 
600

ShowerTablet® Select 
700

Tuotteen nimi Ecostat® Universal Ecostat® 1001 CL Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® 350 ShowerTablet® Select 300 ShowerTablet® 600 ShowerTablet® Select 700

Käyttökohde Amme Suihku Amme Suihku Amme Suihku Amme Suihku Amme Suihku Amme Suihku Amme Universal Amme Universal

Tuotenro 13123, -000 13122, -000 13201, -000 13211, -000 13114, -000 13116, -000 13141, -000, 
-400

13161, -000, 
-400 13107, -000, -400 13102, -000, -400 13151, -000, -400 13171, -000, -400 13109, -000, -400 13108, -000, -400 13183, -000, -400 13184, -000, -400

Nordic-versio ilman liittimiä 
ja peitelaippoja 13214, -000 13213, -000 13118, -000 13119, -000

Turvasulku 40 °C ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Lämpötilarajoitus säädet-
tävissä ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

EcoStop-painike – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – – – – – –

Virtaama, käsisuihkun liitos, 
3 baarissa 16 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 15 l/min 17 l/min 12 l/min 12 l/min 14 l/min 15 l/min 16 l/min 14 l/min 14 l/min 14 l/min 15 l/min 14 l/min

Virtaama, ammehana, 
3 baarissa 20 l/min – 20 l/min – 23 l/min – 20 l/min – 20 l/min – 20 l/min – 20 l/min – 20 l/min –

Suihkujen ohjaus Select- 
painikkeella

– – – – – – – – – – ▪ ▪ – – ▪ ▪

Laitteiden ohjaus tapahtuu 
kiertämällä ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – ▪ ▪ – –

Termisesti eristetty kotelo 
tuo lisää turvallisuutta

– – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Lasitasolla – – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Piiloasennusliitäntä yhdelle 
yläsuikulle

– – – – – – – – – – – – – ▪ – ▪

Hinta

UUTUUS
UUTUUS
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ShowerTablet® Select

 Enemmän tilaa suuremmalle 
nautinnolle 

 Miellyttävä:   Helppokäyttöinen lämpö-
tilasäädin mahdollistaa halutun lämpöti-
lan tarkan säädön. 

 Intuitiivinen:   Kevyet 
Select-painikkeet tarjoavat 
kaikenikäisille lisää käyttö-
mukavuutta. 

 Vaikuttavaa:   Sopii kokonsa sekä 
miellyttävän muotoilunsa ansiosta 
harmonisesti myös suuriin suihkuihin. 

 Integroituna G1/2 -liitäntä 1-suihkui-
selle yläsuihkulle (liitosputki yläsuih-
kulle piiloasennuksena). 

 Tilava:   700 mm leveä säilytystaso turvala-
sista tarjoaa lisää  säilytystilaa. 

 Joustava:   ShowerTablet Select 700 on saa-
tavana myös ammeversiona. 

 Eri malleja:   saatavana suihkulle ja ammeelle 
myös pelkkänä ShowerTablet Select 300 -pin-
ta-asennustermostaattina, jonka leveys on 
300 mm. 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Pinta-asennustermostaatti, jolla ohjataan piiloasennuksen (G1/2) 
avulla yksisuihkuista yläsuihkua 

 ▪  Visuaalinen kohokohta, joka sulautuu harmonisesti myös isoon 
suihkuun 

 ▪  Käyttäjäystävällinen, sillä suihkun vaihto tapahtuu napin painal-
luksella ja symbolit on helppo ymmärtää 

 ▪  Kaikki Select-elementit käytettävissä mukavasti edestä 

 ▪  Useampi toiminto valittavissa samanaikaisesti 

130  mm 

700  mm 
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 Selkeä:   Helposti ymmärrettävät 
kestävät symbolit yksinkertaista-
vat käyttöä. 

 Käyttäjäystävällinen:  
 Käyttönappi on koholla päällä 
ollessaan ja siten käytössä oleva 
toiminto tunnistettavissa yhdellä 
silmäyksellä. 

 Miellyttävä:   Haluttu lämpötila 
voidaan säätää tarkkaan käte-
vällä säätönupilla. 

 Intuitiivinen:   Select-nappi ja 
lampötilan säätö mahdollistavat 
intuitiivisen ja mukavan käytön 
edestä. 

 Yksinkertainen puhdistus:  
 Kotelo on tiivistetty likaa eristä-
västi ja tasainen pinta on helppo 
puhdistaa. 

 Käytännöllinen:   Tasainen 
lasinen säilytystaso tarjoaa run-
saasti tilaa suihkutarvikkeille. 

 Tyylikäs:   Ainutlaatuinen muo-
toilu kiinnittää huomion Shower-
Tablet Select 300-malliin. 

 Turvallinen:   Eristetty runko 
pyöristetyillä kulmilla suojaa kuu-
muudelta ja kolhuilta. 

 Lisätietoja suihkusuunnittelusta ja asennuksista löytyy sivulta 110 alkaen. 

 ▪  Käytössä oleva toiminto tunnistettavissa heti kohonneesta käyttö-
napista 

 ▪  Tasainen, jopa 700 mm leveä turvalasinen säilytystaso tarjoaa 
tilaa suihkutarvikkeille 

 ▪  Helppo puhdistaa sileän, kemiallisia puhdistusaineita kestä-
vän lasipinnan ansiosta 
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 Tilava:   jopa 600 mm leveä säilytystaso tur-
valasista tarjoaa lisää säilytystilaa. 

 Käytännöllinen:   ShowerTablet 600 suihku-
hana on pinta-asennustermostaatti, joka ohjaa 
yläsuihkua piiloasennuksen avulla. 

 Joustava:   saatavana myös ammemallina. 
jossa juoksuputki ja ulostulo käsisuihkulle. 
Ei pinta-piiloasenteisen yläsuihkun mahdolli-
suutta. 

ShowerTablet® 350  UUTUUS 

 Mukavuus ja muotoilu yhdistetty 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Korkealaatuinen pinta murtumattomasta turvalasista kuvastaa 
jälleen kerran laatua 

 ▪  Säilytystaso on kestävää ja lujaa materiaalia – naarmuuntuma-
ton 

 ▪  Sopii muotoilultaan uusiin Raindance E -yläsuihkuihin 

 ▪  Hyviä mahdollisuuksia yhdistää yksitoimisten yläsuihkujen 
kanssa, jotka ovat kromia tai valkoisia/kromia 

 ▪  Jopa 600 mm pitkä säilytystaso 

 Tilava:   300 mm leveä säilytystaso 
naarmuuntumattomasta pintamateri-
aalista tarjoaa suuren säilytystason. 

 Miellyttävä:   kapea puikkokahva, jossa 
on näyttävä lämpötilannäyttö halutun läm-
pötilan helppoon ja mukavaan säätöön. 

 Selkeä kirjoitus:   intuitiivinen käyttö yksinker-
taisten ja ymmärrettävien symbolien ansiosta 

 Ergonominen käyttö:   helppokäyttöinen 
lämpötilasäädin mahdollistaa halutun läm-
pötilan tarkan säädön. 

 Virtauksen säätö:   vesimäärän säätely – 
yksilölliseen suihkunautintoon. 

ShowerTablet® 350
 Termostaattinen suihkuhana 

 Korotettu lasireuna:   Muotoilu 
on mallikelpoista ja suihkutarvikkei-
den luistaminen on estetty. 

 Yksinkertainen 
puhdistus:  
 sileän lasipinnan ja tarkan 
muotoilun ansiosta. 
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 Amme/Juoksuputkella 

ShowerTablet® Select 300
 Termostaattinen amme- ja suihkuhana 
# 13151, -000, -400

ShowerTablet® 350
 Termostaattinen amme- ja suihkuhana 
13107, -000, -400

ShowerTablet® 350
 Termostaattinen suihkuhana 
# 13102, -000, -400

ShowerTablet® Select 700
 Termostaattinen amme- ja suihkuhana 
# 13183, -000, -400

ShowerTablet® 600
 Termostaattinen amme- ja suihkuhana 
# 13109, -000, -400

ShowerTablet® 600
 Termostaattinen suihkuhana , 
pinta-piiiloasennus 1 toiminnon yläsuihkulle
# 13108, -000, -400

 Suihku 

ShowerTablet® Select 300
 Termostaattinen suihkuhana 
# 13171, -000, -400

ShowerTablet® Select 700
 Termostaattinen suihkuhana , 
pinta-piiiloasennus 1 toiminnon yläsuihkulle
# 13184, -000, -400

 Lisätietoja suihkusuunnittelusta ja asennuksista löytyy sivulta 110 alkaen. 
 Sopivat suihkuyhdistelmät löytyvät sivulta 90 alkaen. 

 Pinta kromi, 
heijastava  
-000

 Pinta kromi, 
heijastava  
-000

 Pinta valkoinen/
kromi -400

 Pinta valkoinen/
kromi  -400

 UUTUUS 

 UUTUUS 

 UUTUUS 

 UUTUUS 
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 hansgrohe tarjoaa lukuisia termostaat-
teja myös pinta-asennukseen. Niiden kanssa 
nostat kylpyhuoneiden arvoa visuaalisesti ja 

teknisesti sekä saat lisämukavuutta suihkuun. 
Veden määrää, ja veden lämpötilaa voidaan 
ohjata mukavasti. Pinta-asennettavat termos-

taattihanat voidaan asentaa yksinkertaisesti 
ja nopeasti vanhoihin liitoksiin. 

Ecostat® Comfort
 Termostaattinen suihkuhana 

 Ei tahatonta lämpötilan säätöä yli 
40 °C:seen SafetyStop-toiminnon 
ansiosta 

 Esisäädetty lämpötilan asetus voidaan 
muuttaa ongelmitta paikan päällä 

 Laadukkaat metalliset kahvat 

 Turvallinen käyttö selkeillä ja 
 kulumattomilla symboleilla 

 Lämpötilan valinta tunnistettavissa 
selvästi siiven asennosta 

 Veden virtaamamäärän 
vähennys jopa 50 % 
EcoStop-toiminnolla 

 Ergonomiset kahvat, helposti 
käännettävissä myös saip-

puakäsin 

 Veden- ja energiansäästö verrattuna 
yksiotehanaan 

 Ecostat®-termostaatti 

 Kaikki hallinnassa: termostaattiteknii-
kalla parempaa suihkunautintoa 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Kylpyhuoneen visuaalinen ja tekninen kohokohta 

 ▪  Veden- ja energiansäästö verrattuna yksiotehanaan 

 ▪  Mukavuutta esisäädettävällä lämpötilalla 

 ▪  Suojaa palovammoilta vakiona pysyvallä lämpötilalla jopa 
vesijohtojen paine- ja lämpötilamuutoksien aikana 
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 Amme 

Ecostat® Comfort
 Termostaattinen amme- ja suihkuhana 
# 13114, -000
# 13118, -000 Nordic-versio ilman liit timiä
ja peitelaippoja

Ecostat® Comfort
 Termostaattinen suihkuhana 
# 13116, -000 
# 13119, -000 Nordic-versio ilman liit timiä
ja peitelaippoja

Ecostat® Comfort Care
 Termostaattinen amme- ja suihkuhana 
# 13115, -000
 

Ecostat® 1001 CL
 Termostaattinen amme- ja suihkuhana 
# 13201, -000
# 13214, -000 Nordic-versio ilman liit timiä
ja peitelaippoja

Ecostat® 1001 CL
 Termostaattinen suihkuhana  # 13211, -000 
# 13213, -000 Nordic-versio ilman liit timiä
ja peitelaippoja

Ecostat® Select
 Termostaattinen suihkuhana 
# 13161, -000, -400

Ecostat® Comfort Care
 Termostaattinen suihkuhana 
# 13117, -000

 Care-hanojen erityiset edut ja muut Care-tuotteet löydät sivulta 208 alkaen .
 Sopivat suihkuyhdistelmät löytyvät sivulta 90 alkaen. 

 Suihku 

 ▪  Metallinen ja ergonominen kahva 
 ▪  Kestävä ja sopii siksi hyvin projekteihin 

 ▪  Käytännöllinen säilytystaso 
 ▪  Suojaa palovammoilta termisesti eriste-

tyn kotelon ansiosta 

Ecostat® Select
 Termostaattinen amme- ja suihkuhana 
# 13141, -000, -400

 UUTUUS 

 UUTUUS 
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 Combi-setit 

Croma® Select S Vario  Combisetti 
 termostaatilla Ecostat Comfort 
# 27014, -400 0,90  m  
# 27013, -400 0,65  m   (ei kuvassa) 

Croma® Select E Vario  Combisetti 
 termostaatilla Ecostat Comfort 
# 27082, -400 0,90  m 
# 27081, -400 0,65  m   (ei kuvassa) 

Croma® 100 Vario  Combisetti 
9 l/min EcoSmart käsisuihkulla, 
0,65 m suihkutangolla ja Ecostat 
Comfort Nordic termostaatilla ilman 
liit timiä ja peitelaippoja
# 27747, -000 termostaatti 
juoksuputkella
# 27748, -000 ilman juoksuputkea 
(ei kuvassa)

Raindance® Select E 120/
ShowerTablet® Select 300  Combisetti 
 termostaatilla ShowerTablet Select 
# 27027, -000, -400 0,90  m 
# 27026, -000, -400 0,65  m   (ei kuvassa) 

Raindance® Select S 150/
Ecostat® Select S  Combisetti 
 termostaatilla Ecostat Select 
# 27037, -000, -400 0,90  m 
# 27036, -000, -400 0,65  m  
 (ei kuvassa) 

Raindance® Select E 120/
Ecostat® Select  Combisetti 
 termostaatilla Ecostat Select 
# 27039, -000, -400 0,90  m 
# 27038, -000, -400 0,65  m  
 (ei kuvassa) 
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Crometta® Vario  Combisetti 
12 l/min EcoSmart käsisuihkulla, 0,65 m 
suihkutangolla ja Ecostat 1001 CL Nordic 
termostaatilla ilman liit timiä ja peitelaippoja
# 27817, -400 ilman juoksuputkea

Crometta® Vario  Combisetti 
12 l/min EcoSmart käsisuihkulla, 0,65 m 
suihkutangolla ja Ecostat 1001 CL Nordic 
termostaatilla ilman liit timiä ja peitelaippoja
# 27827, -400 termostaatti juoksuputkella

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Kaksi tuotetta yhdistyy yhdeksi 

 ▪  Sovitettu toisiinsa visuaalisesti ja toiminnallisesti 

 ▪  Edullisempaa kuin hankkia erillisesti 

 ▪  Helppo tilata 

 ▪  Helppo varastointi 

 ▪  Helppo asentaa olemassa oleviin liitäntöihin, 
esim. pesualtaan alla 

 ▪  Huolehtii pysyvästä lämpötilasta ja jatkuvasta virtaa-
masta myös silloin, kun kylmän veden paine laskee 

 ▪  Turvallisuutta esim. lastentarhoihin, sairaaloihin ja 
hotelleihin 

 ▪  Terminen desinfi ointi mahdollista 

 Pöydän alle tuleva termostaatti 
 pinta-asennus 
# 15346, -000



Piiloasennuspintaosat

hansgrohe Piiloasennuspintaosat

Piiloasennettavat pintaosat yhdellä  
silmäyksellä

RainSelect® ShowerSelect® 
lasipinnalla

ShowerSelect® ShowerSelect® S Ecostat® Ecostat® E Ecostat® S PuraVida®

Pinta kromi ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Valkoinen/kromi

Lasipinta Valkoinen/kromi 
Musta/kromi

Valkoinen/kromi 
Musta/kromi

– – – – – –

Termostaattiratkaisu  
1 toiminnolle

– 15762, -400, -600 15762, -000 15744, -000 15712, -000 15707, -000 15757, -000 15775, -000, -400

Termostaattiratkaisu  
2 toiminnolle 15355, -000, -400, -600 15738, -400, -600 15763, -000 15743, -000 15714, -000 15708, -000 15758, -000 15771, -000, -400

Termostaattiratkaisu  
3 toiminnolle 15356, -000, -400, -600 15736, -400, -600 15764, -000 15745, -000 – – – 15777, -000, -400

Termostaattiratkaisu  
4 toiminnolle 15357, -000, -400, -600 ▪ 15764, -000 15745, -000 – – – –

Termostaattiratkaisu  
5 toiminnolle 15358, -000, -400, -600 – – – – – – –

Hanaratkaisu 1 toiminnolle – – 15767, -000 15747, -000 – – – ▪

Hanaratkaisu 2 toiminnolle – – 15768, -000 15748, -000 – – – ▪

Toimintojen ohjaus Select- 
painikkeella ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

Toimintojen ohjaus tapahtuu 
kiertämällä

– – – – ▪ ▪ ▪ ▪

Mallit ml. Fixit/Porter* ▪ – ▪ – – – – –

Perus-iBox universal – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Peitelaipan jatko-osat – 13604, -000 13593, -000 13597, -000 15497, -000 15597, -000 13597, -000 15597, -000

* Ilman kuvaa.

▪ Saatavana.  – Ei saatavana.

UUTUUS

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa kertovat tuotteen värin: -000 kromi, -400 kromi-valkoinen
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RainSelect® ShowerSelect® 
lasipinnalla

ShowerSelect® ShowerSelect® S Ecostat® Ecostat® E Ecostat® S PuraVida®

Pinta kromi ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Valkoinen/kromi

Lasipinta Valkoinen/kromi 
Musta/kromi

Valkoinen/kromi 
Musta/kromi

– – – – – –

Termostaattiratkaisu  
1 toiminnolle

– 15762, -400, -600 15762, -000 15744, -000 15712, -000 15707, -000 15757, -000 15775, -000, -400

Termostaattiratkaisu  
2 toiminnolle 15355, -000, -400, -600 15738, -400, -600 15763, -000 15743, -000 15714, -000 15708, -000 15758, -000 15771, -000, -400

Termostaattiratkaisu  
3 toiminnolle 15356, -000, -400, -600 15736, -400, -600 15764, -000 15745, -000 – – – 15777, -000, -400

Termostaattiratkaisu  
4 toiminnolle 15357, -000, -400, -600 ▪ 15764, -000 15745, -000 – – – –

Termostaattiratkaisu  
5 toiminnolle 15358, -000, -400, -600 – – – – – – –

Hanaratkaisu 1 toiminnolle – – 15767, -000 15747, -000 – – – ▪

Hanaratkaisu 2 toiminnolle – – 15768, -000 15748, -000 – – – ▪

Toimintojen ohjaus Select- 
painikkeella ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

Toimintojen ohjaus tapahtuu 
kiertämällä

– – – – ▪ ▪ ▪ ▪

Mallit ml. Fixit/Porter* ▪ – ▪ – – – – –

Perus-iBox universal – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Peitelaipan jatko-osat – 13604, -000 13593, -000 13597, -000 15497, -000 15597, -000 13597, -000 15597, -000

UUTUUS
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 hansgrohe piiloasennuksen pintaosat, jotka perustuvat iBox® universal -runko-osaan 

 Piiloasennukset ja laitteet 
yhdellä silmäyksellä 

 1 suihku 

ShowerSelect®

 Termostaatti  
# 15762, -000
 Lasipinta 
# 15737, -400, -600

ShowerSelect® S
 Termostaatti  
# 15744, -000

ShowerSelect®

 Hana 
# 15767, -000

ShowerSelect® S
 Hana 
# 15747, -000

Ecostat® E
 Termostaatti 
# 15707, -000

Ecostat® 
 Termostaatti 
yhdelle suihkulle 
# 15712, -000

Ecostat® S
 Termostaatti 
# 15757, -000

 ShowerSelect® Termostaatti  ShowerSelect® Termostaatti 

 ShowerSelect® Hana  ShowerSelect® Hana 

 Ecostat® Termostaatti  Ecostat® Termostaatti 
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 2 suihkua 

ShowerSelect®

 Termostaatti  
# 15763, -000
 Lasipinta  
# 15738, -400, -600

ShowerSelect®

 Termostaatti, 
jossa FixFit ja Porter 
# 15765, -000

ShowerSelect® S
 Termostaatti  
# 15743, -000

ShowerSelect®

 Hana 
# 15768, -000

ShowerSelect® S
 Hana 
# 15748, -000

Ecostat® 
 Termostaatti 
kahdelle suihkulle 
# 15714, -000

Ecostat® E
 Termostaatti 
# 15708, -000

Ecostat® S
 Termostaatti 
# 15758, -000

 ShowerSelect® Termostaatti  ShowerSelect® Termostaatti  ShowerSelect® Termostaatti 

 ShowerSelect® Hana  ShowerSelect® Hana  ShowerSelect® Hana 

 Ecostat® Termostaatti  Ecostat® Termostaatti  Ecostat® Termostaatti 

 Täydellisellä hansgrohen piiloasennus-
valikoimalla 1–4 toiminnolle vastaat asiak-
kaidesi kaikkiin vaatimuksiin budjettiin sopi-
vasti. Suihkun käyttötavan voi asiakas valita 
itse: Tulisiko suihkuja ja suihkumuotoja ohjata 

mieluummin kääntämällä vai mukavasti napin 
painalluksella? Sen lisäksi asiakkaillasi on 
ilo sisustaa vapaasti, sillä ShowerSelect on 
nyt saatavana myös pyöreällä muotoilulla. 
Ecostat - termostaatteja on nyt saatavana 

pyöreän muodon lisäksi neliön muotoisina 
pyöristetyillä kulmilla. Monia mahdollisuuksia 
viehättäviin asennuksiin, jotka sopivat täydel-
lisesti kylpyhuoneeseen. 
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 3 suihkua 

ShowerSelect®

 Käyttöventtiili 
# 15764, -000
 Lasipinta  
# 15736, -400, -600

ShowerSelect®

 Termostaatti Highflow 
# 15760, -000
 Lasipinta  
# 15734, -400, -600

ShowerSelect® S
 Käyttöventtiili 
# 15745, -000

ShowerSelect® S
 Termostaatti Highflow 
# 15741, -000

iControl® E
 Käyttöventtiili 
# 15777, -000

Ecostat® E
 Termostaatti Highflow 
# 15706, -000
 Termostaatti 
# 15705, -000  (ei kuvassa)  

Ecostat® S
 Termostaatti Highflow 
# 15756, -000
 Termostaatti 
# 15755, -000  (ei kuvassa)  

Trio®/Quattro® S
 Käyttöventtiili/vaihdin 
# 15932, -000

 Käyttöventtiili S 
# 15972, -000

Ecostat® E
 Termostaatti Highflow 
# 15706, -000
 Termostaatti 
# 15705, -000  (ei kuvassa)  

Trio®/Quattro® E
 Käyttöventtiili/vaihdin 
# 15937, -000

 Käyttöventtiili E 
# 15978, -000

ShowerSelect® ShowerSelect®

 Ecostat® Termostaatti 

 Ecostat® Termostaatti  Ecostat® Termostaatti 
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 4 suihkua 

ShowerSelect®

 Käyttöventtiili 
# 15764, -000
 Lasipinta  
# 15736, -400, -600

ShowerSelect®

 Termostaatti Highflow 
# 15761, -000
 Lasipinta  
# 15735, -400, -600

ShowerSelect® S
 Käyttöventtiili 
# 15745, -000

ShowerSelect® S
 Termostaatti Highflow 
# 15742, -000

iControl® E
 Käyttöventtiili 
# 15777, -000

Ecostat® E
 Termostaatti Highflow 
# 15706, -000

Ecostat® S
 Termostaatti Highflow 
# 15756, -000

Trio®/Quattro® S
 Käyttöventtiili/vaihdin 
# 15932, -000

 Käyttöventtiili S 
# 15972, -000

 Käyttöventtiili S 
# 15972, -000

Ecostat® E
 Termostaatti Highflow 
# 15706, -000

Trio®/Quattro® E
 Käyttöventtiili/vaihdin 
# 15937, -000

 Käyttöventtiili E 
# 15978, -000

 Käyttöventtiili E 
# 15978, -000

 Käyttöventtiili E 
# 15978, -000

ShowerSelect®ShowerSelect® ShowerSelect®

 Ecostat® Termostaatti 

 Ecostat® Termostaatti  Ecostat® Termostaatti 
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RainSelect®

 Termostaatti 4 toiminnolle 

 Käytännöllinen: integroitu 
metallinen FixFit Porter, käsi-
suihku ja letku vapaasti valit-
tavissa, eivät kuitenkaan kuulu 
toimitukseen, tilattava erikseen 

 Suuret painikkeet 
70  mm  x 70  mm 

 Määränsäätely ja sulkutoiminto 

RainSelect®  UUTUUS 

 Vaihda eleganssiin 

 ▪  Muotoilu: pystysuora ja suorakulmainen 
muotokieli – sopii myös suurten suihkujen 
kalustamiseen, sillä tilaa hyödynnetään 
tehokkaasti 

 ▪  Painikkeiden pitkäikäisyys: painikkeet 
eivät kulu tai painu 

 ▪  Monipuolinen käyttö: eri mallit 2-5 suih-
kun ohjaamiseen sekä ammeversio juok-
suputkella ja 2 suihkun ohjauksella 

 ▪  Mukava: Select-teknologian ansiosta 
suuri kohderyhmä nuorista vanhoihin 
sekä helppokäyttöinen henkilöille, joilla 
on rajoituksia 

 Edut ja hyödyt 

 RainSelectin muoto luo kylpyhuonee-
seen ennennäkemätöntä eleganssia. Uusi 
asennustapa mahdollistaa ohuet rakenteet 
seinässä ja vakuuttaa fi ligraanilla, kohoku-

viota muistuttavalla ilmeellään. Näin luodaan 
aivan uusia muotoilumahdollisuuksia. Mutta 
myös toiminnallisuudessa RainSelect pystyy 
tarjoamaan paljon: Se mahdollistaa innova-

tiivisen ja intuitiivisen Select-teknologian jopa 
5 suihkun ohjauksen. Lisäksi termostaatissa on 
integroitu suihkuletkun ulostulo ja käsisuihkun 
pidike. 

 Yksiselitteinen toimintajärjestys 

 Metallikehys 

 Minimalistinen ilme 

 Select-teknologia 

 Metallinen 
säädin 

 Selkeä 
kuuman 
ja kylmän 
näyttö 

 Kromi-valkoinen väritys 

 Kapea, 90 mm korkea paneeli, 
jossa on metallireunus, ja matala 
16,5 mm:n peitelevy 

16,5  mm 

90
  m

m
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 Kromin värinen metallisilla 
painikkeilla 

 Runko-osia on eri kokoisia, tässä 5 toiminnolle  Kromikehys ja mustat lasipainik-
keet 

 ▪  Avara ilme: seinällä suihkualueen aja-
tonta kylpyhuonetunnelmaa varten 

 ▪  Helppo suunnitella: suihkun eri kompo-
nentteja ei tarvitse sijoitella tai mitoittaa 
erikseen 

 ▪  Yleiskäyttöinen: sopii kaikkiin Rainmaker 
Select -suihkuihin ja kaikkiin olemassa 
oleviin monisuihkuisiin yläsuihkuihin 

 ▪  Yksilöllisyys: vesimäärän hallinta mahdol-
listaa yksilöllisen säädön ennen kaikkea 
suihkutettaessa lähellä kehoa käsisuih-
kulla 

 ▪  Puhdistus: helppoa erillisen sulkutoimin-
non ansiosta 

 RainSelect on saatavilla kolmessa eri värissä, tässä krominen kehys ja valkoiset lasipainikkeet. 
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 Turvapysäytys:   ei taha-
tonta lämpötilan säätöä yli 
40 °C:seen. 

 Lämpötilansäätö:   helppo-
käyttöiset yksiselitteiset symbolit 
ja selkeä kuuman ja kylmän 
näyttö. 

 Painikkeen koko:   suuri pai-
nike (70 mm x 70 mm) helposti 
ymmärrettävällä kuvakkeella. 

 Painikkeen painallus:  
 suihkun valinta Select-toiminnon 
ansiosta on yhtä helppoa kuin 
valokatkaisimen käyttö. 

 Tyylikkyys   90 mm korkea ja 
vain 16,5 mm paksu pintaosa on 
eleetön ja tyylikäs. 

 FixFit Porter:   käsisuihku ja 
letku voidaan valita vapaasti. 

 Puhdistus:   nopea poiskytkentä 
mahdollistaa helpon puhdistuk-
sen. 

 Määränhallinta:   virtaaman 
tarkka ohjaus auttaa säästämään 
vettä. 

 Ohjaus luo suuremman suihkunautinnon 
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RainSelect®

 Termostaatti 2 toiminnolle 
# 15355, -000, -400, -600
 Mitat  456  mm  x 90  mm 
 Runko-osa seinä-asennukseen 
# 15310180

RainSelect®

 Termostaatti 5 toiminnolle 
# 15358, -000, -400, -600
 Mitat  669  mm  x 90  mm 
 Runko-osa seinä-asennukseen 
# 15313180

RainSelect®

 Ammetermostaatti piiloasennukseen 
1 käsisuihkulle juoksuputkella 
# 15359, -000, -400, -600
 Mitat  527  mm  x 90  mm 
 Runko-osa seinä-asennukseen 
# 15314180

RainSelect®

 Termostaatti 3 toiminnolle 
# 15356, -000, -400, -600
 Mitat  527  mm  x 90  mm  
 Runko-osa seinä-asennukseen 
# 15311180

RainSelect®

 Termostaatti 4 toiminnolle 
# 15357, -000, -400, -600
 Mitat  598  mm  x 90  mm 
 Runko-osa seinä-asennukseen 
# 15312180

 Pinta kromi  (-000)  Pinta valkoinen/kromi  (-400)  Pinta musta/kromi  (-600)

uusille kohderyhmille ja projektikaup-
paan 

 ▪  Suunnittelumahdollisuudet: metalli-
kehys ja kolme pintaa: kromi-metalli, 
kromi-musta, kromi-valkoinen – sopivat 

 Edut ja hyödyt 



Select Select
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 ShowerSelect® -termostaatti sekä FixFit® ja Porter 

 Mukava tapa ohjata nautintoja 

 ▪  Pieni työmäärä: erillisen FixFitin ja 
Porterin poraamista ei tarvita 

 ▪  Korkea suunnitteluvarmuus: asennus perus-
tuu iBox universal -runko-osaan 

 ▪  Avara ilme suihkualueen seinällä aja-
tonta kylpyhuonetunnelmaa varten  

 Edut ja hyödyt 

 Käsisuihkun ja letkun voi valita vapaasti 
täysin kylpyhuoneesta ja omista tarpeista 
riippuen 

 Integroitu FixFit-letkuliitin ja Porter-suihkupi-
dike tuovat lisää mukavuutta 

 Isot symbolit mahdollistavat 
helpon käytön 

 Jokaisen kylpyhuoneen visu-
aalinen kohokohta arvokkaan 
himmeiden Select-painikkeiden 
ansiosta yhdessä korkealaatui-
sen pinnan kanssa 

 Kapea, pyöreä kahva, jossa on puikko, 
takaa käytön ergonomisuuden 

ShowerSelect®

 Termostaatti, jossa FixFit ja Porter 
 Peitelaipan koko  155  mm  x 188  mm 

 Kromattu metallilaippa 



Select Select
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 ▪  Muotoilu: saatavana kulmikkaana tai 
pyöreänä – jokaiseen makuun, tyyliin 
tai suihkutyyppiin sopivana 

 ▪  Painikkeiden pitkäikäisyys: pysyvästi kulu-
mattomia takaisin painumisen ansiosta 

 ▪  Säästö: Select-venttiilien käyttöpaineen 
ansiosta, suositus 0,1–0,5 MPa, maks. 
1 MPa 

 ▪  Yksilöllinen valikoima: Kaksi erilaista 
teknologiaa – termostaatti tai hana 

 ▪  Mukava: helppo käyttää kaikissa suih-
kutilanteissa erilaisten painikeyhdistel-
mien ansiosta 

 Edut ja hyödyt 

 Su
ih

k
u

t j
a

 s
u

ih
k

us
ä

ä
d

ö
t  –

  P
iil

o
a

se
nn

us
p

in
ta

o
sa

t 

 ShowerSelect® Piiloasennuspintaosat 

 Monipuolisinta käytettävyyttä 

 Kolme erilaista kaunista pintaa: 
kromi,  valkoinen lasi ja musta lasi 

 Ratkaisut 1–2 toiminnon ohjaamiseen 

 ▪  Tasaisena pysyvä veden lämpötila myös silloin, kun 
vedenpaine vaihtelee 

 ▪  Lämpötilarajoitus 40 °C:ssa, säädettävissä korkeam-
maksi painamalla kahvan alapuolella olevaa painiketta 

 ▪  Terminen desinfi ointi mahdollista 
 ▪  Muovilaippa metallikahvalla 

 Korostettu lämpötilanäyttö takaa 
helpon ja intuitiivisen käytön 

 Mukava kahva — helppoon 
käyttöön 

 Ratkaisut 1–4 toiminnon 
ohjaamiseen 

 Kaksi muotoilua jokaiseen 
makuun ja jokaiseen 

 kylpyhuoneeseen 

 Helppo käytettävyys intui-
tiivisen Select-teknologian 

ansiosta 

 ▪  Vesiputkille, joissa on vakaa vedenpaine 
 ▪  Ainutlaatuinen tuote: Hanateknologia uudella kah-

vaversiolla, sopii kaikkiin hana- ja suihkulinjoihin 
 ▪  Mukava lämpötilansäätö 
 ▪  Metallikahvan syvyys riippumaton iBox universal 

-runko-osan asennussyvyydestä 
 ▪  Kestävä kasetti vaihtelevalle veden laadulle 

ShowerSelect®

 Termostaatti kahdelle suihkulle 
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect® S
 Hana, 2 toimintoa 
 Peitelevyn halkaisija  150  mm 
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 ▪  Suunnittelumahdollisuudet: Kolme pintaa: 
kromi, valkoinen lasi ja musta lasi – kiin-
nostava uusille kohderyhmille 

 ▪  Suihkunautinto: erittäin mukava, sillä 
useampaa suihkua voidaan käyttää 
samaan aikaan 

 Edut ja hyödyt 

 Miellyttävä:   Haluttu lämpötila 
voidaan säätää käyttäjäystävälli-
sellä kahvalla. 

 Käyttäjäystävällinen:  
 Ulkona oleva painike ilmoittaa 
heti aktiiviset käyttäjät. Mikäli 
valinnainen painikkeiden jat-
ko-osa asennetaan, käyttö on 
myös silloin mahdollista, kun liik-
kumisvapaus on rajoitettu. 

 Selkeä:   Helposti ymmärrettävät 
kulumattomat symbolit yksinker-
taistavat käyttöä. 

 Intuitiivinen:   Kevyet 
Select-painikkeet mahdollistavat 
intuitiivisen ja mukavan käytön 
– myös liikuntarajoitteisille hen-
kilöille. 

 Mukava:   Suihkutoimintojen 
samanaikainen kytkentä vielä 
suurempaan suihkunautintoon. 

 Säästeliäs:   Helposti painet-
tava painike helpottaa veden 
tulon katkaisemista, mikä auttaa 
veden säästämistä. 

 Tyylikäs:   Suorakulmainen 
muoto sopii täydellisesti laatoi-
tettuun kylpyhuoneeseen ja sopii 
siten lukuisiin moderneihin kylpy-
huoneisiin. 

 Yksinkertainen puhdistus:  
 Pinnan kanssa tasassa olevien 
painikkeiden ansiosta pinta on 
tasainen ja se on helppo hoitaa. 

 Monia etuja – suuri hyöty 



Select
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 ShowerSelect-pintaosa kahdelle suihkulle ei ole pel-
kästään voittanut Design Plus Award -palkintoa ja iF 
Award 2014 -palkintoa, vaan on palkittu myös ZVSHK:n 
(Saksan saniteetti-, lämmitys-, ilmastointijärjestelmien 
keskusjärjestö)  palkinnolla merkittävästä esteettömästä 
muotoilustaan. 

 ▪  Mukava: nopea ja edullinen korjaus 
helposti vaihtamalla olemassa olevat 
pintaosat 

 ▪  Säästö: alhainen vedenkulutus, sillä lait-
teet voidaan sulkea helposti ja nopeasti 

 Kromi:   Ajaton klassikko jokaiseen kylpyhuo-
neeseen. 

 Musta lasi:   Moderni ja elegantti – visuaali-
nen kohokohta kylpyhuoneessa, yhdisteltävissä 
täydellisesti kromattujen tuotteiden kanssa 
sekä sopii yhteen monien sisustuselementtien 
kanssa.   Tähän sopivasti käytettävissä on 
Rainmaker-yläsuihkut musta/kromi-versiona. 

 Valkoinen lasi:   tyylikäs ja laadukas – kyl-
pyhuoneen katseenvangitsija, sopii Rainmaker 
Select -suihkuihin ja kaikkiin muihin yläsuihkui-
hin. 

 Kauniit pinnat jokaiseen ympäristöön ja jokaiseen makuun 
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ShowerSelect®

 Termostaatti yhdelle suihkulle 
# 15762, -000
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostaatti yhdelle suihkulle 
 Lasipinta 
# 15737, -400, -600
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostaatti kahdelle suihkulle 
# 15763, -000
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Hana, 1 toiminto 
# 15767, -000
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Hana, 2 toimintoa 
# 15768, -000
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostaatti kahdelle suihkulle 
 Lasipinta 
# 15738, -400, -600
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostaatti kahdelle toiminnolle muk. 
luk. letkuliitin ja suihkupidike   (Käsisuihku 
ja letku voidaan valita vapaasti) 
# 15765, -000
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

 Termostaatit 

 Termostaatit  –  Lasipinta 

ShowerSelect®

 Termostaatti Highflow 
# 15760, -000
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Highflow-termostaatti yhdelle suihkulle 
(painike) ja yhdelle lisätoiminnolle 
(lähtö ylös) 
# 15761, -000
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

 ▪  Arvokas lasipinta visuaalisena kohokohtana 
 ▪  Pinnan tasolla olevat painikkeet samanlaisesta lasista sopivat 

saumattomasti pintaosaan 
 ▪  Painikkeiden takapainatus on pysyvästi kulutuksen kestävä 
 ▪  Sopiva painikkeiden yhdistelmä on jo lisätty, erikoisratkaisuja 

saa pyydettäessä 
 ▪  Lasipinta toimii täydellisesti yhdessä suihkuseinien, peilien ja 

ikkunoiden sekä uusien Rainmaker Select -yläsuihkujen kanssa 
ja integroituu siten täydellisesti kylpyhuoneeseen 

 ▪  Select-teknologia tarkoittaa mukavaa ohjausta napin 
 painalluksella 

 ▪  Yksinkertainen asennus perustuen iBox universaliin 
 ▪  Sopii seinäasennus WC-istuinten valkoisiin ja mustiin 

 painikkeisiin 

ShowerSelect®

 Venttiili kolmelle suihkulle 
# 15764, -000
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 
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ShowerSelect®

 Venttiili kolmelle suihkulle 
 Lasipinta 
# 15736, -400, -600
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostaatti Highflow 
 Lasipinta 
# 15734, -400, -600
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Highflow-termostaatti yhdelle suihkulle 
(painike) ja yhdelle lisätoiminnolle 
(lähtö ylös) 
 Lasipinta 
# 15735, -400, -600
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect® S
 Termostaatti Highflow 
# 15741, -000
 Peitelevyn halkaisija  150  mm 

ShowerSelect® S
 Highflow-termostaatti yhdelle suihkulle 
(painike) ja yhdelle lisätoiminnolle 
(lähtö ylös) 
# 15742, -000
 Peitelevyn halkaisija  150  mm 

ShowerSelect® S
 Hana, 1 toiminto 
# 15747, -000
 Peitelevyn halkaisija  150  mm 

ShowerSelect® S
 Venttiili kolmelle suihkulle 
# 15745, -000
 Peitelevyn halkaisija  150  mm 

ShowerSelect® S
 Hana, 2 toimintoa 
# 15748, -000
 Peitelevyn halkaisija  150  mm 

ShowerSelect® S
 Termostaatti yhdelle suihkulle 
# 15744, -000
 Peitelevyn halkaisija  150  mm 

ShowerSelect® S
 Termostaatti kahdelle suihkulle 
# 15743, -000
 Peitelevyn halkaisija  150  mm 
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 Versio valkoinen/
kromi  
(-400)

 Valinnainen painik-
keiden jatko-osa 
(# 92696, -000)

 Versio musta/kromi  
(-600)

iBox® universal
 Runko-osa iBox universal 
# 01800180
 Jatkoholkki 25 mm liian 
syvällä asennuksella: 
# 13595000
 Jatkoholkki 22 mm liian 
pienellä asennussyvyydellä: 
# 13593000  ShowerSelectille 
halkaisijaltaan  155  mm  x 155  mm 
# 13597000  ShowerSelectille 
halkaisijaltaan  150  mm 
# 13601000  ShowerSelectille 
integroidulla pidikkeellä 
# 13604000  ShowerSelectille 
lasipinnalla 
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 Ecostat® -piiloasennuksen pintaosat   UUTUUS 

 Luotettavaa tekniikkaa, 
uutta muotoilua 

Ecostat® E:  Termostaatti neliömäisesti muotoiltuna. 

 Käyttäjäystävällinen:   Yksiselitteiset mer-
kinnät helpottavat käytettävyyttä. 

 Selkeä:   Isommat merkinnät on entistäkin 
helpompi erottaa ja käyttö on siten intuitiivi-
sempaa. 

 Turvallinen:   Ergonomiset kääntöhanat 
sopivat täydellisesti käteen ja niitä on todella 
helppo käyttää myös saippuaisin käsin. 

 Uudet, isommat merkinnät on 
entistäkin helpompi erottaa ja 

käyttö on siten helpompaa 

 Ergonomiset säätimet, joita on 
helppo käyttää saippuaisin käsin 

 Haluttu lämpötila on 
helppo valita 

 Yksiselitteiset merkinnät 
helpottavat käytettävyyttä 

 Käännä käsi- tai yläsuihku 
päälle tai pois päältä ja sää-

tele vesimäärää 

Ecostat® S:  Termostaatin pyöreä muotoilu. 

 ▪  Käyttäjäystävällinen: veden lämpöti-
lan tarkan ohjauksen ansiosta 

 ▪  Miellyttävä: tasainen veden lämpötila 
termostaattiteknologian ansiosta 

 ▪  Helppo ja turvallinen käyttö kooltaan opti-
moitujen kahvojen ansiosta 

 ▪  Suunnittelumahdollisuudet: Kolme muotoi-
luvaihtoehtoa, jotka sopivat jokaiseen kyl-
pyhuoneeseen ja kaikkiin suihkumuotoihin 

 ▪  Mukava: helppo käyttää kiertämällä 
kahvaa käsi- ja yläsuihkun valitsemiseksi 
ja vesimäärän säätelemiseksi 

 Edut ja hyödyt 



Ecostat® S
 Termostaatti yhdelle suihkulle 
# 15757, -000
 Peitelevyn halkaisija  150  mm 

Ecostat® S
 Termostaatti kahdelle suihkulle 
# 15758, -000
 Peitelevyn halkaisija  150  mm 

Ecostat® S
 Termostaatti 
# 15755, -000
 Termostaatti Highflow 
# 15756, -000  (ei kuvassa)  
 Peitelevyn halkaisija  150  mm 

Ecostat® E
 Termostaatti  
# 15705, -000
 Termostaatti Highflow 
# 15706, -000  (ei kuvassa)  
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

Ecostat® E
 Termostaatti yhdelle suihkulle 
# 15707, -000
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

Ecostat® E
 Termostaatti kahdelle suihkulle 
# 15708, -000
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 
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iBox® universal
 Runko-osa iBox universal 
# 01800180
 Jatkoholkki 25 mm liian 
syvällä asennuksella: 
# 13595000
 Jatkoholkki 22 mm liian 
pienellä asennussyvyydellä: 
# 13597000  Ecostat S:lle, 
halkaisija 150 mm 
# 15497000  Ecostatille 155 x 155 mm 
# 15597000  Ecostat E:lle ja PuraVidalle 
155x155 mm 
# 13596000  peitelaipoille halkaisijal -
taan  170  mm 

Ecostat® 
 Termostaatti yhdelle suihkulle 
# 15712, -000
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

Ecostat® 
 Termostaatti kahdelle suihkulle 
# 15714, -000
 Peitelaipan koko  155  mm  x 155  mm 

 Venttiilit 

 Käyttöventtiili 
 Logis Classicille 
# 71976, -000

 Käyttöventtiili 
 Logikselle 
# 71970, -000

 Käyttöventtiili S 
# 15972, -000

Trio®/Quattro® S
 Käyttöventtiili/
vaihdin 
# 15932, -000

 Käyttöventtiili E 
# 31677, -000

 Käyttöventtiili 
 PuraVidalle 
# 15978, -000, -400

PuraVida®

 Termostaatti yhdelle 
suihkulle 
# 15775, -000, -400
 Peitelaipan koko  
155  mm  x 155  mm 

PuraVida®

 Termostaatti kahdelle 
suihkulle 
# 15771, -000, -400 
 Peitelaipan koko  
155  mm  x 155  mm 

PuraVida® iControl®

 Venttiili kolmelle suihkulle 
# 15777, -000, -400 
 Peitelaipan koko  
155  mm  x 155  mm 

 UUTUUS 
 UUTUUS 



  SUIHKUSUUNNITTELU 
JA ASENNUKSET 
 Tietoja pinta-asennuksesta, piiloasennuksesta sekä 
pinta-/piiloasennusratkaisuista, jotka on tarkoitettu 
1 – 5 toiminnolle 
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 Asennusohjeet 

 Pinta-piiloasennus:   Innovatiivinen asen-
nus on tekninen ja visuaalinen kohokohta. 
 ShowerTablet 700 termostaatissa on ntegroi-
tuna liitäntä 1-toimintoiselle yläsuihkulle (liitos-
putki yläsuihkulle piilotetaan seinän sisään). 

 Showerpipe-suihkut :  Sopii täydellisesti 
suihkualueiden modernisointiin, sillä asennus 
tapahtuu olemassa oleviin seinäliitäntöihin. 

 Suihkujärjestelmä:   ohjaus, ylä- ja käsi-
suihku sekä sivusuihkut sulautuvat yhtenäisesti 
käytettäväksi järjestelmäksi. 

iBox® universal:  Monilahjakkuus on täy-
dellinen piiloasennusratkaisu. Hanatekniikka 
piilotetaan seinään. 

RainSelect®:  Uudessa termostaatissa ainut-
kertainen tekniikka yhdistyy tyylikkääseen 
muotoiluun. Hanatekniikka piilotetaan seinän 
sisään. 

 Ammeasennus:   joustavia mahdollisuuksia 
ammeen yhteyteen, joko pinta- tai piiloasen-
nuksena. 

 Asennus jokaiseen makuun ja 
jokaiseen kylpyhuoneeseen 

 Jokaisessa kylpyhuoneessa on erilaiset 
edellytykset – kaikille löytyy sopiva asennus-
tapa. Piiloasennusratkaisujen monilahjakkuus 
on iBox universal, jonka hanatekniikka pii-
lotetaan seinään ja joka on yhdistettävissä 

jokaiseen vakio- ja termostaattiratkaisuun. 
RainSelect - termostaatit ovat hansgrohen 
uusimmat piiloasennushanat. hansgrohe piilo-
asennustermostaatti ShowerTablet Select 700 
sijoitetaan paikalleen innovatiivisen pinta-/

piiloasennuksen avulla. Seuraavasta luvusta 
löytyy erilaisiin asennustapoihin suunnittelu- 
ja asennusvinkkejä, käytettävissä olevien 
asennusvideoiden QR-koodeja sekä asennus-
esimerkkejä. 
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 RainSelect on suihkunohjausjärjes -
telmä ylellisiin kylpyhuoneisiin. Voit yhdis-
tää siihen Rainmaker Select yläsuihkun tai 
minkä tahansa muun 1-3 toimisen yläsuihkun. 
RainSelect-termostaatista löytyy malli jopa 5 

eri toiminnon ohjaamiseen. Käyttömukavuutta 
tuovat isot painikkeet ja veden voimakkuuden 
säätö. RainSelect termostaatin ansiosta suihku 
on helppo suunnitella ja asentaa, sillä eri kom-
ponentteja (käyttöventtiili, FixFit-liitin, käsisuih-

kun pidike) ei tarvitse sijoitella tai mitoittaa eri 
paikkoihin. Huomioithan piiloasenteisten suih-
kujen suunnittelussa ja asennuksessa Suomen 
rakentamismääräykset. 
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 Tulovesiputket liitetään alhaalta, eri suihkujen/toimintojen 
vesiputket lähtevät yläpuolelta. 

 Runko-osan mittapiirrokset. 

 RainSelect®-runko-osa 
 Termostaatti 2 toiminnolle 
# 15310180

RainSelect®

 Uudenlaisen suihkunohjauksen 
perusasennus 

 Ehdottoman vesitiivis kos-
teussuojan ansiosta 

 Yläsuihkun G1/2-ulostulo 

 Erilaisia kiinnitysmahdollisuuksia 

 Kokonaan äänieristetty – 
sopii erittäin hyvin projekti-
kauppaan 

 Runko-osa toimii asennusmallina. 
Yhden henkilön asennettavissa, 
koska merkinnät tehdään etukäteen 
vesivaakaa käyttäen 

 G1/2 vesiputki yläsuihkulle 
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 RainSelect®-runko-osan asennusmahdollisuudet 

 Asennus seinän eteen, tässä muunneltavilla välikkeillä, joina toimivat 
kannatuspultit M10 

 Asennus suoraan seinään 

 Asennus kannatinjärjestelmään 

 Runko-osan asennus ja johtojen huuhteleminen 

SW 17 mm

SW 17 mm

SW 17 mm

SW 17 mm

 Avaa vedentulo. Poista suoja.  Laatoita seinä, jonka jälkeen 
lyhennä runko-osan näkyvä osa 
niin, että se tulee 1–2 mm ulos 
laattaseinästä. 

 Levitä vesieriste valmistajan ohjei-
den mukaisesti. 

 Kun pintaseinä on asennettu, tii-
vistä runko-osan ja pintaseinän 
väli silikonilla (ilman etikkahap-
poa). 

 Laita suoja takaisin.  Laita tulpat takaisin.  Huuhtele putket ja sulje veden-
tulo. 

 Poista tulpat. 

Suunniteltaessa ja asennettaessa piiloasenteisia suihkujär-
jestelmiä tulee ottaa huomioon Suomen rakentamismääräys-
kokoelman säädökset: esim. käytettäessä Joramark Oyn 
Box-järjestelmää asennus täyttää pohjoismaiset rakennus-
määräykset (lisätietoa www.joramark.fi ).
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 RainSelect® pintaosa 2 toiminnolle asennus 

 Poista asennuksen aikai-
set tulpat 

 Kiristä käyttöventtiilin 
ruuvit, vääntömomentti 
0,1 Nm 

 Asenna termostaattiele-
mentti 

 Pintaosien esiasennus 

 Asenna Select-säätöosat 

 Kiristä termostaattiele-
mentin ruuvit, vääntömo-
mentti 0,1 Nm 

 Mittaa liittimille, kiinnikkeille ja ruuveille optimaalinen 
pituus aputyökalun avulla. Mittaa tarkasti 

 Kiinnitysruuvien katkaisu. 
Mittaa tarkasti 

 Asenna käyttöventtiili 

 Lyhennä Select-säätö-
osien kiinnikkeet. Mittaa 
tarkasti 

 Käyttöventtiiliin ja termo-
staattielementin kiinnikkei-
den lyhentäminen 

 Lisää ruuvit ensin paina-
malla 

 Asenna äänieristeet, 
takaiskuventtiilit ja 
 roskasihdit 

 Asenna Select-säätöosien 
kaikki kiinnikkeet 

 Letkuliittimen nipan lyhen-
täminen. Mittaa tarkasti 

 Aseta paikoilleen ja tii-
vistä runko-osan reunat 

 Kiristä Select-säätöosien 
ruuvit, vääntömomentti 
0,1 Nm 

0,1  Nm 0,1  Nm 
0,1  Nm  ca.  25

 SW  17  mm  SW  19  mm 
8  Nm 

 SW  17  mm 
15  Nm 

 SW  17  mm 
8  Nm 

95758000

 SW  4  mm 
5  Nm 

X + 43  mm 

 Armaturenfett
Grease  Armaturenfett

Grease  Nr.  10476220
 Nr.  10476220

 Click 
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 Asenna Select-säätöosien 
säätöruuvit 

 Poista asennusapu-
kappale. Toista muille 
Select-painikkeiden 
kohdille 

 Avaa vedentulo ja testaa käsisuihkun painikkeen toi-
minta 

 Kierrä kiinnitysrenkaat 

 Napsauta painikkeen 
asennusapukappale kiinni 

 Napsauta oikeat painik-
keet paikoilleen 

 Testaa yläsuihkun painikkeen toiminta 

 Aseta volyymin ja lämpötilan rajoitinrenkaat. Huomioi 
renkaiden asento 

 Säädä asennusapukappale sopivalle korkeudelle 

 Asenna letkuliitin-pidike 
paikoilleen 

 Asenna pintapeitelevy ja 
tiivisterenkaat 

 Napsauta kahvat paikoil-
leen 

 Kiinnitä letkuliitin-pidike, 
vääntömomentti 4 Nm 

0  mm 
0  mm 

 SW  2  mm 
4  Nm 

 Click 

 Click 

 Click 

 Click 



iBox universalin kanssa hanan run-
ko-osa häviää seinään. Se ei pelkästään 
näytä tyylikkäältä, vaan antaa myös enem-
män tilaa ja siten paremman suihkunautinnon. 
Toinen etu on järjestelmän ja muotoilun jousta-

vuus. iBox universal voidaan asentaa jo ennen 
kuin päätös pintaosan muotoilusta on tehtävä. 
Se on kaikkien hansgrohen yksiotehana- ja ter-
mostaattiratkaisujen runko-osa. Piiloasennus-
järjestelmän asennuksessa on otettava huo-

mioon Suomen rakentamismääräyskokoelman 
säädökset. Esim. käytettäessä Joramark Oy:n 
(joramark.fi) Box 300 -järjestelmää asennus 
täyttää pohjoismaiset rakennusmääräykset.

Kauaskantoisesti: Kylpyhuoneremontissa runko-osa säilyy. Toimin-
tolohko ja pintaosa voidaan vaihtaa ongelmitta.

Piiloasennus: Runko-osa häviää kokonaan seinään. Runko-osaan voidaan asentaa eri tuotemallistojen hanat ja suihkut.

iBox® universal
Toimintolohko

Peitelaippa

Pintaosa

iBox® universal

Joustava runko-osa 
 piiloasennusratkaisuille
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iBox® universal – sopii moneen tarkoitukseen

Rainmaker® Select 460  
Yläsuihku kolmella suihkumuodolla

Raindance® Rainfall® 180 
Yläsuihku kahdella suihkumuodolla

Raindance® Rainfall® 240  
Yläsuihku kolmella suihkumuodolla

ShowerSelect®  
Termostaatti yhdelle suihkulle

PuraVida® 
Yksioteammehana

ShowerSelect® 
Termostaatti 2 toiminnolle  
lasipinnalla

ShowerSelect® 
Termostaatti 2 toiminnolle  
integroidulla liittimellä ja pidik-
keellä

ShowerSelect®  
Hana, 2 toimintoa

Metris®

Yksiotesuihkuhana

ShowerSelect® S 
Venttiili kolmelle suihkulle

Ecostat® 
Termostaatti
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iBox® universal
# 01800180

Talis® S 
Yksioteammehana
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 iBox® universal – vakuuttaa täydellisesti 

 Edut ja hyödyt erityisesti projektimyynnille 

 Edut ja hyödyt 

 Sisältää huuhteluyhteen 

 Merkkausapu 
laudoitukseen 

 Vesivaa‘an 
asetuskohdat 

 Patentoitu joustava säätörengas eri 
asennussyvyyksille  Patentoitu äänieristys 

 G¾-liitokset; G1/2-liitos mukana toimitettavilla 
 supistusnipoilla, sisaltää myös tulpat 

 Kosteussuoja, täysin vesitiivis, 
asennus vaakatasossa mah-
dollinen 

 Useita kiinnitysmahdollisuuksia, kaikki 
 yleiset järjestelmät liitettävissä 

 Yksi runko-osa kaikille hansgrohen ja 
AXORin perusyksiotehanoille ammei-
siin ja suihkuihin sekä termostaatin 
pintaosille ja eri suihkuvaihtoehdoille 

 Rotaatiosymmetrinen 

 ▪  iBox universal tarjoaa kattavaa joustavuutta ja monia malleja 

 ▪  Yksinkertaistettu projektin suunnittelu, koska yksi runko-osa sopii 
kaikkiin ratkaisuihin 

 ▪  iBox voidaan asentaa yksityisiin ja yleisiin tiloihin ja se vastaa 
maailmanlaajuisesti käytettäviä normeja 

 ▪  Katetaan ratkaisut jopa 4:lle toiminnolle 

 ▪  Runko-osa 16 toimintoratkaisulle 

 ▪  Sopii yli 200 hansgrohen ja AXORin pintaosalle 

 ▪  Vain runko-osa varastossa riittää, pienentää varastointitilaa 
ja -kuluja 

 ▪  Tyylikäs kylpyhuone, koska tilaa vievä tekniikka häviää seinään 

 ▪  Enemmän tilaa suihkussa 

 ▪  Uusien pintaosien vaihto ongelmatonta kylpyhuoneremontissa 

 ▪  Miljoonia kertoja hyväksi todettu piiloasennusratkaisu 
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 iBox® universalin monet edut 

 Pyörösymmetrinen asennus 
 ▪  Symmetrinen rakenne: kaikki liitännät 

samanlaisia 
 ▪  Kylmä vesi on tärkeä kytkeä oikealle ja 

kuuma vesi vasemmalle puolelle 
 ▪  Juoksuputkella olevaa hanaa käytettäessä 

alempi ulosvirtaus valitaan juoksuputkelle 
 ▪  Kun iBox universalia käytetään suihkuha-

nana, voidaan valita ylempi tai alempi 
ulosvirtaus 

 Turvallinen ja taloudellinen 
 ▪  Runko-osa sisältää vain liitäntäosan. 

Arvokkaat tekniset osat toimitetaan ja 
asennetaan myöhemmin pintaosan kanssa 

 ▪  Estää sellaisia ongelmia kuten varkaudet 
sekä lian ja jään kertymisen rakennusvai-
heessa. Kallis varastointi on tarpeetonta 

 Useita asennusvaihtoehtoja 
 ▪  Koordinoitu nykyisten asennusjärjestelmien 

sekä kaikkien liitäntä- ja kiinniketyyppien 
kanssa 

 ▪  Patentoitu joustava säätörengas 
 ▪  Kiinnitysvaihtoehdot kahdelle tasolle ja 

DN20 liitännät asennusta varten 
 ▪  Soveltuu myös paksuun seinään sekä val-

mistalojärjestelmiin 

 Erinomainen kosteussuojaus 
 ▪  Suojaa kosteudelta ja roiskevedeltä kai-

kista suunnista. Tiivistää kaikki neljä liitän-
tää ja tukiholkin 

 Ratkaisut hyvin paksuihin ja ohuisiin 
seiniin 
 ▪  Jos iBox universal on liian syvällä seinässä, 

runko-osaan kiinnitetään korotusosa 
 ▪  Korotusosa varmistaa turvallisuuden ja 

estää kosteuden pääsyn seinään 
 ▪  iBox universal runko-osa vakiona on entistä 

litteämpi ja sopii entistä paremmin seiniin, 
joissa asennussyvyys on rajoitettu 

 Hiljainen 
 ▪  Messinkirunko lepää tiivisteillä, joten 

veden virtauksesta aiheutuva ääni ei kul-
keudu seinän läpi 

 ▪  Tukiholkki kierretään iBox universalin kote-
loon eikä toimintalohkoon, joten ääni ei 
kulkeudu laattojen läpi 

 Helppo huuhtelu 
 ▪  iBox universalin mukana toimitettu huuh-

telulohko voidaan asentaa eri asentoihin. 
Tämä helpottaa putkien huuhtelua niiden 
päättymiskohtaan seinässä. 

 Peitelaippapidennys 
 ▪  Jatko-osan ansiosta myös pienet asennus-

syvyydet eivät enää aiheuta ongelmia 
 ▪  Peitelaipan jatko-osa mahdollistaa iBox 

universalin asennuksen pienestä seinäpak-
suudesta huolimatta 

Täyttää pohjoismaiset rakennusmää-
räykset
 ▪ Käytettäessä Joramark Box -asennuskote-

loa täyttää pohjoismaiset rakennusmää-
räykset 

 ▪ Joramark Boxilla liitokset saadaan kote-
loitua ja mahdollinen vuotovesi ohjattua 
näkyville



(A)
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Piiloasenteisen suihkun asennus Suomessa

Joramark boxin ja suojaputkien 
liitokset kun vesiputket tuodaan 
alhaalta.

Joramark boxin ja suojaputkien 
liitokset kun vesiputket tuodaan 
ylhäältä.

(1) Lämmin vesi
(2) Kylmä vesi
(3) Vuodon ilmaisu

Joramark Boxin alaosan viimeiseen holkkiin kiinnitetään ylimääräinen 
suojaputki, joka toimii mahdollisen vuotoveden ilmaisijana. Sijoita vuo-
donilmaisimen ulostulo suihkualueen ulkopuolelle. Ulostulon reiän voi 
peittää Joramark Coverplate -peitelevyllä.

Vesiputket viedään suojaputkessa Joramark Boxille, jonka liittimiin suo-
japutket kiinnitetään.

iBox runko-osa kiinnitetään Joramark Boxin sisään. 
Vesiputket (DN15/DN20) kiinnitetään iBoxiin.

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen 
asennuksessa on otettava huomioon Suomen 
rakentamismääräyskokoelman säädökset. 

Niiden mukaan piiloon jäävät liitokset tulee 
koteloida ja mahdollinen vuotovesi ohjata 
suojatusti näkyvään paikkaan. Piiloasenteiset 

ratkaisut voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttä-
mällä Joramark Box 300 –järjestelmää.
www.joramark.fi 

Laatoituksen jälkeen iBoxin sisään tulee messinkinen sekoittaja ja sen 
päälle pintaosa, jolla suihkua käytetään.

Seinä vesieristetään normaalisti Joramark Boxin huoltoluukun reu-
noille asti. Joramark boxin huoltoluukussa on aukko iBoxille ja tiivis-
teet, joiden avulla kotelosta tulee vesitiivis.

 (1) Suojaputki
 (2) Vesiputki
 (3) iBoxin kiinnityspultti
 (4) Seinän pintamateriaali
 (5) Kiinnityslaasti
 (6) Vesieriste
 (7) Liikuntasauma
 (8) Tiivisteteippi
 (9) Huoltoluukku
 (10) Etulevy

iBox runko-osa

Vuodonilmaisu

Sekoittaja

Pintaosa



(A)
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 Tekniset tiedot, asennusvinkit ja asennusohjeet 

 Huuhtelu 
 Huuhtele kaikki asennukset standardin DIN 1988/EN 
1717, osa 2, mukaisesti. Huuhteluyhteen nuolet näyttä-
vät, mikä tulo on yhdistetty mihinkin poistoletkuun, esim. 
kylmävesi ulostulon 1 kanssa ja lämminvesi ulostulon 2 
kanssa. Mikäli tarvitaan vain yksi ulostulo, huuhteluyhde 
on käännettävä 90° ensimmäisen huuhtelukerran jälkeen. 

 Vinkkejä ammeen yhteyteen 

 iBox® universal yhdessä Exafill -ammeha-
nan kanssa tyhjennys- ja ylivuotoventtii -
leillä: 
 sulje vedentulo Exafi lliin asennuksen ajaksi! 

 Ensiasennus: 
1.  iBox universalin asennus 
2.   Johda johdot Exafi lliin ja aseta tulpat kiinni 

(metallitulpat) 
3.  Huuhtele ja purista johtojärjestelmä 

 Aseta amme paikoilleen: 
1.  Sulje vedentulo 
2.   Asenna amme Exafi llillä ja yhdistä johtojärjestelmän 

kanssa 
3.   Huuhtele johto Exafi llin koetäyttötukien kanssa 

ja  tarkista johtojen tiiviys 
4.  Sulje vedentulo kerroksen sulkuventtiilillä 
5.  Irrota huuhteluyhde 
6.  Aseta tulppa (A) Exafi llin ulostuloon 
7.  Asenna huuhteluyhde paikalleen 
8.  Kytke vesi päälle 

 Ulostulo 2 

 Ulostulo 1 

 Lämmin  Kylmä 

 Asennusohjeet löytyvät osoitteesta pro.hansgrohe.fi  

# 01800180
 Käyttöpaine:  max.  1 MPa
 Suositeltu käyttöpaine: 0,1–0,5 MPa
 Koepaine: : 1,6 MPa (1 MPa = 

10 bar = 147 psi)
 Lämpimän veden lämpötila:  max.  80 °C
 Suositeltu lämpimän veden 
 lämpötila: 

65 °C

 Liitäntämitat: G¾
 Liitännät:  kylmä oikealla, läm-

min vasemmalla 
 Vapaa virtaama: 0,3 MPa
 Ammehana ulostulo amme: 31  l/min 
 Ammehana ulostulo suihku: 24  l/min 
 Suihkuhana: 32  l/min 
 Termostaatti: 43  l/min 
 Termostaatti ja käyttöventtiili: 26  l/min 
 Termostaatti ja käyttö- sekä säätö-
venttiili: 26  l/min 
 Termostaatti Highfl ow: 48  l/min 
 Tarkastusmerkki: DVGW, SVGW

 Vinkit esiasennukseen 
 Kiinnitä runko-osa niin, että lämminvesiliitäntä on 
vasemmalla ja kylmävesiliitäntä oikealla.  
 Asennussyvyys:   80 mm – 108 mm. 

 Jatkoholkki 25 mm liian 
syvällä asennuksella:  
# 13595000
 Jatkoholkki 22 mm liian 
pienellä asennussyvyydellä:  
# 13596000  peitelaipalle, jonka Ø 170 mm 
# 13597000  Ecostat S, jonka Ø 150 mm 
# 15497000  Ecostatille 155 x 155 mm 
# 15597000  PuraVidalle 155 x 155 mm 
# 13593000  ShowerSelect 
# 13601000  ShowerSelect ml. FixFit ja Porter 
# 13604000  ShowerSelect, lasi 

 Runko-osa voidaan asentaa rakennuksen olosuhteiden 
mukaan. iBox universal sopii sekä amme- että suihku-
hana-asennukseen. Yksiote amme- ja suihkuhanoissa 
alempi ulostulo (ulostulo 1) on ensisijainen. Suihkuasen-
nuksessa ylimääräinen ulostulo on tukittava tulpalla. 

 iBox universalin rotaatiosymmetristä runko-osaa voi-
daan käyttää vaakatasossa ja pystysuorassa. 

 Poikkeus:   amme- ja suihkuhanojen asennus varmis-
tusyhdistelmällä – tällöin vain pystysuora asennus on 
mahdollista! 

iBox® universal,  Näkymä edestä ja sivulta 

Pintaosa



122 hansgrohe  Suihkusuunnittelu ja asennukset   

 iBox universal® runko-osan asennus 

 Kaikki mukana  –  iBox universal plus ja 
tiivisteholkki, kolme supistusnippaa DN20 
–> DN15, yksi tulppa DN20, huuhteluyhde, 
rakennussuoja, yksi tulppa Exafi llin ammeen 
täytön asennukseen (tyhjennys- ja ylivuoto-
venttiileiden kanssa), asennusohje. Lisävarus-
tetilausta ei tarvita! 

 Oikein liitetty  –  koska iBox universal on 
yhteensopiva yleisimpien putkijärjestelmien 
kanssa, putkiliittimet voidaan kiinnittää suo-
raan iBox universal -runko-osaan. 

 Exafi ll-liitännän tulppa  –  tämä tulppa 
mahdollistaa sen, että putkijärjestelmän tar-
kastuksen ja kylpyammeen täytön jälkeen 
vedentulo voidaan sulkea, jolloin paine kui-
tenkin säilyy putkijärjestelmässä. 

 Asennusvihje  –  kun kiristät liitinkappaleita, 
kiinnitä iBox universal G¾-kierteisen putki-
osan avulla ruuvipuristimeen. 

 Helppo kiinnittää  –  iBox universalissa on 
2 eri kiinnitystasoa: alaosasta se voidaan kiin-
nittää takaseinään ja säädettävällä mustalla 
renkaalla se voidaan kiinnittää kaksoisseinän 
etuosaan. 

 127 mm:n keskiöpora  –  iBox universalin 
tietoisesti valittu pyöreä muoto mahdollistaa 
keskiöporan käytön. Poralla voidaan porata 
reikiä seinään tai laattoihin nopeasti ja tar-
kasti. 

 Oikeassa asennossa  –  kohdistusapujen 
avulla iBox universal on helppo kiinnittää pai-
koilleen. 

 Norminmukainen huuhtelu standar-
din DIN 1988 mukaisesti  –  putkien suun-
taa näyttävä huuhtelu on mahdollista toimituk-
seen kuuluvan huuhteluyhteen ansiosta. 

 Seinäasennuksen tiivisterengas  –  jotta 
seinäasennuksesta tulisi ehdottoman tiivis, tii-
visterengas painetaan seinään levitettyyn 
vesieristemassaan. 
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Pintaosat –  Valitsemasi termostaatin tai yksi-
otehanan mukana saat kaiken tarvitsemasi: 
toimintolohko, kiinnitysruuvit, peitelaippa, kah-
van hylsyt ja adapterit, kahvat ja asennusohje. 

 Huuhteluyhteen purku  –  ennen toimin-
tolohkon asennusta huuhteluyhde irrotetaan 
kuusiokoloruuvilla. Muista sulkea vedentulo! 

 Pintaosien kiinnitys  –  krominen etulevy 
asetetaan yksinkertaisesti peitelaipan päälle. 
Roiskevedeltä suojaava vaahtokumi sekä 
kahvan hylsyjen O-renkaat takaavat varman 
pidon. 

 Oikeaan mittaan  –  laatoituksen jälkeen 
iBox universal -runko-osan ulkoneva reuna lei-
kataan veitsellä 2 mm:n etäisyydelle laatoista. 
Näin taataan läpiviennin ja iBox universalin 
ehdoton tiiviys. 

 Toimintolohkon asennus  –  mukana toi-
mitettujen kiinnitysruuvien avulla messinkinen 
toimintolohko eli sekoittaja ruuvataan suoraan 
kytkentäsarjaan. 

 Kahvojen kiinnitys  –  viimeinen toimen-
pide on kahvojen kiinnitys hylsyihin. 

 Silikonisaumaus  –  jotta saumaan ei pää-
sisi roiskevettä, iBox universalin ja laattojen 
välinen sauma täytetään silikonilla. 

 Peitelaipan kiinnitys  –  peitelaippa kiinni-
tetään muoviruuveilla iBox unversalin runkoon. 
Näin äänieristys on varmistettu laatoitukseen 
asti. Vaahtokumitiiviste pitää roiskeveden loi-
tolla myös saumoista. 

 Valmis  –  iBox universal ja haluttu pintaosa 
voidaan asentaa todella lyhyessä ajassa ja 
ilman lisätarvikkeiden, kuten huuhtelutulpan 
tai vaadittavien kiinnitysapujen, tilaamista. 

 Vakio pintaosan asennus 
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 ShowerSelect®-pintaosan asennus 

 Etäisyys laattoihin 1–2 mm  –  laatoituk-
sen jälkeen iBox universalin ulkoneva reuna 
leikataan esim. terävällä veitsellä noin 2 mm:n 
etäisyydelle laatoista. Suojaa laatat leikkauk-
sen aikana. Tee silikonisaumaus. 

 Pidennysten lyhennys  –  sahaa painik-
keiden pidennykset niin, että ne ovat samassa 
tasossa muotin korkeuden kanssa. Poista mah-
dolliset epätasaisuudet hiomapaperilla niin, 
että saat tasaisen pinnan. 

 Tarkka mittaus  –  mittaa pituus taittomitalla 
tai mittanauhalla peitelaipan kiinnitysruuveja 
varten. Lyhennä muoviruuvit laskettuun pituu-
teen pihtien kanssa. 

 Toimintolohkon asennus  –  poista ensin 
huuhteluyhde. Aseta sitten Shower-Select-toi-
mintolohko paikalleen ja kiinnitä mukana 
toimitetun kiinnitysmateriaalin avulla 5 Nm:n 
vääntömomentilla. 

 Keskitysruuvin säätö  –  ruuvi kierretään 
kuusiokoloavaimella (AV 4 mm) muotin sisä-
reunaan saakka ulos. 

 Painikkeen asennon määrittely  – 
 valinnaisella pidennysjatkeella voidaan paini-
ketta kohottaa 2 mm (katso lisää seuraavalta 
sivulta). 

 Mukana oleva muotti  –  aseta rei’illä 
varustettu muotti paikoilleen, näin painikkei-
den pidennysten lyhentäminen on helpompaa. 

 Jousipitimen poisto  –  irrota muotti ja 
vedä jousipidin yläkautta pois. 

 Pintaosan asennus  –  ruuvaa peitelaippa 
kiinni ja työnnä patruunan holkki paikalleen. 
Aseta sen jälkeen vaahtomuovitiiviste pinta-
osaan. Lopuksi pintaosa ja tiiviste kiinnitetään 
laippaan ja termostaatin kahva kiinnitetään. 
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 Pidennysjatkeen kanssa 

 Valinnaisten pidennysjatkeiden kanssa 
painikkeen asentoa voidaan pidentää 2 mm. 
Näin käyttöyksikköä voidaan käyttää vielä 

yksinkertaisemmin, vaikka kyynärpäällä tai 
nyrkillä, jos esim. liikuntakyky on rajoittunut. 

 Select-painike, pidennysjatkeen kanssa, avattuna 6 mm koholla  Select-painike, pidennysjatkeen kanssa, suljettuna 2 mm koholla 

 Select-painike, ilman pidennysjatketta, avattuna 4 mm koholla  Select-painike, ilman pidennysjatketta, suljettuna pinnan tasalla 

 Ilman pidennysjatketta 

iBox® universal

 Select-painikkeen 
pidennyksen asennus 
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 Uudet ShowerTablet-termostaati ovat 
ensimmäisiä hansgrohen pinta-asennuster-
mostaatteja, jotka ohjaavat piiloasenteista 
1- toimintoista yläsuihkua. DN15-vesiputki 
termostaatilta yläsuihkulle piilotetaan seinän 
sisään. ShowerTablet Select 700 -termostaa-
tissa ylä- ja käsisuihkut avataan ja suljetaan 

kätevästi napin painalluksella. Innovatiivinen 
pinta-/piiloasennus (PPA) ei ole vain tekni-
sesti, vaan myös visuaalisesti aito kohokohta. 
700 mm leveä säilytystaso tarjoaa lisäksi tilaa 
kaikille tarvikkeille ja on korkealaatuisen lasi-
pintansa ansiosta helppo puhdistaa. 

ShowerTablet® Select 700
 Termostaatti, pinta-piiloasennus 1 toiminon yläsuihkulle 
# 13184, -000, -400

 Pinta-piiloasennus 1-toimintoiselle 
yläsuihkulle:   ShowerTablet Select 700 
asennetaan yleisesti myynnissä oleviin liitän-
töihin (G1/2). Yläsuihkun DN15-syöttöputki 
piilotetaan seinän sisään, yläsuihku kiinnite-
tään G1/2 hanakulmalla. Lämmin- ja kylmäjoh-
tojen etäisyys sekä yläsuihkun putken liitäntä 
on määritelty ennakkoon mittateknisesti. Itse 
yläsuihku voidaan sijoit taa vapaasti suih-
kualueelle , seinälle tai kattoon. Ei sovellu 
pinta-asenteisille vesiputkille eikä sulullisille 
liittimille. 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Yläsuihkun syöttöputki 

DN15
(G1/2)

 Suihkualtaan pinta 

 ShowerTablet® Select 700 -termostaatin asennus 

150  mm 

150  mm 

75
  m

m
 

700  mm 

11
0

0 
 m

m
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 ShowerTablet 600 Universal -suihkuter-
mostaatti ohjaa myös piiloasennuksen avulla 
(G1/2) 1-suihkuista yläsuihkua. Toisin kuin 
ShowerTablet Select 700 -termostaatissa run-

ko-osa on kuitenkin tarpeellinen. Termostaatti 
on käyttäjäystävällinen, sillä siinä ylä- ja käsi-
suihkua ohjataan kiertosäätimillä ja se tarjoaa 
600 mm leveän säilytystason.  

ShowerTablet® Select 600
 Termostaatti, pinta-piiloasennus 1 toiminon yläsuihkulle 
# 13108, -000, -400

 Pinta-piiloasennus 1-toimintoiselle 
yläsuihkulle:   ShowerTablet Select 600 
asennetaan yleisesti myynnissä oleviin liitän-
töihin (G1/2). Yläsuihkun DN15-syöttöputki 
piilotetaan seinän sisään, yläsuihku kiinnite-
tään G1/2 hanakulmalla. Lämmin- ja kylmäjoh-
tojen etäisyys sekä yläsuihkun putken liitäntä 
on määritelty ennakkoon mittateknisesti. Itse 
yläsuihku voidaan sijoit taa vapaasti suih-
kualueelle , seinälle tai kattoon. Ei sovellu 
pinta-asenteisille vesiputkille eikä sulullisille 
liittimille. 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Suihkualtaan pinta 

 ShowerTablet® 600 Universal -suihkutermostaatti 

300  mm 75 100  mm 

150  mm 

75
  m

m
 

600  mm 

11
0

0 
 m

m
 

 Runko-osa 
# 13129180
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Rainmaker® Select 460 3jet Rainmaker® Select 580 3jet

Seinäasennus
Otathan suunniteltaessa huomioon suihkukaapin koon ja rakenteen sekä yksittäisten vesisuihkutyyppien vastaavat tulokulmat ja suihkun pituudet.

Kaikki mitat mm

Rainmaker Select -yläsuihkuissa on eri 
asennustapoja riippuen eri suihkumuotojen 
määrästä. 3 ja 2 suihkumuodon yläsuihkut 

vaativat iBox runko-osan seinän sisään. 1 toi-
minnon yläsuihkun asennus tehdään tavallisen 
hanakulman avulla.

Rainmaker® Select – seinäasennus
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Rainmaker® Select 460 3jet

Rainmaker® Select – kattoasennus

Kattoasennus
Otathan suunniteltaessa huomioon suihkukaapin koon ja rakenteen sekä yksittäisten vesisuihkutyyppien vastaavat tulokulmat ja suihkun pituudet. 
Asennus vaatii erillisen runko-osan # 240100180.

Kaikki mitat mm

Vaihtoehtoisesti Rainmaker Select -yläsuihku voidaan suorittaa myös 
kattoasennuksena. Kattoon asennettaessa käytetään Rainmaker 
Select – yläsuihkujen omaa runko-osaa.

Kaikki mitat mm
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Huoneenkorkeus A Huoneenkorkeus B

Showerpipe-suihkuissa on kaikki tar-
vittava samassa: iso yläsuihku, käsisuihku ja 
termostaatti tai hana. Pyöreällä pystyputkella 
varustetut showerpipet sopivat moneen kyl-
pyhuoneeseen ja remontointikohteisiin, sillä 
ne voidaan asentaa olemassa oleviin liitän-
töihin ja ne soveltuvat myös pinta-asenteis-

ten vesiputkien kanssa. Tarvittaessa pyöreää 
pystyputkea voidaan lyhentää alaosasta, jos 
yläsuihkun korkeutta halutaan säätää. Osaan 
malleista on saatavana varaosana myös 
pidempiä pystyputkia. Tarkista tilan ja liitän-
töjen korkeus/mitoitus aina ennen tuotteen 
tilaamista!

Showerpipe-suihkut pyöreällä putkella – joustavasti korkealle

Kaikki mitat mm
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Osassa Showerpipe-suihkumalleistamme on kääntyvä yläsuihku, jol-
loin suihku voidaan sijoitella muutenkin kuin keskitetysti suihkutilaan. 
Tarkista mahdolliset kääntymiskulmat tuotteen tiedoista aina ennen 
tilaamista.

Riippuen siitä, mihin vesiliitännät on tuotu, voidaan Showerpipe-suihkut 
asentaa ongelmitta ammeen päähän tai sivulle. Yläsuihkun voi ase-
moida vielä yksilöllisesti.

Usein käytettävissä olevia vesiliitäntöjä ei ole tuotu keskitetysti suih-
kuun. Kääntyvän suihkuvarren ansiosta voi yläsuihkun silti sijoittaa kes-
kitetysti suihkutilaan asennuksen jälkeen.

Asennus: amme Asennus: suihku

Kaikki mitat mm



A

B

C

D

B

C

A
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 Piiloasennus 1 suihkulle: 
 ShowerSelect® -piiloasennustermostaatti ja Raindance® Select S 120 3jet -suihkusetti 

1200  mm 

1900  mm 

1000  mm 

 Suihkualtaan pinta 

+ iBox universal

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Katto  Komponentit 
 Hanat 

B   Runko-osa iBox universal  
# 01800180
 Termostaatti ShowerSelect 
yhdelle suihkulle 
# 15762, -000

  Vaihtoehto: 
  Termostaatti  ShowerSelect S
 # 15744000
  Hana  ShowerSelect
 # 15767000
  Hana  ShowerSelect S
 # 15747000 
  Termostaatti  Ecostat E
 # 15707000
  Termostaatti  Ecostat S
 # 15757000

 Suihkut 
A  Raindance® Select S 120 3jet/

Unica® ’S Puro  Setti 
 # 26631, -000
C   Suihkuletkun ulostulo FixFit Square 

 # 26455, -000 
D   Pohjaventtiili Staro 90 

# 60056, -000



A

B

C

D

B

C

A

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)
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2095  mm 

1100  mm 

 Komponentit 
 Hanat 

B   Termostaatti  ShowerTablet 350
# 13102, -400

 Vaihtoehto: 
  ShowerTablet Select 300

# 13171, -400

 Katto 

 Suihkualtaan pinta 

+ iBox universal

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Suihkut 
A  Raindance® Select S 120/

Unica® ′E  suihkusetti 
lasipinnalla 1,50 m 
# 27646, -400

C   Pohjaventtiili Staro 90 
# 60056, -000

 Pinta-asennus 1 suihkulle: 
 ShowerTablet® 350 -pinta-asennustermostaatti ja Raindance® Select S 120/Unica® ’E -suihkusetti 



A

C

B

D

E
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A

C

B

D

E

1

2 1

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)
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2200  mm 

 Katto 

 Suihkualtaan pinta 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

 Komponentit 
 Hanat 

B   Termostaatti ShowerTablet 
Select 700  
# 13184, -400

 Vaihtoehto: 
 Termostaatti  
ShowerTablet 600
# 13108, -400
 Runko-osa 
# 13129180

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Rainmaker Select 460 1jet
# 24003, -400

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Suihkut 
A   Yläsuihku  Rainmaker 

Select 460 1jet
# 24003, -400

  Vaihtoehto: 
  Yläsuihku  

Raindance E 300
 # 26238, -000

C   Käsisuihku  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Suihkupidike Porter ’S 
# 28331, -000 

D   Suihkuletku Isifl ex 
# 28276, -000

E   Pohjaventtiili Raindrain XXL 
# 60067, -000

 Legenda 

1   Rain XL

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1300  mm 

1100  mm 

 Pinta-piiloasennus 2 suihkulle: 
 ShowerTablet® Select 700 pinta-piiloasennustermostaatti 
ja 1-suihkuinen Rainmaker® Select 460 1jet -yläsuihku sekä 
Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku 



A

C

B

D

E

1

A

C

B

D

E

1

2 1
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 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

DN15
(G1/2)

 Piiloasennus 2 suihkulle: 
 ShowerSelect® -piiloasennustermostaatti ja 1-suihkuinen Rainmaker® Select 460 
1jet -yläsuihku sekä Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku 

1200  mm 

1000  mm 

 Katto 

 Suihkualtaan pinta 

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Rainmaker Select 460 1jet
# 24003, -400

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Suihkut 
A   Yläsuihku  Rainmaker 

Select 460 1jet
# 24003, -600

C   Käsisuihku  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Suihkupidike Porter ’S 
# 28331, -000 

D   Suihkuletku Isifl ex 
# 28276, -000
 Suihkuletkun ulostulo FixFit 
Square 

 # 26455, -000 
E   Pohjaventtiili Raindrain XXL 

# 60067, -000

  Vaihtoehto:  
  Yläsuihku  Raindance 

Select S 300 2jet 
# 27378, -000

 Legenda 

1   Rain XL

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

2200  mm 

+ iBox universal

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

 Komponentit 
 Hanat 

B   Runko-osa iBox universal  
# 01800180
 Termostaatti ShowerSelect 
 kahdelle suihkulle 
# 15738, -600
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800  mm 

350  mm 

 Katto 

 Suihkualtaan pinta 

+ iBox universal

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Croma 280 Air 1jet
# 26220, -000

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Suihkut 
A   Yläsuihku  

Croma 280 Air 1jet
# 26220, -000 
 Suihkuvarsi 

 # 27413, -000
B   Suihkusetti  Unica ’Comfort 

# 26326, -400
F   Pohjaventtiili Raindrain XXL 

# 60067, -000

 Legenda 

1   Rain

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

2100  mm 

DN15
(G1/2)

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

DN15
(G1/2)

 Komponentit 
 Hanat 
C   Runko-osa iBox universal 

# 01800180
ShowerSelect S
# 15743, -000 

D   FixFit S
# 27453, -000

E   Comfort jalkatuki 
# 26329, -000

 Piiloasennus 2 suihkulle: 
 ShowerSelect® S -piiloasennustermostaatti ja Croma® 280 Air 
1jet -yläsuihku, Unica® ’Comfort -suihkutanko ja jalkatuki 

1000  mm 

1200  mm 
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2200  mm 

 Katto 

 Suihkualtaan pinta 

DN15
(G1/2)

 Komponentit 
 Hanat 
C   Runko-osa 

# 15311180
 RainSelect termostaatti 
3 toiminnolle 
# 15356, -400

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Rainmaker Select 460 2jet
# 24005, -400

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Suihkut 
A   Runko-osa iBox universal 

# 01800180
 Yläsuihku  Rainmaker
Select 460 2jet
# 24005, -400

B   Käsisuihku  Raindance
 Select S 120 3jet
 # 26530, -400

D   Suihkuletku Isifl ex 
# 28272, -000 

E   Pohjaventtiili Raindrain XXL 
# 60067, -000

 Legenda 

1   Rain XL

2   RainStream

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1200  mm 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

 Piiloasennus 3 suihkulle: 
 RainSelect® -piiloasennustermostaatti 3 toiminnolle ja Rainmaker® Select 460 
2jet -yläsuihku sekä Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku 

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)



B

C

D

A

E

12

A

G

2 1

B

E

F

CD

C

+ iBox universal

+ iBox universal

+ iBox universal

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Komponentit 
 Hanat 
C   Runko-osa iBox universal  

# 01800180
 ShowerSelect-venttiili 
kolmelle suihkulle 
# 15736, -400

D   Runko-osa iBox universal  
# 01800180 
 Termostaatti Highfl ow  
ShowerSelect 
# 15734, -400

  Vaihtoehto: 
  ShowerSelect S-venttiili 

kolmelle suihkulle 
 # 15745, -000
  Termostaatti Highfl ow  

ShowerSelect S
 # 15741, -000

 

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Rainmaker Select 460 2jet
# 24005, -400

 Suihkut 
A   Runko-osa iBox universal  

# 01800180 
 Yläsuihku  Rainmaker 
Select 460 2jet
# 24005, -400

B   Käsisuihku  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Suihkupidike/Suihkuletkun 
ulostulo  FixFit/Porter Square

 # 26486, -000
  Suihkuletku Isifl ex 

# 28272, -000 
E   Pohjaventtiili Raindrain XXL 

# 60067, -000

  Vaihtoehto: 
  Yläsuihku  

Raindance E 420 Air 2jet
 # 27373, -000

 Yläsuihku  
Raindance Rainfall 2jet
# 28433, -000

 Legenda 

1   Rain XL

2   RainStream

DN20
(G¾)

138 hansgrohe  Suihkusuunnittelu ja asennukset   

 Katto 

 Suihkualtaan pinta 

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

2200  mm 

1200  mm 

1400  mm 

 Piiloasennus 3 suihkulle: 
 ShowerSelect® -piiloasennustermostaatti ja 2-suihkuinen Rainmaker® Select 460 
2jet -yläsuihku sekä Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku 

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 
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  Piiloasennus 3 suihkulle: 

 Ecostat® -piiloasennustermostaatti ja 2-suihkuinen Raindance® Rainfall® 
2jet -yläsuihku sekä Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku 

 Komponentit 
 Hanat 
C   Runko-osa Quattro 

 # 15930180
  Sulkuventtiili Trio/Quattro S 

# 15932, -000
D   Käyttöventtiili runko-osa 

 # 15974180
 Sulkuventtiili S DN15/DN20 
# 15972, -000

E   Runko-osa iBox universal 
 # 01800180

 Termostaatti Highfl ow  Ecostat S
 # 15715, -000 

 
  Muut vaihtoehdot mahdollisia. 

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Raindance Rainfall 2jet
# 28433, -000 

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Suihkut 
A   Runko-osa iBox universal 

 # 01800180
  Yläsuihku  Raindance 

Rainfall 2jet
# 28433, -000

  Vaihtoehto: 
  Yläsuihku  Raindance

Select E 300 3jet
 # 26468, -000 

B   Käsisuihku  Raindance 
Select S 120 3jet

 # 26530, -000
 Suihkupidike Porter ’S 

 # 28331, -000
 Suihkuletku Isifl ex 

 # 28276, -000
F   Suihkuletkun ulostulo FixFit S 

# 27453, -000
G   Pohjaventtiili Raindrain XXL 

# 60067, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   RainFlow

3   RainAir +  RainFlow

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

800  mm 

1200  mm 

1400  mm 

2200  mm 

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN15
(G1/2)

DN20
(G¾)

 Katto 

 Suihkualtaan pinta 

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN15
(G1/2)

DN20
(G¾)

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

1000 mm



D

E

F

B

C

A

312

C

D

2

B

13

A

 Suihkut 
A   Runko-osa iBox universal 

 # 01800180
  Yläsuihku  Rainmaker 

Select 580 3jet
# 24001, -400

  Yläsuihku  
Raindance Rainfall 240 3jet
# 28411, -400

B   Käsisuihku  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Suihkupidike Porter ’S 
# 28331, -000 

  Suihkuletku Isifl ex 
# 28271, -000 

E   Suihkuletkun ulostulo 
FixFit Square 

 # 26455, -000 
F   Pohjaventtiili Raindrain XXL 

# 60067, -000

140 hansgrohe  Suihkusuunnittelu ja asennukset   

 Piiloasennus 4 suihkulle: 
 ShowerSelect® -piiloasennustermostaatti ja 3-suihkuinen Rainmaker® 
Select 580 3jet -yläsuihku sekä Raindance® Select S 120 3jet 
-käsisuihku 

 Komponentit 
 Hanat 
C   Runko-osa iBox universal 

 # 01800180
 ShowerSelect-venttiili 
kolmelle suihkulle 

 # 15736, -400
D   Runko-osa iBox universal 

 # 01800180
 Highfl ow termostaatti käyttöventtii-
lille 1 lisätoiminnolla 

 # 15735, -400 

  Vaihtoehto: 
  ShowerSelect S käyttöventtiili 

3 toiminnolle 
 # 15745, -000
  Termostaatti Highfl ow  

ShowerSelect S
 # 15742, -000

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Rainmaker Select 580 3jet
# 24001, -400

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1   Rain XL

2   RainFlow

3   Mono

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1200  mm 

1000  mm 

1400  mm 

2200  mm 

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

+ iBox universal

DN15
(G1/2)

DN20
(G¾)

 Katto 

 Suihkualtaan pinta 

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 
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DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

 Piiloasennus 4 suihkulle: 
 RainSelect® -piiloasennustermostaatti ja 3-suihkuinen Rainmaker® Select 460 3jet -yläsuihku sekä 
Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku 

 Komponentit 
 Hanat 
C   Runko-osa 

 # 15312180
  RainSelect termostaatti 

4 toiminnolle 
 # 15357, -600

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Rainmaker Select 460 3jet
# 24007, -600 

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Suihkut 
A   Runko-osa iBox universal 

 # 01800180
 Rainmaker Select 460 3jet
 # 24007, -600

B   Käsisuihku  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -000
 Suihkuletku Isifl ex 

 # 28272, -000
D   Pohjaventtiili Raindrain XXL 

# 60067, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   Whirl

3   RainFlow

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1100  mm 

2200  mm 

DN15
(G1/2)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

+ iBox universal

 Katto 

 Suihkualtaan pinta 

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

+ iBox universal
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142 hansgrohe  Suihkusuunnittelu ja asennukset   

 Piiloasennus 5 suihkulle / toiminnolle: 
 RainSelect® -piiloasennustermostaatti ja 3-suihkuinen Rainmaker® Select 580 3jet -yläsuihku, 
Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku ja PuraVida® 100 -sivusuihkut 

 Suihkut 
A   Runko-osa iBox universal 

 # 01800180
  Yläsuihku  

Rainmaker Select 580 3jet
# 24001, -400

B   Sivusuihkut 
PuraVida 100
# 28430, -400

C   Käsisuihku  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

E   Suihkuletku Isifl ex 
# 28272, -000

F   Pohjaventtiili Raindrain XXL 
# 60067, -000

 Komponentit 
 Hanat 

D   Runko-osa 
# 15311180
 RainSelect termostaatti 
5 toiminnolle 
# 15356, -000

1200  mm 

2200  mm 

+ iBox universal

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Katto 

 Suihkualtaan pinta 

 Virtaamakaavio 
 Sivusuihkut  PuraVida 100
# 28430, -400

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  
Rainmaker Select 580 3jet
# 24001, -400

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1  1 x  Sivusuihku 

2  3 x  Sivusuihku 

3  6 x  Sivusuihku 

 Legenda 

1   Rain XL

2   RainFlow

3   Mono

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 
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  Showerpipe-suihkun pinta-asennus: 

Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe, huom. ei sovellu pinta-asennusliittimille eikä 
sulullisille epäkeskoliittimille. Ota huomioon tilan ja liitosten korkeus, sillä pystyputki ei 
ole lyhennettävissä.

 Suihkualtaan pinta 

 Virtaamakaavio 
Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe
# 27106, -400

 Legenda  

1   Käsisuihku 

2   Yläsuihku 

 Komponentit 
 Hanat 

A  Rainmaker Select 460 3jet 
 Showerpipe 
# 27106, -400

B   Pohjaventtiili Raindrain XXL 
# 60067, -000

  Esimerkkiasennus. 
 Muut vaihtoehdot löytyvät 
valikoimasta. 

 Katto 

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

1000 mm
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 Komponentit 
 Hanat 

A   Termostaatti ShowerTablet Select 700 
juoksuputkella 
# 13183, -000

 Suihkut 
B   Käsisuihku  Raindance 

Select S 120 3jet
# 26530, -000

  Suihkupidike Porter ’S 
 # 28331, -000
  Suihkuletku Isifl ex 
 # 28272, -000

C   Tyhjennys-/ylivuotoventtiili Flexaplus  S
 # 58150, -000

 Pinta-asennus 2 toiminolle, amme: 
 ShowerTablet® Select 700 termostaatti juoksuputkella 
ja Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku 

 Suihkualtaan pinta 

20
0 

 m
m

 

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Legenda 

1   Suihkun ulosotto 
1B-resistenssillä 

2   Ammeen ulostulo 

 Virtaamakaavio 
 Termostaatti ShowerTablet Select 700 ammeversio 
# 13183, -000
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 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

 Pinta-piiloasennus 2 toiminnolle, amme: 
 ShowerTablet® 600 -pinta-/piiloasennustermostaatti 
ja Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku 

 Suihkualtaan pinta 

Exafi ll

 Putkenpääte 

15
0 

 m
m

 

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Komponentit 
 Hanat 
C   Runko-osa 

# 13129180
ShowerTablet 600 termostaattinen 
suihkuhana, pinta-piiloasennus 
1 toiminnon yläsuihkulle
# 13108, -000, -400

 Suihkut 
B   Käsisuihku  Raindance

Select S 120 3jet
# 26530, -400
 Suihkupidike Porter ’S 
# 28331, -000
 Suihkuletku Isifl ex 
# 28272, -000

C   Exafi ll ammeentäyttö/viemäröinti- 
ja ylivuotovarustus 
# 58123, -000

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)



B

D

C

A

A

B

C

146 hansgrohe  Suihkusuunnittelu ja asennukset   

 Komponentit 
 Hanat 
C   Runko-osa iBox universal 

# 01800180
Focus  Yksiote amme- ja suihkuhana  
 piiloasennus  integ. turvayhdistelmällä
# 31946, -000

 Suihkut 
A  Unica ’Comfort 

 suihkusetti 
# 26326, -000

B   Suihkuletkun ulostulo FixFit S 
# 27453, -000

D   Exafi ll ammeentäyttö/viemäröinti- 
ja ylivuotovarustus 
# 58123, -000

Vaihtoehto Exafi ll-ammeentäytölle:
# 13414, -000 Ammeputki E/S 
piiloasennus DN20 (sijoita seinään 
Focus yksiotehanan viereen, huom. 
DN20 putkikoko ja G¾  hanakulma)

 Piiloasennus 2 toiminnolle, amme: 
 Focus® -yksiote-ammehana ja Unica® ’Comfort -suihkusetti 

 Suihkualtaan pinta 

28
0 

 m
m

 

6
0

0 
 m

m
 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

2100  mm 

 Katto 

+ iBox universal

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

Exafi ll



B

D

C

A

A

B

C

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)
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20
0 

 m
m

 

 Komponentit 
 Hanat 

A   Runko-osa 
# 15314180
RainSelect  Termostaattinen amme- 
ja suihkuhana  
# 15359, -400

 Suihkut 
B  Raindance Select S 120 3jet 

 Käsisuihku 
# 26530, -400
 Suihkuletku Isifl ex 
# 28272, -000

C   Tyhjennys-/ylivuotoventtiili 
Flexaplus  S
# 58150, -000

 Piiloasennus 2 toiminnolle, amme: 
 RainSelect® ammetermostaatti piiloasennukseen 1 käsisuihkulle juoksuputkella 
ja Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku 

 Suihkualtaan pinta 

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

1000  mm 



Jokaiseen makuun sopiva tuote:
Pesuallashanat | Pesuistuinhanat 
Amme- ja suihkuhanat | Lisävarusteet

KYLPYHUONE-
HANAT
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hansgrohen hanamallistoista jokai-
nen löytää oman henkilökohtaisen tyylinsä 
ja makunsa – modernista klassiseen, geo-

metrisistä sulaviin muotoihin. Kattavalla vali-
koimalla annat asiakkaalle mahdollisuuden 
toteuttaa oman yksilöllisen tyylin koko kylpy-

huoneessa, sillä pesuallasratkaisujen ohella 
saatavilla on myös sopivat amme- ja suihkuha-
nat sekä niihin sopivat lisävarusteet.

PuraVida® Metropol® Metris®/Metris® S

Talis® Select S/Talis® S Talis®/Talis® S Talis® Select E/Talis® E

Metris® Classic Talis® Classic Logis® Classic

Focus® Logis® Metropol® Classic

Täydellinen geometrinen muotoilu ihastuttaa puhtaasti. 
Alkaen sivulta 170.

Runsaat pinnat tuovat ajatonta eleganssia kylpyhuonee-
seen. Alkaen sivulta 176.

Sulavalinjaiset hanat kylpyhuoneen aistikkuuteen.  
Alkaen sivulta 160.

Suuntaa näyttävä tyyli, jonka napin painallus vie käytön 
uudelle tasolle. Alkaen sivulta 188.

Harmoninen tunnelma tyylikkäisiin kylpyhuoneisiin. 
Alkaen sivulta 204.

Klassinen ilme, joka viimeistelee kylpyhuoneen.  
Alkaen sivulta 206.

Dynaaminen muotoilu loistaa virkistystä ja keveyttä. 
Alkaen sivulta 192.

Virtaviivaiset muodot luovat modernin tunnelman.  
Alkaen sivulta 186.

Uutta luonnollisuutta, joka vakuuttaa myös napin painal-
luksella toimivalla käytöllään. Alkaen sivulta 182.

Koristellut linjat hienostuneeseen tunnelmaan.  
Alkaen sivulta 202.

Pehmeät ääriviivat luovat kodikkaan tunnelman.  
Alkaen sivulta 194.

Ainutlaatuista eleganssia täysin harmoniseen kylpyhuo-
neeseen. Alkaen sivulta 198.

Tyylikäs valinta yksilölliseen  
unelmakylpyhuoneeseen
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hansgrohen kylpyhuonehanat

UUTUUS

UUTUUS



ComfortZone

Olipa allas tasoon asennettava, sei-
nälle asennettava tai upotettava: hansgrohen 
huolellisesti suunnitellussa valikoimassa löydät 
jokaiseen kohteeseen oikean ratkaisun. Kor-
keat hanat ja kääntyvät juoksuputket tarjoavat 
vapautta täyttää myös isoja astioita tai muka-
vaan hiusten pesuun. Keskikokoiset hanat 

huolehtivat riittävästä liikkumatilasta jokapäi-
väisissä toimissa. Pienet hanat ovat välttä-
mättömiä valikoimassa, esimerkiksi pienessä 
wc:ssä. Toiminnan ohella myös pesualtaiden 
hanayhdistelmien optinen ulkomuoto on tär-
keää. Jotta näitä voidaan verrata parhaiten, 
voit käyttää hansgrohen ComfortZone-suunnit-

teluohjelmaa internetissä. Näin voit kalustaa 
pesupaikan helposti. Ohjelmassa asiakkaasi 
näkee jo etukäteen, miten hanojen yksittäiset 
linjat sopeutuvat täydellisesti omaan ympä-
ristöönsä. Maksuttoman suunnitteluohjelman 
linkin löydät seuraavalta aukeamalta.

Seinälle asennettava allasTasolle asennettava allas

Avantgarde
PuraVida®

Modern
Metropol®

Metris®/Metris® S
Talis® Select S/Talis® S
Talis®/Talis® S
Talis® Select E/Talis® E
Focus®

Logis®

Classic
Metropol® Classic
Metris® Classic
Talis® Classic
Logis® Classic

Mallin esimerkkinä Metris® 230Mallin esimerkkinä Metris® 260

Mallin esimerkkinä PuraVida® 240

Mallin esimerkkinä Metris® Classic 250

Mallin esimerkkinä PuraVida® 200

ComfortZone: Hana-pesuallasyhdistemät

Kaikkiin korkeusvaatimuksiin
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KäsienpesuallasUpotettava allasTasolle asennettava allas

Mallin esimerkkinä Metris® 100Mallin esimerkkinä Metris® 110Mallin esimerkkinä Metris® 200

Mallin esimerkkinä PuraVida® 100

ComfortZone: Halusitpa lisää liikkumatilaa 
käsiä pestäessä, hiusten pesussa tai astioi-
den täyttämisessä: mitä korkeampi hana, 
sitä joustavampaa on päivit täinen veden-
käyttö. Kutsumme tätä hanan ja pesualtaan 
välistä yksilöllisesti käytettävää tilaa nimellä 
ComfortZone. Enemmän mukavuutta. Enem-
män tilaa. Jokaiselle päivälle.

Mallin esimerkkinä Metris® Classic 100Mallin esimerkkinä Metris® Classic 100Mallin esimerkkinä Metris® Classic 100

Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi
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 Pesuallas seinähanalla.  Pesuallas, johon on asennettu hana.  Vapaasti seisovan altaan tai pesumaljan 
takana oleva hana. 

 Merkkisi tarkis tetusta turvall isuudesta: 
 hansgrohen ComfortZone-testisinetti. 

 Seinälle asennettava pesuallas, jonka päälle 
on asennettu hana. 

 Upotettavan altaan hana. 
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 Näin ComfortZone-testi on tehty 

 ComfortZone-testi 

 Jokaiseen pesualtaaseen 
sopiva hana 

1.  Vapaatilatesti 
 Tarjoaako hana-pesuallasyhdistelmä riittävästi vapaata tilaa? Tar-
kistuskuula asetetaan hanan ja pesualtaan välille, jotta voidaan 
tarkastaa, onko miellyttävä käsienpesu mahdollista. 

2.  Roisketesti 
 Roiskuuko vesi, kun hana avataan? Hana avataan ja suljetaan eri 
vedenpaineilla useamman kerran. Tällä välin roiskeet arvioidaan ja 
pesuallas kuivataan aina uudelleen. 

3.  Käytännön testi 
 Roiskuuko vesi käsiä pestäessä? Standardisoitu käsimalli käänne-
tään vesisuihkun alle ja samalla määritetään roiskeet altaan ulko-
puolella. 

 Mitä korkeampi hana, sitä suurempi on 
käytettävä tila. Mutta jos pesuallas ja hana 
eivät sovi kunnolla yhteen, on seurauksena 
ärsyttäviä vesiroiskeita. Jotta tämä voidaan 

estää jo suunnitteluvaiheessa, hansgrohe on 
kehittänyt ComfortZone-testin. Todellisuutta 
vastaavissa olosuhteissa testataan miten 
hansgrohen hanat sopivat yhteen yleisesti 

käytössä olevien johtavien pesuallasvalmista-
jien altaiden kanssa. Tässä huomioitiin seuraa-
vat viisi vaihtoehtoista yhdistelmää: 

 FU
NCTION APPROVED

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

hansgrohe
Test Center
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 Ilmainen PDF-tiedosto: tulokset yli 
12 000 testatusta yhdistelmästä 

 hansgrohen ComfortZone
-hana ja tuotenumero 

 Pesuallas 
ja tuotenumero 

 Sopivat yhdistelmät  Asennusmitat eri asennustilanteisiin 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Luotettava testimenetelmä johtavien valmistajien yleisimmin 
käytetyillä, kiinnitysohjeiden mukaan asennettuna 

 ▪  Suositukset suunnitteluun verkosta yli 12 000 testatusta 
hana-pesuallasyhdistelmästä – jatkuvasti päivitettynä ja täy-
dennettynä 

 ▪  Turvallisuus, että pesuallas ja hana sopivat yhteen – ilman 
inhottavia roiskeita 

 Lisätietoja löydät “ComfortZone-testi“ sekä sivustolta 
www.hansgrohe.fi /comfortzone-testi 

 Which hansgrohe mixer suits which basin? 
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 Käytä hyväksi tietojamme tuhansista 
testauksista: Annamme sinulle ammattilaisena 
käyttöösi kaikki testien tulokset. Tällä yleiskat-
sauksella kaikista teknisesti testatuista hanojen 
ja pesualtaiden yhdistelmistä sinulla on hyvä 

perusta myyntikeskustelullesi. Testitulokset 
sisältävät PDF-tiedostot saat maksutta sivus-
tolta 
www.hansgrohe.fi /comfortzone-testi 

 FU
NCTION APPROVED

hansgrohe
Test Center



Select

 Hanateknologiat 

 Vähän melua ääniluokan I mukaan 
ja siten ideaali kerrostaloihin, 
hotelleihin ja toimistoihin 

 Säädettävä kuumanveden rajoitin 
estää liian korkeiden lämpötilojen 
valinnan ja suojaa siten palovammoilta 

 Laadukkaat ja hiljaiset keraamiset 
säätökasetit 

 Paljon vapaata tilaa juoksuputken alla 
ComfortZonen ansiosta 

 Miellyttävä vesisuihku AirPowerin 
ansiosta 

 Vakaa ohjaus patentoidun 
 Boltic-kahvalukituksen 
ansiosta 

 Yksinkertainen kalkin puhdistus 
QuickClean -toiminnolla 

 Veden- ja energiansäästö 
EcoSmart-teknologialla 

 Yksinkertainen ja turvallinen lämpötilan 
säätö lineaarisen sekoituskäyrän, suuren 
sekoitusalueen ja mukavasti käytettävien 
kahvojen ansiosta 

 Innovatiiviset hanateknologiat hansgrohelta 

 Enemmän teknologiaa ja mukavuutta 
sinulle ja asiakkaillesi 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  EcoSmart-teknologia rajoittaa virtaaman noin 5 l/min, mikä 
säästää vettä ja energiaa 

 ▪  QuickClean-toiminto tarkoittaa helppoa puhdistusta ja pitkä-
ikäisiä hanoja 

 ▪  AirPower erittäin täyteläistä ja pehmeää vesisuihkua varten 

 ▪  Täyttää juomavesisäädöksen 2013 vaatimukset 

 ▪  Erilaiset muotoilut ja tyylit – jokaiselle sopiva hana 

 ▪  5 vuoden valmistajan takuu 

 Lisätietoja löytyy sivustolta www.hansgrohe.fi  

 Joustavat, uusinta tekniikkaa olevat 
kytkentäputket on helppo ja nopea 
asentaa , G3⁄8 pikaliittimet

 Tukeva kiinnitys mutterilla tiivisteen 
kera 



Select
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 QuickClean: Kalkin ja muun lian pikainen poisto 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Nopea ja yksinkertainen puhdistus 

 ▪  Pitkä käyttöikä ja toiminta 
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 Select: mukava käyttö napin painalluksella 

 Edut ja hyödyt 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Mukava käyttö – sopii 
 kaikenikäisille 

 ▪  Lämpötilan esisäätäminen 
 mahdollista 

 ▪  Käytettävissä myös käsivarrella 
ja kyynärpäällä 

 ▪  Täyteläisemmät, kevyemmät ja 
pehmeämmät pisarat luovat miellyt-
tävän vesisuihkun 

 ▪  Pienempi roiskevaara 

 ▪  Korkea tehokkuus edistää pienem-
pää vedenkulutusta 

 Painike kahvan sijaan – mukavuutta 
uudessa muodossa pesualtaalla. Select-pai-
nikkeen ansiosta kevyt painallus riittää ja vesi 
alkaa virrata. Toinen painallus sulkee hanan. 

Tämä helpottaa jokapäiväisiä rutiineja, kuten 
parranajoa, hiusten- ja hampaidenpesua. Ja 
tämä kaikenikäisten kohdalla. Näin mekaani-
nen Select-painike vastaa kaikkiin vaatimuk-

siin: Pitkäaikaistestit todistavat sen laadun ja 
kestävyyden puolesta. 

 AirPower: Vettä täydellisellä runsaudellaan 

 AirPower saa aikaan sen, että juoksuputkeen imetään ilmaa ja virtaava vesi rikastetaan 
ilmalla. Vesisuihkusta tulee täyteläisempi, kevyempi ja pehmeämpi. 

 QuickClean tarkoittaa joustavia silikonikappaleita poresuuttimissa, joiden avulla lika ja kalkki 
voidaan helposti rapsuttaa pois. Näin tuotteet säilyvät toimintakykyisinä ja kestävät kauemmin. 

 Päälle/pois päältä 

 Lämmin/kylmä 



Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe SE
Wash basin valve
Single lever valve
Hansgrohe Logis
WA10562-20140203

Water Efficiency Criteria

Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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 EcoSmart®: Säästä vettä ja energiaa 

 EcoSmart-teknologian avulla veden-
kulutusta pysty t t iin laskemaan kaikissa 
hansgrohen pesuallashanoissa tavallisesta 
13 litrasta 5 litraan minuutissa. Tämä säästää 
myös energiaa, koska lämmintä vettä on läm-

mitettävä vähemmän. Ilman lisäys ja integroitu 
EcoSmart-järjestelmä mahdollistivat tämän. 
Pesuallashanamme Talis, Focus ja Metris saa-
vuttavat kaikki WELL-sertifi kaatin tasolla A 
Home-alueen parhaan mahdollisen tuloksen. 

Projektien ohella veden- ja energiansäästö 
muuttuvat myös yksityiskäytössä tärkeiksi 
aiheiksi. Tämä ei tarkoita pelkästään säästö-
potentiaalia vaan myös ympäristönsuojelua. 

 EcoSmart- 
teknologia 

 Esimerkkilaskelma vuosittainen säästö 
EcoSmart-pesuallashanalla*: 

 Vettä säästyy n. 61 880 l 
 CO2 rähenevät n. 413 kg 
 Kulut pienenevät n. 549 € (vesi ja energia) 

*   Verrattuna pesuallashanaan 13,5 l/min. Keskiarvot Saksassa 2014 nelihenkiselle perheelle. 

 Kaikki WELL-sertifi oinnin tuotteet löydät luettelosta erityi-
sesti merkittynä 

 l/min 

5,0

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Vedenkulutus vain noin 5 l/min 

 ▪  Tarkka vakiovirtaus redenpaineen vaihteluista riippumatta 

 ▪  Runsas, poreileva vesisuihku ilman lisäyksen ansiosta 

 ▪  Pienempi energiantarve ja siten myös vähemmän CO2-päästöjä 
pienennetyn kulutuksen ansiosta 

 ▪  Matalan veden- ja energiankulutuksen ansiosta kaksinkertainen 
säästö 

 Laske säästölaskimellamme, kuinka paljon voit säästää 
vettä ja energiaa sivustoltamme 
www.hansgrohe.fi /säästölaskuri 

Logis® 100



Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe SE
Wash basin valve
Single lever valve
Hansgrohe Logis
WA10562-20140203

Water Efficiency Criteria

Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Cool
Start

Hot

Cool

16
3

18
7
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 LowFlow: Hanoja minimaaliseen virtaamaan 

 CoolStart®: Energian säästö on entistä helpompaa 

 Perushanat antavat lämmintä vettä 
kun vipu avataan keskiasennossa, CoolStart 
hanasta tulee keskiosassa kylmää vettä. Tämä 
estää lyhyillä käyttökerroilla lämmintä vettä 

päätymästä putkiin turhaan seisomaan ja 
jäähtymään. Vasta kun kahvaa käännetään 
vasemmalle, sekoittuu kuumaa vettä joukkoon. 
Näin pienennetään energiantarvetta ja siten 

myös CO2-päästöjä. Tämä säästää ympäris-
töä ja samalla myös kukkaroa. 

 Erityisesti projekteissa veden- ja ener-
giansäästö on tärkeä kriteeri rakennuksen ser-
tifi oinnissa, esimerkiksi LEED- tai BREEAM-ser-

tifi kaattien mukaan. Tätä varten hansgrohe 
on kehittänyt erityisiä säätökasetteja, jotka 
minimoivat hanojen virtaamia. Yhdistettynä 

erityiseen poresuuttimeen, tuloksena on vain 
3,5 l/min virtaama. 

CoolStart:  Näin lämminvesi virtaa vain, kun sitä todella tarvitaan. 

 CoolStart-teknologia on saatavilla seuraavissa hanoissa: 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Veden ja energian säästöt 

 ▪  Erityisesti projekteissa etuja sertifi oinnissa 

 ▪  Tarkat lämpötilasäädöt pienestä virtaamasta huolimatta 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Perusasennossa virtaa ainoastaan kylmää vettä, ilman että 
läpivirtausvedenlämmittimen tai kiertopumpun on käynnistyt-
tävä 

 ▪  Huomattava veden ja energian säästöpotentiaali, joka sääs-
tää selvää rahaa 

 ▪  Erityinen ohjausmukavuus (lämminveden kahvaa täytyy kään-
tää vain vasemmalle) 

Metris® 110 Focus® 100
Focus® 70

Logis® 100
Logis® 70

Metropol® 100 
Metropol® 110
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 l/min 

3,5

Talis® 80
Talis® S 80
Talis® E 80



Logis® Focus® Talis® E/
Talis® Select E

Talis® S/
Talis® Select S

Talis®/
Talis® S

Metris® Metris® S Metropol® Talis® 
Classic

Metris® 
Classic

Metropol® 
Classic

PuraVida®

 Kylpyhuonehanasarjojen 

 Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa: 
 Mitä ylempänä tuote on, sitä korkeampi on ComfortZone ja hinta. 

 Ju
o

k
su

p
u

tk
en

 k
o

rk
eu

s 

 hansgrohen kylpyhuonehanat 

 Kylpyhuonehanasarjojen 
yleiskatsaus 

Logis® 210 Focus® 240 Talis® Select E 240

Talis® Select E 110

Logis® 70

Logis® 100

Logis® 190

Focus® 70 Talis® E 80

Focus® 100 Talis® E 110

Focus® 190

Talis® E 240

Focus® 230 Talis® 210

Talis® 80 Talis® S

Talis® S

Talis® Select S 80

Talis® Select S 190

Talis® Select S 100

Talis® S 210

Talis® S 80

Talis® S 190

Talis® S 100



Logis® Focus® Talis® E/
Talis® Select E

Talis® S/
Talis® Select S

Talis®/
Talis® S

Metris® Metris® S Metropol® Talis® 
Classic

Metris® 
Classic

Metropol® 
Classic

PuraVida®
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 Hinta 

Metris® S

Metris® S

Metris® S

Metris® S

Metris® 230

Metris® 260

Metris® 100 Metropol® 100

Metris® 200

Metris® 110 Metropol® 110

Metropol® Classic 260

Metropol® Classic 160

Metropol® Classic 110

PuraVida® 240

PuraVida® 100

PuraVida® 110

PuraVida® 200

Talis® Classic 230Metropol® 260

Metropol® 230

Talis® 
Classic 80

Talis® 
Classic 
Natural 90

Metris® Classic 250

Metris® Classic 100

 Skannaa tämä QR-koodi ja esittele hanojemme toiminnot. 

 UUTUUS 
 UUTUUS 
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Logis® Focus® Talis® Talis® S Talis® 
Select S

Talis® E Talis® 
Select E

Metris® Metris® S Talis® 
Classic

Metris® 
Classic

Metropol® 
Classic

Metropol® PuraVida®

 Pesuallas 

 Yksiote pesual-
lashana 

 Kylmävesihanat 71120, -000 31130, -000 32130, -000 72017, -000 71706, -000 31166, -000 32501, -000 15132, -000, -400

 Bidette-käsisuihkulla 71290, -000 31926, -000 32140, -000 71729, -000 31285, -000 31160, -000 15275, -400

 vipupohja venttiilillä 71070, -000 31730, -000 32040, -000 72010, -000 72040, -000 71700, -000 31080, -000 31060, -000 14111, -000
14127, -000

31075, -000 31300, -000, -090 15074, -000, -400

 Push-Open-pohja venttiilillä 71077, -000 31604, -000 72011, -000 71701, -000 31285, -000 15070, -000, -400

 ilman pohjaventtiiliä 71071, -000 31733, -000 32041, -000 72012, -000 72041, -000 71702, -000 31084, -000 31068, -000 31077, -000 31301, -000, -090

 läpivirtauslämmittimelle 71074, -000 31132, -000 72016, -000 71707, -000 31074, -000

 Korkeammat 
mallit 

 vipupohja venttiilillä 71100, -000 31607, -000 72020, -000 72042, -000 71710, -000 71750, -000 31183, -000 31021, -000  31302, -000, -090 32506, -000
74506, -000

15081, -000, -400

Bidette-käsisuihkulla 31927, -000 72290, -000 72291, -000 32522, -000
74522, -000

 ilman pohjaventtiiliä 71101, -000 31517, -000 72021, -000 72043, -000 71712, -000 71751, -000 31026, -000

 Yksiote pesu-
allashana, 
jossa kääntyvä 
 juoksuputki 

 vipupohja venttiilillä 71130, -000 31609, -000 32084, -000 72105, -000 31087, -000 31159, -000

 Push-Open-pohja venttiilillä 32082, -000 31187, -000 31161, -000 32511, -000
74511, -000

 ilman pohjaventtiiliä 71131, -000 31519, -000 31081, -000

 Yksiote pesu-
allashana 
pesumaljoille 
( Highriser) 

 vipupohja venttiilillä 71090, -000 31531, -000 72031, -000 72044, -000 71716, -000 71752, -000 31082, -000 31022, -000 14116, -000 31078, -000 31303, -000, -090

 Push-Open-pohja venttiilillä 32512/74512, -000 15072, -000, -400

 ilman pohjaventtiiliä  71091, -000 31532, -000 72032, -000 72045, -000 71717, -000 71753, -000 31184, -000 31023, -000

 3-osainen 
pesuallashana 

71733, -000 31083, -000 31073, -000 31330, -000, -090
31304, -000, -090
31306, -000, -090

32514, -000
74514, -000 

15073, -000, -400

 Korkeammat 
mallit 

71133, -000 32310, -000 72130, -000 31331, -000, -090
31305, -000, -090
31307, -000, -090

32515, -000
74515, -000

 Yksiote pesual-
lashana 

 Seinäasennus 165 mm 31618, -000 72110, -000 71732, -000 31085, -000 31162, -000 32525, -000
74525, -000 

15084, -000, -400

 Seinäasennus 195 mm 71220, -000

 Seinäasennus 225 mm 31611, -000 72111, -000 71134, -000 31086, -000 31163, -000 31003, -000 32526, -000
74526, -000 

15085, -000, -400

 Lattia-asentei-
nen pesuallas-
hana   (ei kuvassa) 

32530, -000
74530, -000
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 Kylpyhuonehanamallistojen 
yleiskatsaus 

 hansgrohen kylpyhuonehanat 



Logis® Focus® Talis® Talis® S Talis® 
Select S

Talis® E Talis® 
Select E

Metris® Metris® S Talis® 
Classic

Metris® 
Classic

Metropol® 
Classic

Metropol® PuraVida®

 Pesuallas 

 Yksiote pesual-
lashana 

 Kylmävesihanat 71120, -000 31130, -000 32130, -000 72017, -000 71706, -000 31166, -000 32501, -000 15132, -000, -400

 Bidette-käsisuihkulla 71290, -000 31926, -000 32140, -000 71729, -000 31285, -000 31160, -000 15275, -400

 vipupohja venttiilillä 71070, -000 31730, -000 32040, -000 72010, -000 72040, -000 71700, -000 31080, -000 31060, -000 14111, -000
14127, -000

31075, -000 31300, -000, -090 15074, -000, -400

 Push-Open-pohja venttiilillä 71077, -000 31604, -000 72011, -000 71701, -000 31285, -000 15070, -000, -400

 ilman pohjaventtiiliä 71071, -000 31733, -000 32041, -000 72012, -000 72041, -000 71702, -000 31084, -000 31068, -000 31077, -000 31301, -000, -090

 läpivirtauslämmittimelle 71074, -000 31132, -000 72016, -000 71707, -000 31074, -000

 Korkeammat 
mallit 

 vipupohja venttiilillä 71100, -000 31607, -000 72020, -000 72042, -000 71710, -000 71750, -000 31183, -000 31021, -000  31302, -000, -090 32506, -000
74506, -000

15081, -000, -400

Bidette-käsisuihkulla 31927, -000 72290, -000 72291, -000 32522, -000
74522, -000

 ilman pohjaventtiiliä 71101, -000 31517, -000 72021, -000 72043, -000 71712, -000 71751, -000 31026, -000

 Yksiote pesu-
allashana, 
jossa kääntyvä 
 juoksuputki 

 vipupohja venttiilillä 71130, -000 31609, -000 32084, -000 72105, -000 31087, -000 31159, -000

 Push-Open-pohja venttiilillä 32082, -000 31187, -000 31161, -000 32511, -000
74511, -000

 ilman pohjaventtiiliä 71131, -000 31519, -000 31081, -000

 Yksiote pesu-
allashana 
pesumaljoille 
( Highriser) 

 vipupohja venttiilillä 71090, -000 31531, -000 72031, -000 72044, -000 71716, -000 71752, -000 31082, -000 31022, -000 14116, -000 31078, -000 31303, -000, -090

 Push-Open-pohja venttiilillä 32512/74512, -000 15072, -000, -400

 ilman pohjaventtiiliä  71091, -000 31532, -000 72032, -000 72045, -000 71717, -000 71753, -000 31184, -000 31023, -000

 3-osainen 
pesuallashana 

71733, -000 31083, -000 31073, -000 31330, -000, -090
31304, -000, -090
31306, -000, -090

32514, -000
74514, -000 

15073, -000, -400

 Korkeammat 
mallit 

71133, -000 32310, -000 72130, -000 31331, -000, -090
31305, -000, -090
31307, -000, -090

32515, -000
74515, -000

 Yksiote pesual-
lashana 

 Seinäasennus 165 mm 31618, -000 72110, -000 71732, -000 31085, -000 31162, -000 32525, -000
74525, -000 

15084, -000, -400

 Seinäasennus 195 mm 71220, -000

 Seinäasennus 225 mm 31611, -000 72111, -000 71134, -000 31086, -000 31163, -000 31003, -000 32526, -000
74526, -000 

15085, -000, -400

 Lattia-asentei-
nen pesuallas-
hana   (ei kuvassa) 

32530, -000
74530, -000
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 Skannaa tämä QR-koodi ja esittele hanojemme toiminnot. 

 UUTUUS 
 UUTUUS 
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hansgrohen kylpyhuonehanat

Kylpyhuonehanamallistojen  
yleiskatsaus

Logis® Focus® Talis® Talis® S Talis® 
Select S

Talis® E Talis® 
Select E

Metris® Metris® S Talis®  
Classic

Metris®  
Classic

Metropol®  
Classic

Metropol® PuraVida®

Pesuistuin

Yksiote pesuis-
tuinhana

71200, -000
71204, -000

31920, -000 32240, -000 72200, -000 72202, -000 71720, -000 31280, -000 31261, -000 14120, -000 31275, -000 31320, -000, -090 32520, -000
74520, -000

15270, -000, -400

Amme

Yksiote amme- 
ja suihkuhana

pinta-asennus 71400, -000 31940, -000 32440, -000 72400, -000 71740, -000 31480, -000 31460, -000 14140, -000 31478, -000 31340, -000, -090 32540, -000
74540, -000

15472, -000, -400

piiloasennus 71405, -000 31945, -000 32475, -000 72405, -000 71745, -000 31493, -000
31454, -000

31465, -000 14145, -000 31485, -000 31345, -000, -090 32545, -000
74545, -000

15445, -000, -400
15447, -000, -400

integroidulla turvatoiminnolla 71407, -000 31946, -000 32477, -000 72406, -000 71474, -000 31487, -000
31451, -000

31466, -000 32546, -000
74546, -000

lattialla seisova 72412, -000 31471, -000 31445, -000, -090 32531, -000
32532, -000
74532, -000

15473, -000, -400

3-osainen amme-
hana, asen-
nus ammeen 
 reunaan

72415, -000 71747, -000

3-osainen amme 
ja suihku hana, 
asennus ammeen 
 reunaan

71310, -000 72416, -000 71730, -000 31190, -000 32550, -000
74550, -000

15432, -000, -400

4-osainen amme- 
ja suihkuhana, 
as. ammeen 
 reunaan

72418, -000 31442, -000 31446, -000
31447, -000

31441, -000, -090
31315, -000, -090
31449, -000, -090

32552, -000
74552, -000

15446, -000, -400

Ammeputki 
DN20

71410, -000 13414, -000 13414, -000 72410, -000 71410, -000 31494, -000 14420, -000 13413, -000 13425, -000, -090 32542, -000
32543, -000

15412, -000, -400

Suihku

Yksiote suihku-
hana

pinta-asennus 71600, -000 31960, -000 32640, -000 72600, -000 71760, -000 31680, -000 31660, -000 14161, -000 31672, -000 31360, -000, -090 32560, -000
74560, -000

15672, -000, -400

piiloasennus 71605, -000 31965, -000 32675, -000 72605, -000 71765, -000 31685, -000
31456, -000

31665, -000 14165, -000 31676, -000 31365, -000, -090 32565, -000
74565, -000

15665, -000, -400
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Logis® Focus® Talis® Talis® S Talis® 
Select S

Talis® E Talis® 
Select E

Metris® Metris® S Talis®  
Classic

Metris®  
Classic

Metropol®  
Classic

Metropol® PuraVida®

Pesuistuin

Yksiote pesuis-
tuinhana

71200, -000
71204, -000

31920, -000 32240, -000 72200, -000 72202, -000 71720, -000 31280, -000 31261, -000 14120, -000 31275, -000 31320, -000, -090 32520, -000
74520, -000

15270, -000, -400

Amme

Yksiote amme- 
ja suihkuhana

pinta-asennus 71400, -000 31940, -000 32440, -000 72400, -000 71740, -000 31480, -000 31460, -000 14140, -000 31478, -000 31340, -000, -090 32540, -000
74540, -000

15472, -000, -400

piiloasennus 71405, -000 31945, -000 32475, -000 72405, -000 71745, -000 31493, -000
31454, -000

31465, -000 14145, -000 31485, -000 31345, -000, -090 32545, -000
74545, -000

15445, -000, -400
15447, -000, -400

integroidulla turvatoiminnolla 71407, -000 31946, -000 32477, -000 72406, -000 71474, -000 31487, -000
31451, -000

31466, -000 32546, -000
74546, -000

lattialla seisova 72412, -000 31471, -000 31445, -000, -090 32531, -000
32532, -000
74532, -000

15473, -000, -400

3-osainen amme-
hana, asen-
nus ammeen 
 reunaan

72415, -000 71747, -000

3-osainen amme 
ja suihku hana, 
asennus ammeen 
 reunaan

71310, -000 72416, -000 71730, -000 31190, -000 32550, -000
74550, -000

15432, -000, -400

4-osainen amme- 
ja suihkuhana, 
as. ammeen 
 reunaan

72418, -000 31442, -000 31446, -000
31447, -000

31441, -000, -090
31315, -000, -090
31449, -000, -090

32552, -000
74552, -000

15446, -000, -400

Ammeputki 
DN20

71410, -000 13414, -000 13414, -000 72410, -000 71410, -000 31494, -000 14420, -000 13413, -000 13425, -000, -090 32542, -000
32543, -000

15412, -000, -400

Suihku

Yksiote suihku-
hana

pinta-asennus 71600, -000 31960, -000 32640, -000 72600, -000 71760, -000 31680, -000 31660, -000 14161, -000 31672, -000 31360, -000, -090 32560, -000
74560, -000

15672, -000, -400

piiloasennus 71605, -000 31965, -000 32675, -000 72605, -000 71765, -000 31685, -000
31456, -000

31665, -000 14165, -000 31676, -000 31365, -000, -090 32565, -000
74565, -000

15665, -000, -400

UUTUUS
UUTUUS
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 Tunteellinen:   DualFinish-menetelmän avulla 
valkoinen ja kromi sulautuvat yhteen saumatto-
masti. 

 Yhteensopiva:   Puhdas eleganssi virtaa 
kaikkien yksityiskohtien läpi. Yläsuihkun ääri-
viivat ovat lisäksi suunniteltu ergonomisesti 
hartianlevyisiksi. 

 Tyylikäs:   PuraVida säteilee erityistä ylväyttä 
ja integroituu täydellisesti kylpyhuoneeseen, 
esimerkiksi valkoisten kylpyhuonekalusteiden 
kanssa. 

PuraVida®

 Aistikasta runoutta puhtaudessaan 
ja selkeydessään 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Täydellinen valikoima yhtenäiseen kylpyhuoneen suunnitteluun 

 ▪  Veistoksellinen ulkonäkö hanojen runkojen ja juoksuputkien 
 harmonisella yhtenäisyydellä 

 ▪  Virtaviivainen puikkokahva joystick-säätökasetilla 

 ▪  DualFinish-menetelmän avulla tarkka valkoisen ja kromin rajaus 

 ▪  Suunnattava suutin selkeällä laminaarivirtauksella ja säädettä-
vällä suihkukulmalla 

 ▪  DualFinish-menetelmä tarkalla kromin ja valkoisen erotuksella 

 ▪  Naarmuuntumaton jauhemaalipinnoitus 

 Tarkka muoto pintojen sel-
keän erottelun ansiosta 

 Kaksivärinen ilme korostaa ainutlaatui-
suutta 

 Säädettävä poresuuttimen kulma 

 Laajat pinnat ovat elegantteja 

 ComfortZone korkean juoksuputken 
ansiosta 

 Virtaviivaiset, eloisat muodot puhutte-
levat tunteita 

PuraVida® 110
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PuraVida® 240
 Yksiote pesuallashana 
Push-Open-pohjaventtiiillä 
# 15072, -000, -400
 PEX- liitosputket  900  mm 
# 15066, -000, -400  PEX- 
liitosputket  600  mm 

PuraVida® 100
 Kylmävesihana käsienpesual-
taaseen 
# 15132, -000, -400 

PuraVida®

 Kosketusvapaa pesuallasha-
nan lämpötilan säädöllä 
# 15170, -000, -400  Paristo-
käyttö 
# 15172, -000, -400  Verkkolii -
täntä 230 V 
 

PuraVida®

 Yksiote pesuallashana seinä-
asennukseen 
# 15084, -000, -400 165  mm 
 Runko-osa seinä-asennukseen 
# 13622180

PuraVida®

 Yksiote pesuistuinhana 
vipupohja venttiilillä 
# 15270, -000, -400

PuraVida®

 Yksiote pesuallashana seinä-
asennukseen 
# 15085, -000, -400
225  mm 
 Runko-osa seinä-asennukseen 
# 13622180

PuraVida® 100
 3-osainen pesuallashana 
kiinteällä juoksuputkella 
# 15073, -000, -400
 ilman pohjaventtiiliä 
# 15063, -000, -400 
 vipupohja venttiilillä 

PuraVida® 200
 Yksiote pesuallashana 
Push-Open-pohjaventtiiillä 
# 15081, -000, -400 

PuraVida® 110
 Yksiote pesuallashana 
# 15070, -000, -400 
 Push-Open-pohjaventtiiillä 
# 15074, -000, -400 
 vipupohja venttiilillä 

PuraVida® 100
 Yksiote pesuallashana 
Push-Open-pohjaventtiiillä 
# 15075, -000, -400 

PuraVida® 100
Yksiote pesuallashana 
 Bidette-käsisuihkulla
# 15275, -400 Push-Open-
pohja venttiilillä

 Pesuallas/pesuistuin 

 Kaikkien tuotteiden pinta on kuvattuna valko/kromi (-400). 
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 Pinta kromi  (-000) 

 Pinta valkoinen/
kromi  (-400)

 ▪  Lisää tilaa pesualtaalla 
parempaan mukavuuteen 
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PuraVida®

 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
lattia-asennus, PuraVida 
120 1jet puikkokäsisuihkulla 
# 15473, -000, -400
 Runko-osa 
# 10452180

PuraVida®

 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 15472, -000, -400

PuraVida®

 Ammeputki DN20, 
piiloasennus 
# 15412, -000, -400

PuraVida®

 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400  integroi-
dulla turvatoiminnolla 

PuraVida®

 3-osainen amme- 
ja suihkuhana, 
asennus ammeen reunaan 
# 15432, -000, -400
 Secuflex runko-osa 
# 13437180

PuraVida®

 4-osainen amme- 
ja suihkuhana, 
asennus ammeen reunaan 
# 15446, -000, -400
 Secuflex runko-osa 
# 13444180

PuraVida®

 2-osainen termostaatti, 
asennus ammeen reunaan 
# 15474, -000, -400
 Runko-osa 
# 13550180

 ▪  Ei laattojen rikkomista 
esiasennetun runko-osan 
ansiosta 

 ▪  Secufl ex Box suojaa suihku-
letkua ammeen takana 

 ▪  Sujuva suihkuletkun käyttö 
 ▪  Täydellisesti tiivistetty järjes-

telmä ja huolto ilman huolto-
luukkua 

PuraVida® 

 Amme 

 ▪  Äänieristetty vaihdin, sopii 
erinomaisesti hotelleihin 
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 Suihku 

PuraVida®

 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 15672, -000, -400

PuraVida®

 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 15665, -000, -400

 Käyttöventtiili 
 PuraVidalle 
# 15978, -000, -400

PuraVida®

 Termostaatti yhdelle 
toiminnolle 
 piiloasennus 
# 15775, -000, -400 

Trio®/Quattro®

 Käyttöventtiili/vaihdin 
PuraVidalle 
# 15937, -000, -400

PuraVida®

 Termostaatti kahdelle 
toiminnolle 
 piiloasennus 
# 15771, -000, -400

 Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille 
# 01800180 iBox universal 

 Peitelaipan koko  PuraVida: 155  mm  x 155  mm .
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 Pinta kromi  (-000)  Pinta valkoinen/
kromi  (-400)
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PuraVida® 

 Suihkut 

 Lisävarusteet 

PuraVida® 400
 Yläsuihku  (21  l/min )
# 27437, -000, -400  ja suihkuputki 
390 mm 
# 27390, -000, -400  kattoliitännällä 
100 mm   (ei kuvassa) 

PuraVida® 150 3jet 
 Käsisuihku 
# 28557, -000, -400 (16  l/min ) 
# 28567, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart 

PuraVida® 120 1jet 
 Puikkokäsisuihku 
# 28558, -000, -400 (16  l/min ) 
# 28568, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart 

PuraVida®/Unica®  Suihkusetti 
# 27853, -000, -400 0,90  m  

PuraVida® 100
 Sivusuihku 
# 28430, -000, -400

Porter ’S
 Suihkupidike 
# 28331, -000

PuraVida® FixFit® 
 Letkuliitin DN15 kuulanivelellä 
sekä takaiskuventtiili 
# 27414, -000

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 

 ▪  Ääriviivat on suunniteltu ergonomisesti 
hartianlevyisiksi 

 ▪  Pitkä suihkuputki hyvään liikkumava-
pauteen 

 ▪  Tyylikäs kokonaisuus DualFinishin 
ansiosta 

 ▪  Uudenlainen muotoilu 
 ▪  2-koteloinen rakenne 
 ▪  Suihkumuotojen vaihto napin painal-

luksella 
 ▪  Hygieeninen, integroitu vedenohjaus 

 Pinta kromi  (-000)

 Pinta valkoinen/kromi  
(-400)
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PuraVida®

 WC-paperiteline 
# 41508, -000

PuraVida®

 Vararullateline 
# 41518, -000

PuraVida®

 WC-harja ja pidike,
messinki/keramiikka
# 41632, -000 
# 41505, -000

PuraVida®

 2-osainen pyyhetanko 
# 41512, -000

PuraVida®

 Pyyhetanko 600 mm 
# 41506, -000

PuraVida®

 Saippuateline 
# 41502, -000

PuraVida®

 Tartuntakahva 300 mm 
# 41513, -000

PuraVida®

 Hammasmukiteline 
# 41504, -000

PuraVida®

 Saippua-annostelija 
# 41503, -000

 Lisävarusteet 

PuraVida®

 Pyyhekoukku, 
messinki
# 40511, -000 
# 41501, -000
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Select

Metropol®  UUTUUS 

 Ihastuksen uusi muoto 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Täydellinen geometrinen muotokieli ajattomaan kylpyhuone-
suunnitteluun 

 ▪  Minimalistinen ja samalla intuitiivinen Select-painike helppoon 
käyttöön 

 ▪  Muotoiluvapaus monipuolisten muunnosten ansiosta: erilaisia 
juoksuputken pituuksia ja kolme kahvavaihtoehtoa pesualtaa-
seen. Lisäksi erilaisia asennusvaihtoehtoja pesualtaaseen ja 
ammeeseen. 

 ▪  ComfortZone – miellyttävää käsien pesua erilaisten korkeusva-
riaatioiden ansiosta 

 Tyylikäs:   Avoin kahvan muotoilu tuo 
keveyttä ja arvokkuutta pesualtaalle. 

 Viehättävä:   geometrinen muotokieli koros-
taa kylpyhuoneen muotoilua ja luo siten miel-
lyttävän tunnelman. 

 Vaikuttavaa:   Metropol-hanat näyttävät 
myös vapaasti seisovina arvokkailta. 

 Tunnistettava geometrinen siluetti 

Metropol® 110
Metropol® Select 110
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 Geometrinen, pystysuora run-
ko-osa säteilee arvokkuutta 

 Luonteenomainen kaarikahva on 
pehmeä, tarkka ja koristeellinen 

 Rauhallinen ja laaja-alainen 
kahva sekä pehmeästi heijas-
tava juoksuputki 

 Saatavana Bidette-käsisuihkulla  Saatavana Bidette-käsisuihkulla 

 Laajat pinnat luovat elegan-
tin ilmeen 

 Harmoninen kulma juoksuput-
ken ja runko-osan välissä 

 Select-painike tarkoittaa 
parasta käyttömukavuutta 

ComfortZone

 Juoksuputkea 2 eri 
pituudessa 



Select
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 Pesuallas 

Metropol® 110
 Yksiote pesuallashana 
vipukahvalla 
# 32506, -000  vipupohja venttiilillä 
# 32507, -000  Push-Open-pohja-
venttiilillä 
# 32508, -000  CoolStart Push-Open-
pohja venttiilillä 
# 32509, -000 LowFlow

Metropol® 110
 Yksiote pesuallashana 
lenkkikahvalla 
# 74506, -000  vipupohja venttiilillä 
# 74507, -000  Push-Open-
pohja venttiilillä 

Metropol® Select 110
 Painonapillinen pesuallashana 
# 32571, -000  Push-Open-
pohja venttiilillä 

Metropol® 260
 Yksiote pesuallashana 
lenkkikahvalla 
# 74512, -000  Push-Open-
pohja venttiilillä 

Metropol® 260
 Yksiote pesuallashana 
vipukahvalla 
# 32512, -000  Push-Open-
pohja venttiilillä 

Metropol® Select 260
 Painonapillinen pesuallashana 
# 32572, -000  Push-Open-
pohja venttiilillä 

Metropol® 100
 Yksiote pesuallashana vipukahvalla, 
pitkällä juoksuputkella, 157 mm 
# 32502, -000  Push-Open-pohja-
venttiilillä 
# 32503, -000  CoolStart Push-Open-
pohja venttiilillä 

Metropol® 100
 Yksiote pesuallashana lenkkikahvalla, 
pitkällä juoksuputkella, 157 mm 
# 74502, -000  Push-Open-
pohja venttiilillä 

Metropol® Select 100
 Painonapillinen pesuallashana, 
pitkällä juoksuputkella, 157 mm 
# 32570, -000  Push-Open-
pohja venttiilillä 

Metropol® 110
Pesuallashana vipukahvalla ja 
 Bidette-käsisuihkulla
# 32522, -000 Push-Open-
pohja venttiilillä

Metropol® 110
Pesuallashana lenkkikahvalla ja 
 Bidette-käsisuihkulla
# 74522, -000 Push-Open-
pohja venttiilillä
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Metropol®

Pesuallas 

Metropol® 110 
3-osainen pesuallashana  
lenkkikahvoilla 
# 74514, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä 

Metropol® 160 
3-osainen pesuallashana  
lenkkikahvoilla 
# 74515, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä

Metropol® 230 
Yksiote pesuallashana lenkkikahvalla ja 
120° kääntyvällä juoksuputkella
# 74511, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä

Metropol® 110 
3-osainen pesuallashana  
vipukahvoilla 
# 32514, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä

Metropol® 160 
3-osainen pesuallashana  
vipukahvoilla 
# 32515, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä

Metropol® 230 
Yksiote pesuallashana vipukahvalla ja 
120° kääntyvällä juoksuputkella
# 32511, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä

Saatavana alkaen Q2/2018 

Metropol® 100 
Yksiote pesuallashana vipukahvalla, 
lyhyellä juoksuputkella, 127 mm 
# 32500, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä 
# 32501, -000 Kylmävesihana

Metropol® 100 
Yksiote pesuallashana lenkkikahvalla, 
lyhyellä juoksuputkella, 127 mm 
# 74500, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä 
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Metropol®

Pesuallas
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Metropol® 
Yksiote piiloasennus pesuallashana 
lenkkikahvalla 
# 74526, -000 225 mm  
# 74525, -000 165 mm (ei kuvassa)
Runko-osa seinä-asennukseen
# 13622180 

Metropol® 
Yksiote pesuistuinhana lenkkikahvalla 
# 74520, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä

Pesuistuin 

Metropol® 
Yksiote pesuallashana lenkki-
kahvalla lattia-asennukseen 
# 74530, -000 
Runko-osa 
# 10452180

Metropol® 
Yksiote piiloasennus pesuallashana 
vipukahvalla 
# 32526, -000 225 mm  
# 32525, -000 165 mm (ei kuvassa) 
Runko-osa seinä-asennukseen
# 13622180 

Metropol® 
Yksiote pesuallashana vipu-
kahvalla lattia-asennukseen 
# 32530, -000 
Runko-osa  
# 10452180

Metropol® 
Yksiote pesuistuinhana vipukahvalla 
# 32520, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä
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Metropol®

Amme

Metropol® 
Yksiote amme- ja suihkuhana 
pinta-asennus 
# 74540, -000

Metropol® 
Ammeputki DN20
pinta-asennus 
# 32543, -000

Metropol® 
Yksiote amme- ja suihkuhana 
piiloasennus 
# 74545, -000
# 74546, -000 integroidulla turvatoi-
minnolla

Metropol® 
3-osainen amme- ja suihkuhana,  
asennus ammeen reunaan 
# 74550, -000 Secuflex-rungolle

Metropol® 
4-osainen amme- ja suihkuhana,  
asennus ammeen reunaan 
# 74552, -000 Secuflex-rungolle

Metropol® 
2-osainen termostaatti,  
asennus ammeen reunaan 
# 74548, -000
Runko-osa
# 13550180

Metropol® 
2-osainen termostaatti,  
asennus ammeen reunaan 
# 32548, -000
Runko-osa
# 13550180

Metropol® 
Yksiote amme- ja suihkuhana 
pinta-asennus 
# 32540, -000

Metropol® 
Yksiote amme- ja suihkuhana 
piiloasennus 
# 32545, -000
# 32546, -000 integroidulla turvatoi-
minnolla

Metropol® 
Ammeputki DN20
pinta-asennus 
# 32542, -000 

Metropol® 
3-osainen amme- ja suihkuhana,  
asennus ammeen reunaan 
# 32550, -000 Secuflex-rungolle

Metropol® 
4-osainen amme- ja suihkuhana,  
asennus ammeen reunaan 
# 32552, -000 Secuflex-rungolle

Sopivat Raindance® E -yläsuihkut löytyvät sivulta 52 alkaen.
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Metropol®

Amme

Suihku

Metropol® 
Yksiotesuihkuhana
piiloasennus 
# 74565, -000 

Metropol® 
Yksiote ammehana lenkki-
kahvalla lattia-asennukseen 
puikkokäsisuihkulla 
# 74532, -000
Runko-osa
# 10452180

Metropol® 
Yksiotesuihkuhana
pinta-asennus 
# 74560, -000 

Metropol® 
Ammeputki DN20
lattialla seisova 
# 32531, -000
Runko-osa
# 10452180

Metropol® 
Yksiote ammehana vipu-
kahvalla lattia-asennukseen 
puikkokäsisuihkulla 
# 32532, -000 
Runko-osa
# 10452180

Metropol® 
Yksiotesuihkuhana
piiloasennus 
# 32565, -000 

Metropol® 
Yksiotesuihkuhana
pinta-asennus 
# 32560, -000 
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Metris®

 Sopii kaikkiin 
korkeuksiin 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Laajat pinnat tyylikkään, laadukkaan kylpyhuoneen suunnitte-
luun 

 ▪  Litteän kahvan avoin kaari kuvaa yksinkertaista käyttöä 

 ▪  Kartiomallinen runko ja selkeät reunat luovat laadukasta 
 luonnetta 

 ▪  Viisi erilaista pesuallashanakorkeutta yksilölliseen tilaan 

 ▪  Automaattinen vesimäärän rajoitus 5 l/min EcoSmart-
teknologian ansiosta 

 Moderni:   Metris-hanoissa tyylikäs muotoilu 
luo enemmän tilaa ComfortZone-alueelle. 

 Miellyttävä:   5 eri pesuallashanan kor-
keutta mahdollistavat jokaiseen asennustilan-
teeseen sopivan ratkaisun. 

 Tyylikäs:   Laajat kahvojen ja juoksuputkien 
pinnat antavat kylpyhuoneelle kallisarvoisen 
ulkonäön. 

 Mukavuutta suuren korkeuden 
ansiosta 

 Pystysuora runko 
säteilee korkeutta ja 
eleganssia  Tarkat reunat antavat hanalle luon-

netta 

 ComfortZone korkean juoksuputken 
ansiosta 

 Avoin kaari tarkoittaa mukavaa 
 käytettävyyttä 

 Laajat pinnat tuovat luksuksen tunnetta 

Metris® 110
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Metris® 260
 Yksiote pesuallashana 
# 31082, -000  vipupohja venttiilillä  
# 31184, -000  ilman pohjaventtiiliä  

Metris® 100
 Yksiote pesuallashana 
# 31088, -000  vipupohja venttiilillä  
# 31186, -000  ilman pohjaventtiiliä  

Metris® 100
 3-osainen pesuallashana 
# 31083, -000  kiinteällä juoksuputkella  

Metris®

 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
# 31086, -000 225  mm  
# 31085, -000 165  mm   (ei kuvassa) 
 Runko-osa seinä-asennukseen 
# 13622180

Metris®

 Yksiote pesuistuinhana 
# 31280, -000  vipupohja venttiilillä 

Metris® 230
 Yksiote pesauallashana 120° käänty-
vällä juoksuputkella 
# 31087, -000  vipupohja venttiilillä  
# 31187, -000  Push-Open-pohja-
venttiilillä 
# 31081, -000  ilman pohjaventtiiliä  

Metris® 200
 Yksiote pesuallashana 
# 31183, -000  vipupohja venttiilillä  
# 31185, -000  ilman pohjaventtiiliä  

Metris® 110
 Yksiote pesuallashana 
# 31080, -000  vipupohja venttiilillä  
# 31084, -000  ilman pohjaventtiiliä  
# 31203, -000  LowFlow vipu, pohja venttiilillä 
# 31074, -000  avoimelle boilerille  
# 31204, -000  LowFlow avoimelle boilerille  
# 31121, -000  CoolStart vipu, pohja venttiilillä  
 (ei kuvassa) 

 Pesuallas/pesuistuin 

Metris® 110
Yksiote pesuallashana Bidette-käsisuihkulla
# 31285, -000 Push-Open-pohja venttiilillä

 Metris-sarjan keittiöhanat löydät sivulta 227 alkaen. 
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Metris®

 Yksiote amme- ja suihkuhana, pinta-asennus 
# 31480, -000

Metris®

 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31493, -000
# 31487, -000  integroidulla turvatoiminnolla  

Metris®

 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31454, -000
# 31451, -000  integroidulla turvatoiminnolla  

Metris®

 Ammeputki DN20, piiloasennus 
# 31494, -000

Metris®

 3-osainen amme- ja suihkuhana, 
asennus ammeen reunaan 
# 31190, -000 
 Runko-osa seinä-asennukseen 
# 13437180

Metris®

 4-osainen amme- ja suihkuhana, 
asennus ammeen reunaan 
# 31442, -000 
 Runko-osa seinä-asennukseen 
# 13444180

Metris® 

 Amme 

Metris®

 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
lattia-asennus, PuraVida 120 1jet 
 puikkokäsisuihkulla 
# 31471, -000
 Runko-osa 
# 10452180

 ▪  Ei laattojen rikkomista esiasennetun runko-osan ansiosta 
 ▪  Secufl ex Box suojaa suihkuletkua ammeen takana 
 ▪  Sujuva suihkuletkun käyttö 
 ▪  Täydellisesti tiivistetty järjestelmä ja huolto ilman huoltoluukkua 

 ▪  Äänieristetty vaihdin, sopii erinomai-
sesti hotelleihin 
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Metris®

 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31680, -000

Metris® 
 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31685, -000

Metris® 
 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31456, -000

Metris® 
 Termostaatti 
 piiloasennus 
# 31572, -000  1 toiminnolle   (ei kuvassa) 
# 31573, -000  2 toiminnolle 

Metris® 
 Termostaatti 
 piiloasennus 
# 31570, -000
 Termostaatti Highflow 
# 31571, -000  (ei kuvassa) 

iControl® S
 Venttiili kolmelle suihkulle 
 piiloasennus 
# 15955, -000

 Suihku 

 Peitelevyn halkaisija  Metris  ja  iControl: 150  mm .  Sopivat käyttöventtiilit löydät sivulta 109. 
 Peitelaipan koko  Metris: 155  mm  x 155  mm .
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 Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille 
# 01800180 iBox universal 



Metris® S

 Pesuallas 

Metris® S
 Yksiote pesuallashana 
# 31022, -000  vipupohja venttiilillä  
# 31023, -000  ilman pohjaventtiiliä  

Metris® S
 Yksiote pesuallashana 
# 31021, -000  vipupohja venttiilillä  
# 31026, -000  ilman pohjaventtiiliä  

Metris® S
 Yksiote pesauallashana 120° kääntyvällä 
juoksuputkella  
# 31159, -000  vipupohja venttiilillä  
# 31161, -000    

Metris® S
 Yksiote pesuallashana 
# 31060, -000  vipupohja venttiilillä  
# 31068, -000  ilman pohjaventtiiliä  
# 31063, -000 LowFlow 

Metris® S
Yksiote pesuallashana Bidette-käsisuihkulla
# 31160, -000 ilman pohjaventtiiliä

Metris® S
 Kosketusvapaa pesuallashanan lämpötilan säädöllä 
# 31100, -000  Paristokäyttö  
# 31102, -000  Verkkoliitäntä 230 V 
 ilman lämpötilan säätöä 
# 31101, -000  Paristokäyttö   (ei kuvassa) 
# 31103, -000  Verkkoliitäntä 230 V   (ei kuvassa) 

Metris® S
 Yksiote pesuistuinhana 
# 31261, -000  vipupohja venttiilillä  

Metris® S
 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
# 31162, -000 165  mm   (ei kuvassa) 
# 31163, -000 225  mm  
 Runko-osa seinä-asennukseen 
# 13622180

Bidet
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 ▪  Metris S tarjoaa ajatonta muotoilua sel-
keillä ja tarkoilla linjoilla 

 ▪  Ergonominen puikkokahva vahvistaa 
tarkkaa muotoilua 

 ▪  Lyhyt valikoima jokaiseen käyttötarkoi-
tukseen 

 ▪  Sopii erinomaisesti myös projekteihin 
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Metris® S
 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31460, -000
 

Metris® S
 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31465, -000
# 31466, -000  integroidulla turvatoi-
minnolla 
 

Metris® S
 Ammeputki DN20, 
piiloasennus 
# 14420, -000 

Metris® S
 4-osainen amme- ja suihkuhana, 
asennus ammeen reunaan 
# 31446, -000 170  mm  
# 31447, -000 220  mm  
# 13444180  Runko-osa 

Metris® S
 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31660, -000

Metris® S
 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31665, -000

 Amme 

 Suihku 

 Peitelevyn halkaisija  Metris S: 150  mm .  Sopivat käyttöventtiilit löydät sivulta 109 .

 Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille 
# 01800180 iBox universal
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Select

 Mallikelpoinen:   Kahvattoman Select-pai-
nikkeen ansiosta hana näyttää aina harmoni-
selta. Kahvaa ei tarvitse kääntää takaisin ja 
hanasta tulee heti valitun lämpötilan mukaista 
vettä. 

 Miellyttävä:   Riippumatta siitä tapahtuuko 
käyttö sormella, käsivarrella tai kyynärpäällä 
– Select-painike tekee käytöstä ennen kuu-
lumattoman mukavaa. Lämpötila voi tällöin 
jäädä aina esisäädetyksi. 

 Klassinen:   Hanojen harmoninen integrointi 
kylpyhuoneeseen luontevasti toisiinsa sulautu-
vien aihioiden ansiosta. 

Talis® Select S/Talis® S

 Tässä muoto ja toiminto 
sulautuvat toisiinsa 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Select-teknologia helpottaa päivittäisiä rutiineja napin painal-
luksella toimivan käytön ansiosta 

 ▪  Auttaa vedensäästössä, sillä helppo käyttö innostaa kytkemään 
veden useammin pois päältä 

 ▪  Helppo puhdistus selkeiden, kartiomaisten muotojen 
ansiosta 

 ▪  Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-
teknologian ansiosta 

 Select-painike tarkoittaa parasta käyttö-
mukavuutta 

 Kapea kahva pehmeästi integroidulla 
puikolla 

Talis® Select S 100 Talis® S 100

 Juoksuputki sulautuu har-
monisesti runko-osaan 

 Hienosti korostettu viiste mahdollistaa 
kääntämisen kevyesti 

 Kartiomainen juoksu-
putki ilmaisee dyna-

miikkaa 

ComfortZone

 Integroitu Bidette-käsisuihku 
näissä 2 mallissa 
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Talis® Select S 190
 Pesuallashana 
# 72044, -000  vipupohja venttiilillä 
# 72045, -000  ilman pohjaventtiiliä 

Talis® Select S 100
 Pesuallashana 
# 72042, -000  vipupohja venttiilillä 
# 72043, -000  ilman pohjaventtiiliä 

Talis® Select S 80
 Pesuallashana 
# 72040, -000  vipupohja venttiilillä 
# 72041, -000  ilman pohjaventtiiliä 

Talis® S 100
 Yksiote pesuallashana 
# 72020, -000  vipupohja venttiilillä 
# 72021, -000  ilman pohjaventtiiliä 
# 72022, -000  CoolStart vipu, pohja venttiilillä  
 (ei kuvassa) 
# 72023, -000  CoolStart ilman pohjaventtiiliä  
 (ei kuvassa) 
# 72024, -000  LowFlow vipu, pohja venttiilillä 
# 72025, -000  LowFlow ilman pohjaventtiiliä  

Talis® S 100
Yksiote pesuallashana Bidette-käsisuihkulla
# 72290, -000 PushOpen-pohjaventtiilillä

Talis® S 80
 Yksiote pesuallashana 
# 72010, -000  vipupohja venttiilillä 
# 72011, -000   
# 72012, -000  ilman pohjaventtiiliä 
# 72013, -000  CoolStart vipu, pohja venttiilillä  
 (ei kuvassa) 
# 72014, -000  CoolStart ilman pohjaventtiiliä  
 (ei kuvassa) 
# 72015, -000  LowFlow vipu, pohja venttiilillä 
# 72018, -000  LowFlow ilman pohjaventtiiliä 
# 72016, -000  avoimelle boilerille 
# 72017, -000  Kylmävesihana   (ei kuvassa)   

Talis® S 190
 Yksiote pesuallashana 
# 72031, -000  vipupohja venttiilillä 
# 72032, -000  ilman pohjaventtiiliä 

 Pesuallas 

 Talis-sarjan keittiöhanat löydät sivulta 228. 
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Talis® Select S 100
Pesuallashana Bidette-käsisuiihkulla
# 72291, -000 PushOpen-pohjaventtiilillä



Talis® Select S
 Pesuistuinhana 
# 72202, -000

Talis® S
 Yksiote pesuistuinhana 
# 72200, -000

 Pesuistuin 

Talis® S 140
 Yksiote pesuallashana 
# 72113, -000  vipupohja venttiilillä 
# 72114, -000  ilman pohjaventtiiliä 

Talis® S 210 
 Yksiote pesauallashana 120° 
kääntyvällä juoksuputkella 
# 72105, -000  vipupohja venttiilillä 

Talis® S 
 3-osainen pesuallashana 
# 72130, -000

Talis® S 
 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
# 72111, -000 225  mm 
 Runko-osa seinä-asennukseen  
# 13622180 

Talis® S 
 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
# 72110, -000 165  mm 
 Runko-osa seinä-asennukseen  
# 13622180 

Talis® S 250
 Yksiote pesuallashana 
# 72115, -000  vipupohja venttiilillä 
# 72116, -000  ilman pohjaventtiiliä 

 ▪  Mukava käyttö johtuen puikkokahvasta, 
joka on aina käden ulottuvilla 

 ▪  Helppo puhdistaa, sillä sivulla oleva 
kahva likaa vähemmän 

 ▪  Täysin uusi muotokieli uusille asiakas-
ryhmille 

 ▪  Sopii suurille pesualtaille 

Talis® Select S/Talis® S

 Pesuallas 
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 Amme 

 Suihku 

Talis® S
 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
 pinta-asennus 
# 72400, -000 

Talis® S
 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 72405, -000
# 72406, -000  integroidulla 
 turvatoiminnolla 

Talis® S
 3-osainen ammehana
asennus ammeen reunaan 
# 72416, -000 
 Runko-osa 
# 13437180

 

Talis® S
 4-osainen amme- ja suihkuhana, 
asennus ammeen reunaan 
# 72418, -000
 Runko-osa 
# 13444180

 

 

Talis® S
 Ammeputki DN20, piiloasennus 
# 72410, -000

 

Talis® S
 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
lattia-asennus, AXOR Starck 
puikkokäsisuihkulla 
# 72412, -000 
 Runko-osa 
# 10452180

Talis® S
 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 72600, -000

Talis® S
 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 72605, -000
# 72607, -000 Highflow  (ei kuvassa) 

Talis® S
 3-osainen ammehana
asennus ammeen reunaan 
# 72415, -000 
 Runko-osa 
# 13233180
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 Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille 
# 01800180 iBox universal 
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Talis®

 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
# 31618, -000 165  mm  
# 31620, -000 165  mm  LowFlow
# 31611, -000 225  mm   (ei kuvassa) 
 Runko-osa seinä-asennukseen 
# 13622180

 Talis Care -tuotteet löytyvät sivulta 210 alkaen. 

Talis® 200
 2-ote pesuallashana kääntyvällä juoksu-
putkella 120° 
# 32030, -000

Talis® 230
 3-osainen pesuallashana 
# 32310, -000 

Talis® 210
 Yksiote pesuallashana 60° kääntyvällä 
juoksuputkella, pyörivällä juoksuputken 
päällä 
# 32082, -000   
# 32084, -000  vipupohja venttiilillä 
# 32080, -000  kiinteällä juoksuputkella  

Talis® 80
 Yksiote pesuallashana 
# 32040, -000  vipupohja venttiilillä 
# 32042, -000  avoimelle boilerille  

Talis® 80
Yksiote pesuallashana 
Bidette-käsisuihkulla
# 32140, -000 ilman pohjaventtiiliä

Talis®/Talis® S

 Pesuallas 

Talis® S
 Yksiote pesuallashana 
# 32070, -000  360° kääntyvällä 
 juoksuputkella ja vipupohja venttiilillä 
# 32073, -000  120° kääntyvällä 
 juoksuputkella ja vipupohja venttiilillä 

Talis® S
 Yksiote pesuallashana 
# 32020, -000  vipupohja venttiilillä 
# 32031, -000  ilman pohjaventtiiliä  
# 32032, -000  vipupohja venttiilillä , 
 avoimelle boilerille 
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 Pesuistuin 

 Suihku 

 Amme 

Talis®

 Yksiote pesuistuinhana 
# 32240, -000

Talis® S
 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
 pinta-asennus 
# 32420, -000

Talis® S
 Yksiote pesuistuinhana 
# 32220, -000 

Talis®

 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 32640, -000

Talis® S
 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 32620, -000

Talis®

 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 32675, -000

 Peitelevyn halkaisija  Talis  ja  Talis S: 150  mm .  Sopivat käyttöventtiilit löydät sivulta 109. 

 Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille 
# 01800180 iBox universal 
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Talis®

 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
 pinta-asennus 
# 32440, -000 

Talis®

 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 32475, -000
# 32477, -000  integroidulla turvatoi-
minnolla 

Talis®

 Ammeputki DN20, piiloasennus 
# 13414, -000
 

 ▪  Talis ja Talis S -hanat tarjoavat valikoi-
tua kylpyhuonemuotoilua toiminnallisen 
selkeyden ansiosta 

 ▪  Kapea ja pelkistetty  ▪  Tyypillinen puikkokahva yksinkertaiseen 
käyttöön 



Select

Talis® Select E/Talis® E 

 Mukavuutta sen luonnollisimmassa 
muodossa 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Select-teknologia helpottaa päivittäisiä rutiineja napin painal-
luksella toimivan käytön ansiosta 

 ▪  Auttaa vedensäästössä, sillä helppo käyttö innostaa kytkemään 
veden useammin pois päältä 

 ▪  Yksinkertainen puhdistaa johtuen runsaista pinnoista 

 ▪  Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-
teknologian ansiosta 

Talis® Select E 110 Talis® E 110

 Tarkat reunat luovat sel-
keän vaikutelman 

 Runsaat, leijuvat pinnat 
säteilevät arvokkuutta 

ComfortZone

 Pystysuorassa seisova, kapea 
kartiomainen runko-osa 

 Kapeaa eleganssia peh-
meän muodon ansiosta 

 Hienosti korostettu viiste mahdollistaa 
kääntämisen kevyesti 

 Mallikelpoinen:   Kahvattoman Select-pai-
nikkeen ansiosta hana näyttää aina harmoni-
selta. Kahvaa ei tarvitse kääntää takaisin ja 
hanasta tulee heti valitun lämpötilan mukaista 
vettä. 

 Miellyttävä:   Riippumatta siitä tapahtuuko 
käyttö sormella, käsivarrella tai kyynär-
päällä – Select-painike tekee käytöstä ennen 
kuulumattoman mukavaa. 

 Tyylikäs:   Hanat ja niiden tarkat reunat luo-
vat modernissa kylpyhuoneessa yhteensopi-
van kokonaiskuvan. 

 Select-painike tarkoittaa parasta käyttö-
mukavuutta 
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Talis® Select E 240
 Pesuallashana 
# 71752, -000  vipupohja venttiilillä 
# 71753, -000  ilman pohjaventtiiliä 

Talis® Select E 110
 Pesuallashana 
# 71750, -000  vipupohja venttiilillä 
# 71751, -000  ilman pohjaventtiiliä 

Talis® E 110
 Yksiote pesuallashana 
# 71710, -000  vipupohja venttiilillä 
# 71711, -000   
# 71712, -000  ilman pohjaventtiiliä 
# 71713, -000  CoolStart vipu, pohja venttiilillä  
 (ei kuvassa) 
# 71714, -000  CoolStart ilman pohjaventtiiliä  
 (ei kuvassa) 
# 71715, -000  LowFlow vipu, pohja venttiilillä  

Talis® E 80
 Yksiote pesuallashana 
# 71700, -000  vipupohja venttiilillä 
# 71701, -000   
# 71702, -000  ilman pohjaventtiiliä 
# 71703, -000  CoolStart vipu, pohja venttiilillä  
 (ei kuvassa) 
# 71704, -000  CoolStart ilman pohjaventtiiliä  
 (ei kuvassa) 
# 71705, -000  LowFlow vipu, pohja venttiilillä  
# 71707, -000  avoimelle boilerille  
# 71706, -000  Kylmävesihana   (ei kuvassa) 

Talis® E 240
 Yksiote pesuallashana 
# 71716, -000  vipupohja venttiilillä 
# 71717, -000  ilman pohjaventtiiliä 

 Pesuallas 

Talis® E 80
Yksiote pesuallashana Bidette-käsisuihkulla
# 71729, -000 PushOpen-pohjaventtiilillä



Talis® E 
 3-osainen pesuallashana 
# 71733, -000

Talis® E
 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
# 71732, -000 165  mm 
# 71734, -000 225  mm   (ei kuvassa) 

Talis® E

 Pesuallas 

Talis® E 150
 Yksiote pesuallashana 
# 71754, -000  vipupohja venttiilillä 
# 71755, -000  ilman pohjaventtiiliä 

Talis® E
 Yksiote pesuistuinhana 
# 71720, -000  vipupohja venttiilillä 
# 71721, -000  Push-Open-pohja venttiilillä 

 Pesuistuin 

 ▪  Mukava käyttö johtuen sivulla olevasta 
kahvasta, joka on aina käden ulottu-
villa 

 ▪  Helppo puhdistaa, sillä sivulla 
oleva kahva kerää likaa vähemmän 

 ▪  Täysin uusi muotokieli uusille asiakas-
ryhmille 

 ▪  Sopii suurille pesualtaille 
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Talis® E
 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 71740, -000
 

Talis® E
 3-osainen ammehana
asennus ammeen reunaan 
# 71747, -000
 Runko-osa 
# 13233180
 

Talis® E
 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 71745, -000
# 71474, -000  integroidulla turvatoiminnolla 
 

Talis® E
 Ammeputki DN20, 
piiloasennus 
# 71410, -000 
 

Talis® E
 3-osainen ammehana
asennus ammeen reunaan 
# 71730, -000
 Runko-osa 
# 13437180
 

 Amme 

Talis® E
 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 71760, -000

Talis® E
 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 71765, -000

 Suihku 

 Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille 
# 01800180 iBox universal 
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 Peitelaipan koko  Talis E: 155  mm  x 155  mm .  Sopivat käyttöventtiilit löydät sivulta 110 



 Avoin kulma luo jännitettä 

 Elävä:   Focus-hanat tuovat lieriömäisellä, dynaamisesti kallistetulla 
muotoilulla tyylikkyyttä ja arvokkuutta kylpyhuoneeseen. 

 Miellyttävä:   Pehmeä, hemmotteleva pyöreys ja ergonominen kahva 
kutsuvat miellyttävään käyttöön. 

Focus®

 Loistava laadussa, 
mukavuudessa ja hinnassa 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Yhteensopiva ja selkeä muotoilu 

 ▪  Dynaaminen siluetti ja pehmeät muodot kertovat laadusta 

 ▪  Ergonominen kahva on yksinkertainen käyttää 

 ▪  Laadukasta mukavuutta hyvään hintaan 

 ▪  Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-
teknologian ansiosta 

 Pyöreä kapea runko 
näyttää elegantilta 

 Suora, kiiltävä juoksuputki näyttää 
arvokkaalta 

 ComfortZone korkean juoksuputken 
ansiosta 

 Tasainen, litteä kahva korostaa laatua 

Focus® 100
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Focus® 240
 Yksiote pesauallashana 120° 
kääntyvällä juoksuputkella 
# 31609, -000  vipupohja-
venttiilillä 
# 31519, -000  ilman pohja-
venttiiliä 

Focus® 190
 Yksiote pesuallashana 
# 31608, -000  vipupohja-
venttiilillä 
# 31518, -000  ilman pohja-
venttiiliä 

Focus® 230
 Yksiote pesuallashana 
# 31531, -000  vipupohja-
venttiilillä 
# 31532, -000  ilman pohja-
venttiiliä 

Focus® 100
 Yksiote pesuallashana 
# 31927, -000 Bidette-käsisuihkulla
Ei kuvassa:
# 31607, -000  vipupohja venttiilillä 
# 31517, -000  ilman pohja venttiiliä 
# 31603, -000  LowFlow vipu, 
pohja venttiilillä 
# 31513, -000  LowFlow ilman poh-
javenttiiliä 

Focus®

 Kosketusvapaa pesuallashanan läm-
pötilan säädöllä 
# 31171, -000  Paristokäyttö 
# 31173, -000  Verkkoliitäntä 230 V 
 ilman lämpötilan säätöä 
# 31172, -000  (ei kuvassa)  
# 31174, -000  (ei kuvassa)  

Focus®

 Yksiote pesuistuinhana 
# 31920, -000  vipupohja-
venttiilillä 
# 31922, -000   

Focus®

 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
# 31923, -000

 Pesuallas/pesuistuin 

 Focus-sarjan keittiöhanat löydät sivulta 232 .
 Peitelevyn halkaisija  Focus: 150  mm . * Runko-osa piiloasennushanoille  # 01800180 iBox universal. 
 Focus Care -tuotteet löytyvät sivulta 210 alkaen. 
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Focus®

 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31940, -000
 

Focus®

 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus *
# 31945, -000 
# 31946, -000  integroidulla 
turvatoiminnolla 

Focus®

 Ammeputki DN20, piiloasennus 
# 13414, -000 
 

 Amme  Suihku 

Focus®

 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31960, -000

Focus®

 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus *
# 31965, -000 

Focus® 70
 Yksiote pesuallashana 
# 31926, -000 Bidette-käsisuihkulla
Ei kuvassa:
# 31730, -000  vipupohja venttiilillä 
# 31733, -000  ilman pohja venttiiliä 
# 31951, -000  LowFlow vipu, pohja-
venttiilillä 
# 31952, -000  LowFlow ilman poh-
javenttiiliä 
# 31132, -000  avoimelle  boilerille 
# 31604, -000   
# 31130, -000  Kylmävesihanat  
 (ei kuvassa) 

 UUTUUS 



 Kodikas:   Pehmeän siluet tinsa ansiosta 
Logis-hanat huolehtivat harmonisesta tunnel-
masta. 

 Joustava:   Monipuolinen valikoima tarjoaa 
jokaiseen asennustilanteeseen sopivan ja 
vakuuttavan ratkaisun. 

 Hivelevää:   Tarkat ulkolinjat ja pyöristetyt 
reunat hivelevät sekä silmää että kättä. 

Logis®

 Harmoninen muotoilu 
herkällä otteella 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Selkeät ja laajat pinnat helppoon käyttöön ja puhdistukseen 

 ▪  Pyöristetyt muodot kahvassa ja runko-osassa, siten yhteenso-
piva lisäys pehmeäreunaiselle pesualtaalle 

 ▪  Korkealaatuinen ja äänetön keraaminen säätökasetti – täydelli-
nen kerrostaloihin, hotelleihin ja toimistoihin 

 ▪  Korkeaa laatua alemmalla hintatasolla 

 ▪  Monipuolinen valikoima ja erilaisia pesuallashanojen 
 korkeuksia 

 ▪  Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-
teknologian ansiosta 

 Vaikuttaa arvokkaalta laajojen ja ulot-
tuvien pintojen ansiosta 

 Tarkka ulkolinja säteilee rauhaa 

 Harmoninen vaikutelma runko-osan 
SoftCube-muodon ansiosta 

 Tarkat reunat ilmaisevat selkeyttä 

 ComfortZone korkean juoksuputken 
ansiosta 

 Vaikuttava kahva, jonka pyöristetty 
malli sivelee kättä 

Logis® 100
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Logis® 210
 Yksiote pesauallashana 120° 
kääntyvällä juoksuputkella 
# 71130, -000  vipupohja venttiilillä 
# 71131, -000  ilman pohjaventtiiliä 

Logis® 190
 Yksiote pesuallashana 
# 71090, -000  vipupohja venttiilillä 
# 71091, -000  ilman pohjaventtiiliä 

 Pesuallas 
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 Logis Classic-sarjan keittiöhanat löydät sivulta 223 .

Logis® 70
 Yksiote pesuallashana 
# 71070, -000  vipupohja venttiilillä 
# 71077, -000   
# 71072, -000  CoolStart vipu, pohja-
venttiilillä   (ei kuvassa) 
# 71073, -000  CoolStart ilman pohja-
venttiiliä   (ei kuvassa) 
# 71071, -000  ilman pohjaventtiiliä 
# 71074, -000  avoimelle boilerille 
# 71078, -000  vipupohja venttiilillä 

Logis® 70
Yksiote pesuallashana Bidette-käsisuihkulla
# 71290, -000

Logis® 100
 Yksiote pesuallashana 
# 71100, -000  vipupohja venttiilillä 
# 71107, -000   
# 71102, -000  CoolStart vipu, pohja-
venttiilillä   (ei kuvassa) 
# 71103, -000  CoolStart ilman pohja-
venttiiliä   (ei kuvassa) 
# 71101, -000  ilman pohjaventtiiliä 

Logis®

 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
 pinta-asennus 
# 71225, -000

Logis®

 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
# 71220, -000 195  mm 
# 13622180  Runko-osa seinä-asennukseen 



Pesuistuin

Logis® 
2-ote pesuallashana 
# 71222, -000 vipupohja venttiilillä 
# 71221, -000 ilman pohjaventtiiliä

Logis® 70 
Kylmävesihana 
# 71120, -000 ilman pohjaventtiiliä
# 71121, -000 Lämminvesi (ei kuvassa) 

Logis® 70 
Yksiote pesuistuinhana 
# 71204, -000

Logis® 
3-osainen pesuallashana 
# 71133, -000 vipupohja venttiilillä

Logis® 100 
Yksiote pesuistuinhana 
# 71200, -000

Logis®

Pesuallas
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Suihku

Logis® 
Yksiote amme- ja suihkuhana,  
pinta-asennus 
# 71400, -000 
 

Logis® 
2-ote amme- ja suihkuhana,  
pinta-asennus
# 71243, -000 
 

Logis® 
3-osainen amme- ja suihkuhana,  
asennus ammeen reunaan 
# 71310, -000
Runko-osa 
# 13437180
 

Logis® 
Yksiote suihkuhana,  
pinta-asennus 
# 71600, -000

Logis® 
2-ote suihkuhana,   
pinta-asennus
# 71263, -000

Logis® 
Yksiote suihkuhana,  
piiloasennus 
# 71605, -000
# 71607, -000 Highflow (ei kuvassa)

Logis® 
Käyttöventtiili 
# 71970, -000

Amme

Logis® 
Ammeputki DN20,  
piiloasennus
# 71410, -000  
 

Logis® 
Amme- ja suihkuhana,  
piiloasennus 
# 71405, -000
# 71407, -000 integroidulla turvatoiminnolla 
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Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille 
# 01800180 iBox universal 

Peitelaipan koko Logis: 155 mm x 155 mm. Sopivat käyttöventtiilit löydät sivulta 110.



1 2 3

 Veistoksellinen vaikutus muhkean 
alustan ansiosta 

 Harmoninen:   Metropol Classic yhdistää 
kiiltäviä kromipintoja ja hienoja kullanvärisiä 
yksityiskohtia, jotka tekevät hanoista kiehto-
van elegantteja 

 Tyylikäs:   Hienot kullan sävyt vaikuttavat 
arvokkailta ja nostavat kylpyhuoneen arvoa. 

 Monipuolinen:   3- ja 4-osaisten hanojen 
kahvat on saatavana kolmena vaihtoehtona: 
(1) ristikahva, (2) vipukahva ja (3) nuppikahva. 

Metropol® Classic  UUTUUS 

 Maailma, joka on täynnä eleganssia 
ja harmoniaa 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Elegantti hanasarja, joka nostaa jokaisen kylpyhuoneen arvoa 

 ▪  Kolme kahvavaihtoehtoa erilaisia kylpyhuoneympäristöjä var-
ten: risti-, nuppi- ja vipukahva 

 ▪  Kolme erilaista pesuallashanakorkeutta eri tarpeisiin 

 ▪  Automaattinen vesimäärän rajoitus noin 5 l/min EcoSmart-tek-
nologian ansiosta 

 ▪  Helppo puhdistaa QuickClean-teknologian ansiosta 

 Arvokas vaikutelma pehmeästi kul-
kevien pintojen ja hienojen kullan 
sävyjen ansiosta 

 Elegantti runko-osa, jonka kulmat ovat 
tarkkoja, edustaa modernia eleganssia 

 Lennokas juoksuputki korostaa klas-
sista ilmettä 

Metropol® Classic 110
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 Pesuallas/pesuistuin 

 Sopivat Logis Classic -lisävarusteet löytyvät osoitteesta www.hansgrohe.fi  

 Kromi-kulta  (-090)  Kromi  (-000)

Metropol® Classic 260
 Yksiote pesuallashana 
vipupohja venttiilillä 
# 31303, -000, -090

Metropol® Classic 160
 Yksiote pesuallashana 
vipupohja venttiilillä 
# 31302, -000, -090

Metropol® Classic 110
 Yksiote pesuallashana 
# 31300, -000, -090 
 vipupohja venttiilillä  
# 31301, -000, -090 
 ilman pohjaventtiiliä  

Metropol® Classic 160
 3-osainen pesuallashana 
vipupohjaventtiilein 
# 31331, -000, -090  vipukahvoilla 

Metropol® Classic 110
 3-osainen pesuallashana 
vipupohjaventtiilein 
# 31330, -000, -090  vipukahvoilla  

Metropol® Classic 160
 3-osainen pesuallashana 
vipupohjaventtiilein 
# 31307, -000, -090  ristikahvoilla  

Metropol® Classic 110
 3-osainen pesuallashana 
vipupohjaventtiilein 
# 31306, -000, -090  ristikahvoilla  

Metropol® Classic 160
 3-osainen pesuallashana 
vipupohjaventtiilein 
# 31305, -000, -090  nuppikahvoilla 

Metropol® Classic 110
 3-osainen pesuallashana 
vipupohjaventtiilein 
# 31304, -000, -090  nuppikahvoilla 

Metropol® Classic
 Yksiote pesuistuinhana 
# 31320, -000, -090
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Metropol® Classic

Amme

Metropol® Classic
Yksiote amme- ja suihkuhana, 
 pinta-asennus
# 31340, -000, -090

Metropol® Classic
4-osainen amme- ja suihkuhana,  
asennus ammeen reunaan 
# 31441, -000, -090 vipukahvoilla
Runko-osa
# 13244, -000

Metropol® Classic
4-osainen amme- ja suihkuhana,  
asennus ammeen reunaan 
# 31449, -000, -090 ristikahvoilla
Runko-osa
# 13244, -000

Metropol® Classic
4-osainen amme- ja suihkuhana,  
asennus ammeen reunaan 
# 31315, -000, -090 nuppikahvoilla
Runko-osa
# 13244, -000

Metropol® Classic
Amme- ja suihkuhana,  
piiloasennus 
# 31345, -000, -090

Metropol® Classic
Ammeputki DN20,  
piiloasennus 
# 13425, -000, -090

Metropol® Classic
Yksiote amme- ja suihkuhana, 
lattialla seisova
# 31445, -000, -090
Runko-osa
# 10452180
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Kaikkien tuotteiden pinnat ovat ulkonäöltään kromi/kulta yhdistelmiä (-090) sekä saatavana myös kromina (-000).

Metropol® Classic

Suihku

Metropol® Classic
Yksiotesuihkuhana,  
pinta-asennus
# 31360, -000, -090

Metropol® Classic
Yksiotesuihkuhana,  
piiloasennus 
# 31365, -000, -090

Raindance® Classic 240 Air
Yläsuihku (19 l/min)
# 27424, -000, -090 
ja suihkuvarsi 390 mm
# 27405, -000, -090 
kattoliitännällä 100 mm
(ei kuvassa)

Raindance® Classic 100
Air 3jet Käsisuihku
# 28548, -000, -090 (17 l/min)

Raindance® Classic 100
Air 3jet Käsisuihku
# 27843, -000, -090 0,65 m
# 27841, -000, -090 0,90 m



Metris® Classic

 Modernit klassikot sulavalla 
 muotoilulla 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Tasapainoinen, pelkistetty muotoilu klassisella sulavuudella 
ilman mahtailua 

 ▪  Erittäin kapea ja helppo käyttää M1-säätökasetin ansiosta 

 ▪  Helppo puhdistaa korkealaatuisten ja pitkäikäisten kromi-
pintojen ansiosta 

 ▪  Automaattinen virtaaman rajoitus noin 5 l/min EcoSmart-
teknologian ansiosta 

 ▪  Liitäntä lämpötilankestäviä sekä mauttomia- ja hajuttomia 
PEX-letkuja käyttäen 

 ▪  Turvallisuutta palovammasuojan johdosta 

 Klassinen:   Sulava muotoilu pelkistetyn kaarevilla kahvoilla ja juoksu-
putkilla edustaa arvokkuutta ja iloa. 

 Tyylikäs:   Kiiltävä ja tasainen hanan pinta antaa jokaiselle kylpyhuo-
neelle ylellisen arvokkuuden. 

 Hohdokkaat ja tasaiset pinnat 
merkitsevät luksusta 

 ComfortZone korkean juoksuput-
ken ansiosta 

 Kapea muoto ja korkeus 
näyttävät arvokkailta 

 Geometriset perusmuodot koristelluilla lin-
joilla hienostuneeseen tunnelmaan 

 Hillitysti kaartuva kahva ja juoksu-
putki säteilevät iloa 

Metris® Classic 100
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Metris® Classic 250
 Yksiote pesuallashana 
# 31078, -000  vipupohja-
venttiilillä  

Metris® Classic 100
 Yksiote pesuallashana 
# 31075, -000  vipupohja-
venttiilillä  
# 31077, -000  ilman pohja-
venttiiliä  

Metris® Classic
 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
# 31003, -000 225  mm  
 Runko-osa seinä-asennukseen  
# 13622180 

Metris® Classic
 Yksiote pesuallashana 
# 31275, -000  vipupohja venttiilillä 
 

Metris® Classic
 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31478, -000
 

Metris® Classic
 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31485, -000

Metris® Classic
 Ammeputki DN20, 
piiloasennus 
# 13413, -000
 

Metris® Classic 100
 3-osainen pesuallashana 
# 31073, -000  vipupohja-
venttiilillä 

 Pesuallas/pesuistuin 

 Amme 

Metris® Classic
 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31672, -000

Metris® Classic
 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31676, -000

FixFit® Classic
 Ulosotto suihkuletkulle DN15 
takaiskuventtiilin kanssa 
# 16884, -000

 Suihku 

 Runko-osa piiloasennuster-
mostaattiin ja -hanoille 
# 01800180 iBox universal 

 Peitelevyn halkaisija  Metris Classic: 170  mm .  Sopivat käyttöventtiilit löydät sivulta 109 .
 Sopivat Raindance Classic -suihkut löytyvät sivulta 31 alkaen. 
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 Klassinen puikkokahva arvokasta vai-
kutelmaa ja helppoa käyttöä varten 

 Geometriset siirtymät korostavat 
hillittyä tyyliä 

Talis® Classic

 Klassisen tyylikkyyden 
harmonia 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Pyöreä perusmuoto ja pitkä geometria säteilevät eleganssia 

 ▪  Erittäin kapea ja helppo käyttää M1-säätökasetin ansiosta 

 ▪  Puikkokahva helppoon käyttöön 

 ▪  Automaattinen virtaaman rajoitus noin 5 l/min EcoSmart-
teknologian ansiosta 

 ▪  Liitäntä lämpötilankestäviä sekä mauttomia- ja hajuttomia 
PEX-letkuja käyttäen 

 ▪  Turvallisuutta palovammasuojan johdosta 

 Elegantti:   Geometriset muodot, ylelliset kaarteet, hienot linjat tuovat 
rauhallisen ja samalla jännittävän tyylin kylpyhuoneeseen. 

 Klassinen:   Talis Classic-linjan hanoissa yhdistyvät alkuperäinen 
 viehätys ja edelläkävijän vedensäästöteknologiat. 

 Kaareva juoksuputki korostaa aitoa 
viehätystä 

 ComfortZone korkean juoksuputken 
ansiosta 

 Erittäin kapea ja 
korkea runko ilmai-
see eleganssia 

 Laajennettu alusta kiinnittää visuaa-
lisesti 

Talis® Classic 80
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Talis® Classic 230
 Yksiote pesuallashana 
# 14116, -000  vipupohja-
venttiilillä  

Talis® Classic 80
 Yksiote pesuallashana 
# 14111, -000  vipupohja-
venttiilillä  
# 14118, -000  ilman pohja-
venttiiliä  

Talis® Classic Natural 90
 Yksiote pesuallashana 
# 14127, -000  vipupohja-
venttiilillä  

Talis® Classic
 Yksiote pesuistuinhana 
# 14120, -000  vipupohja-
venttiilillä  
 

Talis® Classic
 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 14140, -000

Talis® Classic
 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 14145, -000

 Pesuallas/pesuistuin 

Talis® Classic
 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 14161, -000

Talis® Classic
 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 14165, -000

 Amme 

 Suihku 

 Peitelevyn halkaisija  Talis Classic: 150  mm .  Sopivat käyttöventtiilit löydät sivulta 109 .
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 Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille 
# 01800180 iBox universal 



Logis® Classic

 Tässä sulautuvat eleganssi 
ja toiminnallisuus 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Elegantti muotoilu klassisilla elementeillä 

 ▪  Pesualtaaseen sovitettu perusmuoto, joka integroituu harmoni-
sesti 

 ▪  Helppo puhdistus selkeiden, pyöreiden muotojen ansiosta 

 ▪  Kääntöalueen rajoitus helpottaa käytettävyyttä 

 ▪  Pitkäikäiset keraamiset venttiilit koko valikoimassa 

 ▪  Automaattinen virtaaman rajoitus noin 5 l/min EcoSmart-
teknologian ansiosta 

 ▪  Tarjolla myös alhaisen paineen versioita 

 ▪  hansgrohe-laatua perushintaan 

 Metallinen suuttimen hylsy korostaa 
arvokkuutta 

 Ajankohtaista muotoilua ja muotokieltä 

 Ristimuotoillut metal-
likahvat ilmaisevat 
klassista viehätystä 

 Suoraviivaista eleganssia kaartuvan 
juoksuputken ansiosta 

 Elegantti lämpimän ja kylmän veden 
merkintä 

Logis® Classic
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Logis® Classic
 2-ote pesuallashana 
# 71270, -000  vipupohja venttiilillä 
# 71272, -000  Push-Open-pohja venttiilillä 

Logis® Classic
 3-osainen pesuallashana 
# 71323, -000  vipupohja venttiilillä 

Logis® Classic
 Kylmävesihana 
# 71135, -000  ilman pohjaventtiiliä 
# 71136, -000  Lämminvesi   (ei kuvassa)  

Logis® Classic
 Käyttöventtiili 
# 71976, -000

 Pesuallas 
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Logis® Classic
 2-ote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 71240, -000

Logis® Classic
 2-ote suihkuhana, 
 pinta-asennus 
# 71260, -000

 Amme 

 Suihku 
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 Unica ’Comfort -valikoima on mukava 
ja järkevä ratkaisu jokaiseen kylpyhuonee-
seen. Vakaiden ja kestävien materiaalien 
ansiosta valikoima on sen lisäksi myös ihan-
teellinen projektimyyntiä ajatellen ja sopii 

ennen kaikkea hotelleihin. Kestävien suihku-
tankojen korkea vetolujuus on jopa 200 kg 
ja niitä voidaan käyttää näin myös kahvoina. 
25 mm paksun kromatun messinkitangon ja 
vakaiden metallisten seinätukien avulla saa-

daan aikaiseksi kiinteä ja turvallinen tuki sekä 
estetään seinän repeäminen. Kahva ja säily-
tystaso, jalkatuki sekä Raindance Select S 120 
-käsisuihku ovat piste i:n päällä kun kyse on 
mukavuudesta. 

Unica® ’Comfort  UUTUUS 

 Ei jätä toivomisen varaa kestä-
vyyden ja mukavuuden suhteen 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Yhden käden käyttö itselukittuvan liu’un ansiosta 

 ▪  Mukava suihkutyypin vaihto tapahtuu Select-painikkeella 

 ▪  Suihkupidikkeen portaaton taivutus korkeintaan 90° 

 ▪  Korkea vetolujuuden kestävyys jopa 200 kg 

 ▪  Säilytystason, kahvan ja pidikkeen yhdistelmä on kompakti 
 ratkaisu kylpyhuoneeseen 

 ▪  Irrotettava säilytystaso, joka on valmistettu lujasta,  valkoisesta 
muovista, tarjoaa paljon tilaa kaikenlaisille  suihkutarvikkeille 

 ▪  Suihkutanko ja kahvat sopivat erinomaisesti myös kylpyammee-
seen 

Unica® ’Comfort 
 Suihkusetti, jossa on Raindance Select S 120 -käsisuihku 
ja Unica ’Comfort -suihkutanko 

 Turvallinen:   ergonominen kahva tuke-
vaan otteeseen, jopa 200 kg, Ø 25 mm 

 Joustava:   Käsisuihkun lisäpidike 
mahdollistaa erilaisia käsisuihkun 
sijoittamismahdollisuuksia – sopii erin-
omaisesti suihkuttamiseen istuttaessa 

 Metallituet tukevaa seinäkiinnitystä 
varten 

 Käytännöllinen:   suihkutanko, säilytys-
taso ja kahva yhdistyvät 

 Kestävä:   Pidike, jossa on tukeva, itselu-
kittuva metalliliuku, taivutettavissa 90°, 
käyttö helppoa ja mahdollista yhdellä 
kädellä 

 Suihkuletku, jossa on suihkunpuoleinen 
kääntyvä liitos estämässä suihkuletkua 
kiertymästä häiritsevästi 

 250 mm leveä säilytystaso kestävästä 
muovista vaivattomaan suihkutarvik-
keiden säilyttämiseen – irrotettavissa 
ja siten helppo puhdistaa 
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 Suihkusetit 

Unica® ’Comfort
 Suihkutanko  1,10  m   L Set 
# 26403, -400

Unica® ’Comfort
 Suihkutanko  1,10  m   R Set 
# 26404, -400 

Unica® ’Comfort
 Suihkutanko  
# 26402, -000 0,90  m 
# 26401, -000 0,65  m  
 (ei kuvassa) 

 Jalkatuki  ’Comfort
# 26329, -000

 Tartuntakahva hyllyllä  ’Comfort
 ja käsisuihkun pidikkeellä 
# 26328, -400

 ▪  Metallista, jossa on luista-
maton silikoninen liukueste 

 ▪  Käsisuihkun pidike voidaan 
asentaa sekä oikealle että 
vasemmalle, ja se voidaan 
myös irrottaa 

Unica® ’Comfort
Raindance® Select 120
Unica ’Comfort 1,10  m  
 L suihkusetti 
# 26324, -000, -400 
# 26325, -000, -400 EcoSmart

Unica® ’Comfort
Raindance® Select 120
Unica ’Comfort 1,10  m  
 R suihkusetti 
# 26326, -000, -400
# 26327, -000, -400 EcoSmart

Unica® ’Comfort
Raindance® Select 120
 suihkusetti 
# 26322, -000, -400 
0,90  m 
# 26323, -000, -400 
0,90  m  EcoSmart

Unica® ’Comfort
Raindance® Select 120
 suihkusetti 
# 26320, -000, -400 
0,65  m 
# 26321, -000, -400 
0,65  m  EcoSmart
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 Parempi turvallisuus 
tasaisen veden lämpötilan 
ansiosta 

 Käyttäjäystävällinen hyvin 
luettavalla tekstillä 

 Pidemmät käyttökahvat, intuitiivinen käyttö, 
tasaiset lämpötilat, suuret kirjaimet: Talis 
Care- ja Focus Care-sarjojen hanat sekä 
Ecostat Comfort Care-termostaatit huolehtivat 
paremmasta turvallisuudesta, mukavuudesta 
ja käyttäjäystävällisyydestä kylpyhuoneessa. 

Niiden mahdollistama huoleton vedenkäyttö 
helpottaa myös lapsiperheiden arkea. Hyvin 
suunnitellut ratkaisut sopivat lisäksi kaikkiin 
muihinkin paikkoihin, joissa vaaditaan helppo-
käyttöisyyttä, joissa on muita iän tai sairauden 
aiheuttamia tarpeita tai joissa vaaditaan eri-

tyisiä hygieniavaatimuksia: vanhainkodeissa, 
sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa tai asun-
toloissa. Mutta myös siellä, jossa tarvitaan 
enemmän käyttömukavuutta ja turvallisuutta, 
kuten päiväkodeissa, hotelleissa tai monen 
sukupolven taloissa. 

Focus® Care
 Yksiote pesuallashana 

Ecostat® Comfort Care
 Suihkutermostaatti 

 Erittäin pitkä, kulmittainen käyt-
tövipu käytettävissä pienellä 
voimalla 

 Pyöristetyt muodot huoleh-
tivat ylimääräisestä turval-
lisuudesta 

 Suuremmat merkinnät helppoa 
luettavuutta varten 

 Care-hanat 

 Esteettömästi enemmän 
mukavuutta ja turvallisuutta 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Erittäin pitkä, laaja-alainen käyttövipu: ergonominen muotoilu, 
jotta vipua voidaan liikuttaa myös koko kädellä tai käsivarrella 

 ▪  Helppo ja mukava käyttö 

 ▪  Erittäin pitkäikäinen kestävän messinkirungon ja metallikahvan 
ansiosta 

 ▪  Lämpötila esisäädettävä, esimerkiksi henkilöille, jotka ovat 
menettäneet lämpötilatunnon 
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Talis® Care

 Pesuallas 

Talis® Care
 Yksiote pesuallashana 
 pinta-asennus 
# 32037, -000

Talis® Care 80
 Yksiote pesuallashana 
# 32035, -000

Ecostat® Comfort Care
 Ammetermostaatti, 
pinta-asennus 
# 13115, -000
 

Ecostat® Comfort Care
 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 13117, -000

 Amme  Suihku 

Focus® Care

 Pesuallas 

 Pikaliitinsetti 
# 28346, -000

Focus® Care 100
 Yksiote pesuallashana 
# 31911, -000  vipupohja-
venttiilillä  
# 31915, -000  ilman pohja-
venttiiliä 
# 31917, -000  CoolStart ilman 
pohjaventtiiliä   (ei kuvassa) 

Focus® Care
 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31916, -000

Focus® Care 70
 Yksiote pesuallashana 
# 31910, -000  vipupohja-
venttiilillä 
# 31914, -000  ilman pohja-
venttiiliä 

Focus® Care
 Yksiote pesuallashana  
 pinta-asennus 
# 31913, -000

 Suihku 

 ▪  Käyttäjäystävälli-
sen  kahvan pituus 
121 mm 

 ▪  Stabiili metallirunko 
ja -kahva 

 ▪  Laminaarivirtaus 

 ▪  Mahdollistaa 
nopean ja helpon 
käsisuihkujen vaih-
don 
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 ▪  Helppo asentaa olemassa oleviin 
liitäntöihin, 
esim. pesualtaan alla 

 ▪  Huolehtii pysyvästä lämpötilasta ja 
jatkuvasta virtaamasta myös silloin, 
kun kylmän veden paine laskee 

 ▪  Turvallisuutta esim. lastentarhoihin, 
sairaaloihin ja hotelleihin 

 ▪  Terminen desinfi ointi mahdollista 

 Pöydän alle tuleva termostaatti 
 pinta-asennus 
# 15346, -000
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 Vesi virtaa vain, kun sitä todella tarvi-
taan: Kosketusvapaat hanat infrapuna-elekt-
roniikalla auttavat veden säästössä erityisesti 
julkisissa tiloissa ja pienentävät energiakus-

tannuksia. Lisäksi kosketusvapaa tekniikka 
estää tartuntavaaroja, joita voi aiheutua 
paljon käytetyistä hanoista julkisissa saniteet-
titiloissa. Varsinkin terveydenhoitoalan hygie-

nia-asiantuntijat suosittelevat kosketusvapaita 
 vesilähteitä. 

Focus®

 Elektroninen pesuallashana 

 Paristo- tai verkkoliitäntä 

 Infrapuna-anturi, sopeutuu automaatti-
sesti näköalueelle 

 Vaihtoehtoisesti lämpötilan säätelyllä 
tai ilman 

 Altaan huuhtelu- ja pesutoiminto akti-
voitavissa helposti 

 Virtaama rajoitettu 5 l/min 

 Automaattinen vedenpysäytys – viimeis-
tään 60 sekunnin kuluttua 

 Elektroniset pesuallashanat 

 Kosketusvapaa tekniikka parempaan 
hygieniaan ja vedensäästöön 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Vedensäästö automaattisella vedenpysäytyksellä 

 ▪  Saatavilla paristo- ja verkkoliitännällä 

 ▪  Erittäin hygieeninen, koska kosketusvapaa 

 ▪  Sopii erinomaisesti julkisiin ja liiketiloihin 

 ▪  WELL-sertifi oitu 
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 Elektroniset pesuallashanat 

PuraVida®

PuraVida®

 Kosketusvapaa pesuallashanan 
lämpötilan säädöllä 
# 15170, -000, -400  Paristokäyttö 

Metris® S
 Kosketusvapaa pesuallashanan 
lämpötilan säädöllä 
# 31100, -000  Paristokäyttö 
# 31102, -000  Verkkoliitäntä 230 V 

Metris® S
 Kosketusvapaa pesuallashanan 
ilman lämpötilan säätöä 
# 31101, -000  Paristokäyttö 
# 31103, -000  Verkkoliitäntä 230 V 

Focus®

 Kosketusvapaa pesuallashanan 
ilman lämpötilan säätöä 
# 31172, -000  Paristokäyttö 
# 31174, -000  Verkkoliitäntä 230 V 

Focus®

 Kosketusvapaa pesuallashanan 
lämpötilan säädöllä 
# 31171, -000  Paristokäyttö 
# 31173, -000  Verkkoliitäntä 230 V 

Metris® S

Focus®
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Saippua-annostelija 
messinki/lasi 
# 40514, -000

Hammasmukiteline 
messinki/lasi 
# 40518, -000

Saippuateline 
messinki/lasi 
# 40515, -000

Yksittäinen koukku 
# 40511, -000

WC-paperiteline
kannella 
# 40523, -000

WC-paperiteline 
messinki 
# 40526, -000

Vararullanpidike 
# 40517, -000

WC-harja ja teline 
messinki/lasi 
# 40522, -000

Käsipyyhepidike 
2-vartinen 
# 40512, -000

Logis®

Lisävarusteet

Pyyhetanko 
600 mm asennusväli 
# 40516, -000

Kahva 
300 mm asennusväli 
# 40513, -000



Nesteannostelija 
messinki/keramiikka 
# 41614, -000

Logis® Classic

Hammaslasiteline 
messinki/keramiikka 
# 41618, -000

Saippuateline 
messinki/keramiikka 
# 41615, -000

Yksittäinen koukku 
# 41611, -000

WC-paperiteline
kannella 
# 41623, -000

WC-paperiteline 
messinki 
# 41626, -000

Vararullanpidike 
# 41617, -000

WC-harja ja teline 
messinki/keramiikka 
# 41632, -000

Käsipyyhepidike 
2-vartinen 
# 41612, -000

Pyyhetanko 
600 mm asennusväli 
# 41616, -000

Kahva 
300 mm asennusväli 
# 41613, -000
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 Puhtaus on välttämätöntä hyvänolon 
tunnetta varten kylpyhuoneessa. Sen vuoksi 
hansgrohe on suunnitellut lukuisia innovatiivi-
sia viemäröintijärjestelmiä. Näin käytetty vesi 

voi virrata viemäriin nopeasti ja vaivattomasti. 
Monenlaiset mallit, kuten Exafi ll, Flexaplus, 
Raindrain ja Flowstar, voidaan asentaa yksin-
kertaisesti ja ne ovat sen lisäksi käyttäjäys-

tävällisiä. Ylivuodon säätö tai muut järkevät 
toiminnot huolehtivat pitkään kestävästä muka-
vuudesta, myös suihkunautinnon jälkeen. 

 Viemäröintijärjestelmät 

Flowstar®:  Flowstar-kierrevesilukko on myös optisesti selkeä ratkaisu 
pesualtaan alle. 

Push-Open:  Push-Open-pohjaventtiili voidaan sulkea ja avata 
kevyellä painalluksella ja se mahdollistaa siten yksinkertaisen altaan 
täyttämisen tai tyhjentämisen. 

 hansgrohen viemäröintijärjestelmät 

 Hillitty muotoilu, 
täydellinen toiminta 
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 Amme Exafi ll® S:   Erillinen ammehana on 
tarpeeton, koska integroidulla hienolla vesipu-
toussuihkulla amme voidaan täyttää mukavasti 
ja ilman roiskeita. Exafi ll S on kaikki yhdessä: 
Ammeen täyttö, -viemäröinti ja -ylivuoto. Ja 
sen asennuskin on vielä helppoa – samoin 
kuin suuttimien puhdistuskin QuickClean-tek-
nologian avulla. 

 Amme Flexaplus® S:   Ei enää liian täyteen 
täytettyä kylpyammetta. Koska tyhjennys- ja 
ylivuotoventtiilit valvovat ammeen ylimää-
räistä vettä ylivuodon säännöstelyelementillä. 
Vedenkorkeutta voidaan nostaa ammeessa 
korkeintaan 25 mm vielä suurempaan kylpy-
nautintoon. 

 Suihku Raindrain® 90 XXL:   Sopii erityi-
sesti suuriin suihkuihin korkealla virtaamalla, 
kuten Raindance Rainfall tai Raindance 
Rainmaker. Huolehtii kaikenlaisten suihkual-
taiden nopeasta ja vaivattomasta tyhjen-
nyksestä. Täydellinen suihkun pohjaventtiili 
tyhjentää jopa 51 l/min ja on yksinkertainen 
asentaa. 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Veden nopea tyhjennys 

 ▪  Luotettava myös suurissa suihkuissa isoilla virtaamilla 

 ▪  Helppo asentaa ja erittäin käyttäjäystävällinen 

 ▪  Ylivuodon säätö ja muita järkeviä toimintoja 
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 Hajulukot 

 Suihkualtaan viemärit 

 Flowstar® S design- 
kierrevesilukko 
# 52105, -000

 Flowstar® design- 
vesilukko 
# 52100, -000
 Setti: 1 Flowstar, 2 kulmasulun 
suojakotelo (kulmasululla) 
# 52120, -000  (ei kuvassa) 

 Kulmasulku E 
# 13902, -000

 Kulmasulku S 
# 13901, -000

 Pohjaventtiili 
Push-Open
# 50100, -000

 Pohjaventtiili 
Push-Open
# 50105, -000

 Pohjaventtiili 
 sulkeutumaton malli 
# 50001, -000, -800

 Vipupohjaventtiili 
 vaakavivulla 
# 94139, -000

Raindrain® 90 XXL
 Kokonaissetti  51  l/min 
# 60067, -000 

Staro® ’52
 Kokonaissetti  33  l/min 
# 60060, -000

Staro® ’90
 Kokonaissetti  29  l/min 
# 60056, -000

 ▪  Virtausteho kork. 51 l/min 
 ▪  Yksinkertainen asennus 
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 Amme 

Exafill®

# 58123, -000
 Kokonaissetti täyttö-, 
viemäröinti - ja ylivuotovarus-
tus standardiammeille 

Exafill® S
# 58115180
 Kokonaissetti täyttö-, 
viemäröinti - ja ylivuotovarus-
tus standardiammeille 

Exafill® S
# 58116180
 Runko-osa täyttö-, 
viemäröinti - ja ylivuotovarus-
tus erikoisammeille 

Exafill® S
# 58113, -000
 Kokonaissetti täyttö-, 
viemäröinti - ja ylivuotovarustus 
standardiammeille 

Exafill®

# 58127, -000  Pintaosa 

Exafill® S
# 58117, -000  Pintaosa 

Exafill®

# 58125180
 Kokonaissetti täyttö-, 
viemäröinti - ja ylivuotovarus-
tus standardiammeille 

Exafill®

# 58126180
 Runko-osa täyttö-, 
viemäröinti - ja ylivuotovarus-
tus erikoisammeille 

Flexaplus®

# 58140180 
 Kokonaissetti viemäröinti - ja 
ylivuotovarustus joustavalla 
ylivuotoletkulla standardiam-
meille 

Flexaplus®

# 58141180 
 Runko-osa täyttö-, 
viemäröinti - ja ylivuotovarus-
tus erikoisammeille 

Flexaplus®

# 58143, -000 
 Kokonaissetti viemäröinti - ja 
ylivuotovarustus joustavalla 
ylivuotoletkulla standardiam-
meille 

Flexaplus® S
# 58150, -000 
 Kokonaissetti viemäröinti - ja 
ylivuotovarustus joustavalla 
ylivuotoletkulla standardiam-
meille 

Flexaplus® S
# 58186, -000  Pintaosa 

Flexaplus®

# 58185, -000  Pintaosa 
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 ▪  Joustavasti sovitettavissa 
ammeen muotoon 

 ▪  Jousitettu tyhjennystulppa 
suojaa loukkaantumisilta 

 ▪  Itsepuhdistuva ruuvisifoni 



Select

Monipuoliset hanat, joissa yhdistyvät tietotaito,  
laatu, toiminnallisuus ja muotoilu:
Metris® Select | Metris® | Talis® Select S | Talis® S | Focus® | Logis® | Logis® Classic

KEITTIÖHANAT



Select
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Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi

Lisää liikkumavapautta: Select-painiketta voi käyttää kuin ohimennen ja se tuo siten lisämukavuutta sekä lisää joustavuutta päivittäiseen 
työnkulkuun.

Select-teknologia

Mukavuutta napin painalluksella – 
täysin asiakkaidesi maun mukaan
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Innovat i iv inen Select - teknologia 
mahdollistaa erityisen mukavan käytön nap-
pia painamalla – tietenkin myös keittiössä. 
Monille ruoanlaitto on puuhaa, jonka parissa 
he voivat rentoutua ja unohtaa kiireet. Ren-
toutuminen on tässä juuri oikea ilmaisu. 
Select-painikkeella rentoutuminen tapahtuu 

kirjaimellisesti käden käänteessä – tai kyynär-
päällä. Näin hana pysyy puhtaana likaisista 
käsistä huolimatta. Veden pois päältä kytkemi-
nen yksittäisten työvaiheiden välillä on paljon 
yksinkertaisempaa. Turhaa veden- ja energi-
ankulutusta voidaan näin välttää. Kokkaus 
on rentouttavaa hansgrohe keittiöhanojen 

modernin ja samalla käytännöllisen muotoilun 
ansiosta – myös ulosvedettävä pikapesin on 
saatavana Select-teknologialla varustettuna. 
Näin järkevä käyttö on nautinto jo ruokaa 
laitettaessa.



  

 hansgrohen keittiöhanat 

 Keittiöhanamallistojen 
yleiskatsaus 

 Keittiöhanat 

▪  Saatavana .  –  Ei saatavana .

Metris® Select S/Metris® Talis® Select S/Talis® S Talis® S Focus® Logis®

 Tuotteen nimi Metris® Select 320 Metris® 320 Talis® Select S 300 Talis® S 200 Talis® S² Variarc Talis® S Focus® 240 Focus® 160 Logis® 260 Logis® 220 Logis® 160

 Ve
rs

io
t 

 Select -teknologialla ▪ – ▪ – – – – – – – –

 Ulosvedettävällä 
pikapesimellä 

–

ComfortZone 320
14820, -000, -800
ComfortZone 220

14834, -000, -800

–

ComfortZone 200
72813, -000, -800
ComfortZone 160
72815, -000, -800

ComfortZone 220
14877, -000

ComfortZone 170
32841, -000

ComfortZone 240
31815, -000, -800

– – – –

 Ulosvedettävällä 
juoksuputkella 

 ComfortZone 320 
14884, -000, -800
ComfortZone 240
14857, -000, 800

ComfortZone 320
14821, -000, -800

ComfortZone 300
72821, -000, -800
ComfortZone 220

72822, -000, -800

– ComfortZone 260
14872, -000

– – – – – –

 Kääntyvällä 
juoksuputkella 

ComfortZone 320
14883, -000, -800
ComfortZone 260
14847, -000, -800

ComfortZone 320
14822, -000, -800

ComfortZone 300
72820, -000, -800

ComfortZone 260
72810, -000, -800
ComfortZone 220
72814, -000, -800

ComfortZone 270
14870, -000

ComfortZone 170
32851, -000

ComfortZone 280
31817, -000, -800
ComfortZone 260
31820, -000, -800

ComfortZone 160
31806, -000, -800

ComfortZone 260
71835, -000

ComfortZone 220
71280, -000

ComfortZone 160
71832, -000

ComfortZone 120
71830, -000

 Asennus ikkunan eteen – ComfortZone 320
14823, -000

– –

ComfortZone 260
14872, -000

ComfortZone 220
14877, -000

– – – – – ComfortZone 160
71833, -000

 Avoimelle boilerille – – – ComfortZone 260
72812, -000

– ComfortZone 170
32842, -000

ComfortZone 260
31822, -000

ComfortZone 160
31804, -000

– – ComfortZone 120
71831, -000

 Pesukoneventtiilillä – ComfortZone 320
14888, -000

– ComfortZone 220
72811, -000

ComfortZone 260
14875, -000 – ComfortZone 260

31823, -000
ComfortZone 220

31803, -000
– – ComfortZone 220

71834, -000
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 Skannaa tämä QR-koodi ja esittele keittiöhanojemme toi-
minnot. 

Metris® Select S/Metris® Talis® Select S/Talis® S Talis® S Focus® Logis®

 Tuotteen nimi Metris® Select 320 Metris® 320 Talis® Select S 300 Talis® S 200 Talis® S² Variarc Talis® S Focus® 240 Focus® 160 Logis® 260 Logis® 220 Logis® 160

 Ve
rs

io
t 

 Select -teknologialla ▪ – ▪ – – – – – – – –

 Ulosvedettävällä 
pikapesimellä 

–

ComfortZone 320
14820, -000, -800
ComfortZone 220

14834, -000, -800

–

ComfortZone 200
72813, -000, -800
ComfortZone 160
72815, -000, -800

ComfortZone 220
14877, -000

ComfortZone 170
32841, -000

ComfortZone 240
31815, -000, -800

– – – –

 Ulosvedettävällä 
juoksuputkella 

 ComfortZone 320 
14884, -000, -800
ComfortZone 240
14857, -000, 800

ComfortZone 320
14821, -000, -800

ComfortZone 300
72821, -000, -800
ComfortZone 220

72822, -000, -800

– ComfortZone 260
14872, -000

– – – – – –

 Kääntyvällä 
juoksuputkella 

ComfortZone 320
14883, -000, -800
ComfortZone 260
14847, -000, -800

ComfortZone 320
14822, -000, -800

ComfortZone 300
72820, -000, -800

ComfortZone 260
72810, -000, -800
ComfortZone 220
72814, -000, -800

ComfortZone 270
14870, -000

ComfortZone 170
32851, -000

ComfortZone 280
31817, -000, -800
ComfortZone 260
31820, -000, -800

ComfortZone 160
31806, -000, -800

ComfortZone 260
71835, -000

ComfortZone 220
71280, -000

ComfortZone 160
71832, -000

ComfortZone 120
71830, -000

 Asennus ikkunan eteen – ComfortZone 320
14823, -000

– –

ComfortZone 260
14872, -000

ComfortZone 220
14877, -000

– – – – – ComfortZone 160
71833, -000

 Avoimelle boilerille – – – ComfortZone 260
72812, -000

– ComfortZone 170
32842, -000

ComfortZone 260
31822, -000

ComfortZone 160
31804, -000

– – ComfortZone 120
71831, -000

 Pesukoneventtiilillä – ComfortZone 320
14888, -000

– ComfortZone 220
72811, -000

ComfortZone 260
14875, -000 – ComfortZone 260

31823, -000
ComfortZone 220

31803, -000
– – ComfortZone 220

71834, -000
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 Keittiön apuvälineiden ei tulisi pelkäs-
tään olla hyvän näköisiä, vaan myös kestää 
aikamoisesti. Keittiöhanaahan voidaan käyt-
tää päivittäin jopa 90 kertaa. Se on keittiön 
useimmin käytetty laite. Siksi valmistamme 

jokaisen keittiöhanan ainoastaan ensiluok-
kaisista materiaaleista ja varustamme sen 
toimivalla tekniikalla. Tämä tarkoittaa, että 
hansgrohen keittiöhanat tuovat iloa kaikille, 
kasvisten huuhtelijasta herkuttelijaan, tiskaa-

jasta huippukokkiin. Ihan sama, kuka hanan 
aukaisee, siinä yhdistyvät tietotaito, laatu, toi-
minnallisuus ja muotoilu. Hanamme auttavat 
keittiön toiminnoissa ja vakuuttavat vaativim-
matkin käyttäjät. 

 Select-painike:   Select-teknolo-
gia huolehtii mukavasta käytöstä: 
vesivirran voi pysäyttää tai käyn-
nistää yhdellä painalluksella. 
Jopa yksinkertaisesti kyynär-
päällä tai kädenselällä, jolloin 
hana pysyy puhtaana. 

ComfortZone:  Erittäin korkea 
juoksuputki tarjoaa runsaasti 
vapaata tilaa ja sopii erinomai-
sesti astioiden täyttämiseen. 

 Ulosvedettävä pikapesin/
juoksuputki:   Ulosvedettävä 
pikapesin ja ulosvedettävä 
juoksuputki laajentavat toimin-
ta-aluetta pesualtaan ympärillä. 

 Hanojen kääntymiskulmat:  
 Voit valita hanan, jonka käänty-
miskulma on rajoitettu (110°/
120°/150°), tai vaihtoehtoisesti 
ympäri kääntyvän hanan (360°).

HUOM! Pesukoneventtiilillä 
varustettuihin hanoihin on 
mahdollista saada lisärajoitin 
(esim. 60° ja 80°). 

 Ergonomiset kahvat:   Pitkät, 
leveät kahvat tekevät käytöstä 
erityisen miellyttävää. 

 Ulosvedettävä pikapesin 
kahdella suihkumuodolla:  
 Ulosvedettävä pikapesin tar-
joaa lisäksi kaksi suihkumuotoa 
( normaali ja suihku), joita voi-
daan vaihtaa hyvin helposti. 

 MagFit-magneettikiinnike:  
 MagFit-toiminnon ansiosta letku 
liukuu lähes äänettömästi takaisin 
ja kiinnittyy jälleen hanan juok-
suputkeen. 

 Quality made by 
 hansgrohe:   Laadukkaat mate-
riaalit ja kansainvälisten normien 
täyttäminen tarjoaa turvallisuutta 
pitkäikäisen laatutuotteen hank-
kimiseen. 

 hansgrohen keittiöteknologiat 

 Kaikkea, mitä erinomaisilta keittiön 
apuvälineiltä vaaditaan 
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5 vuoden takuu: hansgrohen 
laatuun voi luottaa. Tämän var-
mistaa vapaaehtoinen 5 vuoden 
valmistajan takuu.

Pesukoneventtiili: Erillinen 
pesukoneventtiili esim. astian-
pesukoneelle. Yhteensopiva 
muotoilu kaikkiin hansgrohe- 
ja AXOR-mallistoihin.

QuickConnect-toiminto 
ulosvedettäville suihkulet-
kuille: QuickConnect-toiminnon 
ansiosta letkut voidaan asentaa 
erityisen yksinkertaisesti.

Yksinkertainen asennus: 
Joustavat liitokset ja integroitu 
tukipala ohuille ruostumattomille 
tiskialtaille helpottavat hanan 
asennusta ja varmistavat huolelli-
sen liitoksen.

PEX-letkut: Tyyppihyväksytyt 
PEX-letkut ovat lämpötilankestä-
viä, eivätkä ne aiheuta makuja 
tai hajuja veteen.

Keraaminen säätöosa ja 
Boltic-kahvalukitus: Erikois-
kovat muovimateriaalit, joystick 
-kahva sekä M1- ja M2-säätöosat 
auttavat takaamaan pitkän käyt-
töiän. Boltic-kahvalukituksen kii-
lan muotoinen ohjausvipu takaa 
vakaan ohjauksen.

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

QuickClean: Elastiseen pore-
suuttimeen ei helposti muodostu 
kalkkikerrostumia. Jos kalkkia 
kuitenkin kertyy, se voidaan 
vaivattomasti poistaa sormella 
pyyhkäisemällä.

Ruostumattoman teräksen 
väri PVD:llä: Ruostumaton 
teräs-optic pinnat valmistetaan 
PVD-teknologian avulla ja ne 
ovat erityisen kestäviä ja naar-
muuntumattomia.

Muunneltava kahvan sijoi-
tus: henkilökohtaisten toiveiden 
mukaan kahva voidaan sijoittaa 
oikealle tai vasemmalle (Ei pesu-
koneventtiilillä varustetut mallit).

VUODEN  
TAKUU
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Vertikaalinen kahvan 
asento: Kahvanasennon 
ansiosta tuote voidaan asentaa 
myös siten, että hanan ja seinän 
väliin jää vain vähän tilaa. Läm-
min vesi virtaa kahvan ollessa pys-
tyasennossa. Kylmä vesi virtaa, 
kun kahva on vaaka-asennossa.



 Juoksuputki kääntyy 150° 

 Harmonisesti tiskialtaaseen 
sopiva kulmikas runko-osa 
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 Select-painike – käynnistä ja sammuta vesi yksinker-
taisesti painikkeen painalluksella. Kahva pysyy silloin 
auki-asennossa ja esisäädetty lämpötila ja vesimäärä 
pysyvät muuttumattomana 

 Paljon tilaa korkean juoksuputken alla, esim. suurten 
 kattiloiden mukavaan täyttämiseen 

 Joustavaa työskentelyä käytännöl-
lisen ulosvedettävän juoksuputken 
ansiosta (vedettävissä ulos jopa 
50 cm) 

 Esisäädettävä lämpötila ja suihku-
voimakkuus ergonomisesti litteäksi 
muotoillulla kahvalla 

Metris® Select

 Helppokäyttöisyys on paras resepti 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Hanan helppo säätö päälle ja pois päältä napin painalluksella 

 ▪  Täydellinen kaikille ikäryhmille intuitiivisen käyttökonseptinsa 
ansiosta 

 ▪  Ulosvedettävästä juoksuputkesta saa ergonomisen otteen 

 ▪  Ergonomisesti laaja-alaisesti muotoiltu kahva parempaa lämpö-
tilan ja määrän säätöä varten 

 ▪  Tiskialtaan kulmikasta muotoa mukaileva runko, joka integroituu 
harmonisesti keittiöön 

 Joustava:   Keittiötyöt sujuvat kuin leikki, kun hanan voi avata ja sulkea ulosvedettävän juoksuputken päästä. Näin isoa kattilaa ei tarvitse nos-
taa altaaseen täyttämistä varten – hanan juoksuputki voidaan viedä kattilan luokse! 
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Metris® 320
 Yksiote keittiöhana 
ulosvedettävällä pika-
pesimellä, 2-suihkuinen, 
kääntyvä juoksuputki 
110°/150° 
# 14820, -000, -800 

Metris® Select 320
 Yksiote keittiöhana 
ulosvedettävällä juoksu-
putkella, kääntyvä juoksu-
putki 150° 
# 14884, -000, -800

Metris® Select 240
 Yksiote keittiöhana 
ulosvedettävällä juoksu-
putkella, kääntyvä juoksu-
putki 150° 
# 14857, -000, -800

Metris® Select 320
 Yksiote keittiöhana, 
kääntyvä juoksuputki 
110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800

Metris® Select 260
 Yksiote keittiöhana, 
kääntyvä juoksuputki 
110°/150°/360° 
# 14847, -000, -800

Metris® 320
 Yksiote keittiöhana, 
kääntyvä juoksuputki 
110°/150°/360° 
# 14822, -000, -800 
# 14823, -000  asen-
nukseen ikkunan eteen  
 (ei kuvassa) 

Metris® 320
 Yksiote keittiöhana 
ulosvedettävällä juoksu-
putkella, kääntyvä juok-
suputki 110°/150° 
# 14821, -000, -800

Metris® 220
 Yksiote keittiöhana 
ulosvedettävällä pika-
pesimellä, 2-suihkuinen, 
kääntyvä juoksuputki 
110°/150° 
# 14834, -000, 800

Metris® Select

Metris®

 ▪  Pystysuora kahva 
 ▪  Ulosvedettävä pikapesin, 

jossa on kaksi suihkumuo-
toa (tavallinen/suihku) 

 ▪  Tasainen ja poreeton lami-
naarinen virtaus 

 ▪ Malli 14823, -000 sopii 
asennettavaksi ikkunan 
eteen, voidaan kääntää 
alas ikkunan avaamisen 
ajaksi.
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 UUTUUS 

 UUTUUS 

 UUTUUS 

Metris® 320
Yksiote keittöhana 
pesukoneventtiilillä, 
110°/150°/360° 
kääntyvä juoksuputki 
(varaosana lisärajoittimet 
60°/80°)
# 14888, -000 
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Talis® Select

 Modernin keittiön 
monilahjakkuus 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Intuitiivinen käyttö Select-napin painalluksella 

 ▪  Select-teknologia on integroitu harmonisesti kapeaan 
 juoksuputkeen 

 ▪  Kartiomainen perusmuoto säteilee ylellistä eleganssia 

 ▪  Helppo puhdistaa laajojen pintojen ja tarkkojen saumojen 
ansiosta 

 ▪  2 Select-hanatyyppiä yksilöllisiin tarpeisiin ulosvedättävällä ja 
kääntyvällä juoksuputkella 

 Pitkä, 110°/150°/360° kääntyvä 
juoksuputki suurta liikkumava-
pautta varten 

 Elegantti ja ylellinen ilme kartio-
maisen runko-osan ansiosta 

 Paljon tilaa korkean juoksuputken alla, esim. suurten katti-
loiden mukavaan täyttämiseen 

 Veden säätäminen päälle ja pois päältä napin painal-
luksella 

 Mukava käyttää laaja-pintaisella 
kahvalla 

 Helppo puhdistus runko-osan ja 
kääntövarren välisen sulavan siir-
tymän ansiosta 

 Monipuolinen:   Myös kauempana olevat astiat on helppo saavut-
taa Select-painikkeen ja ulosvedettävä suihkun ansiosta, ja ne voidaan 
täyttää roiskeitta sekä todella miellyttävästi yhdellä kädellä. 

 Kestävä:   Select-painike toimii täysin mekaanisesti ja on siten erityisen 
kestävä riippumatta siitä, onko se ulosvedettävässä pikapesimessä vai 
juoksuputken päässä. 
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Talis® Select S 300
 Yksiote keittiöhana ulosvedet-
tävällä juoksuputkella 150° 
# 72821, -000, -800

Talis® Select S 220
 Yksiote keittiöhana ulosvedet-
tävällä juoksuputkella 150° 
# 72822, -000, -800

Talis® Select S 300
 Yksiote keittiöhana, kääntyvä 
juoksuputki 110°/150°/360°  
# 72820, -000, -800

Talis® Select S

Talis® S 200
 Yksiote keittiöhana, kääntyvä 
juoksuputki 110°/150° 
# 72813, -000, -800

Talis® S 220
Yksiote keittiöhana pesukone-
venttiilillä, 110°/150° kään-
tyvä juoksuputki (varaosana 
lisärajoittimet 60°/80°)
# 72811, -000

Talis® S 160
 Yksiote keittiöhana ulosvedet-
tävällä pesimellä, 2 suihku-
muotoa, 110°/150° kääntyvä 
juoksuputki 
# 72815, -000, -800

Talis® S 220
 Yksiote keittiöhana, kääntyvä 
juoksuputki 110°/150°/360° 
# 72814, -000, -800

Talis® S 260
 Yksiote keittiöhana, kääntyvä 
juoksuputki 110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800
# 72812, -000 
 avoimelle boilerille 
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 ▪  Pystysuora kahva 
 ▪  Ulosvedettävä pikapesin, 

jossa on kaksi suihkumuo-
toa (tavallinen/suihku) 

 ▪  Tasainen ja poreeton 
laminaarinen virtaus 

Talis® S

 UUTUUS 

 UUTUUS 
 UUTUUS 



Talis® S2 Variarc

 Lennokasta eleganssia keittiössä 

 Elegantti, lennokas juoksuputki 

 Asetettavissa kaksi vesisuihkutyyppiä  Juoksuputki käännettävissä jopa 
150° täydelliseen vapauteen 
keittiössä, lisärajoittaminen mah-
dollista 

 Sopii asennettavaksi myös ikku-
nan eteen 

 Käytännöllinen:   Integroidun siirtotoiminnon ansiosta hana voidaan 
asentaa myös ikkunan eteen. Kun ikkuna pitää avata, nostetaan hana 
rungosta ylös ja lasketaan tasolle lappeelleen. 

 Muutettavissa:   Asetettavissa kaksi vesisuihkutyyppiä: normaali- ja 
suihkuvirtaus. 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Pystysuora kahvan sijoitus tarkoittaa helppokäyttöisyyttä myös 
silloin kun välimatka seinään on pieni 

 ▪  Läpivirtausvedenlämmittimeen sopiva 

 ▪  Kääntymisalue on 150° 

 ▪  Hana, jossa on kaksi vesisuihkutyyppiä (tavallinen/suihku) 

 ▪  MagFit- suihkun magneettipidike 
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Talis® S² Variarc
 Yksiote keittiöhana ulosvedet-
tävällä pikapesimellä, 2-suih-
kuinen, kääntyvä juoksuputki 
150°, asennus ikkunan eteen 
mahdollinen 
# 14877, -000

Talis® S² Variarc
 Yksiote keittiöhana ulosvedet-
tävällä juoksuputkella, kään-
tyvä juoksuputki 150°, asennus 
ikkunan eteen mahdollinen 
# 14872, -000

Talis® S² Variarc
 Yksiote keittiöhana ulosvedet-
tävällä juoksuputkella, kään-
tyvä juoksuputki 150°, asennus 
ikkunan eteen mahdollinen 
# 14872, -000

Talis® S² Variarc
Yksiote keittiöhana pesukone-
venttiilillä, 110°/150° kään-
tyvä juoksuputki (varaosana 
lisärajoittimet 60°/80°)
# 14875, -000

Talis® Classic
 Yksiote keittiöhana ulosvedettä-
vällä pikapesimellä, 2-suihkui-
nen, kääntyvä juoksuputki 150° 
# 14864, -000 
ComfortZone 210
# 14863, -000 
ComfortZone 240  (ei kuvassa) 

Talis® Classic
 Yksiote keittiöhana kääntyvä 
juoksuputki 150° 
# 14858, -000

Talis® Classic

Talis® S
 Yksiote keittiöhana ulosvedet-
tävällä pikapesimellä, 2-suih-
kuinen, kääntyvä juoksuputki 
150° 
# 32841, -000
# 32842, -000  avoimelle 
boilerille 

Talis® S
 Yksiote keittiöhana kääntyvä 
juoksuputki 150° 
# 32851, -000

Talis® S

Talis® S2 Variarc
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Focus® 220
Yksiote keittiöhana pesukoneventtiilillä, 
120° kääntyvä juoksuputki 
(varaosana lisärajoitin 120°, 
lyhennettävissä haluttuun mittaan)
# 31803, -000

Focus® 280
Yksiote keittiöhana pesukoneventtiilillä, 
kääntyvä juoksuputki 110°/150° 
(varaosan rajoittimet 60°/80°)
# 31823, -000

Focus® 260
 Yksiote keittiöhana, kääntyvä juoksu-
putki 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -800
# 31822, -000  avoimelle boilerille 
# 31823, -000  pesukoneventtiilillä, 
kääntyvä juoksuputki 120° rajoittamisen 
säätö mahdollista   (ei kuvassa) 

 Erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon 
# 10823, -000, -800
 Sopii käytettäväksi kaikkien hansgrohen 
keittiöhanojen kanssa 

Focus® 240
 Yksiote keittiöhana ulosvedettävällä pikape-
simellä, 2-suihkuinen, kääntyvä juoksuputki 
150° 
# 31815, -000, -800

Focus® 160
 Yksiote keittiöhana, kääntyvä 
juoksuputki 360° 
# 31806, -000, -800
# 31804, -000  avoimelle boilerille 
# 31816, -000 CoolStart Eco  (ei kuvassa) 

Focus®

 Yksiote-keittiöhana, 
seinäasennus, kääntyvä 
juoksuputki 180° 
# 31825, -000

Focus®

 ▪  Ulosvedettävä käsisuihku, jossa 
on kaksi vesisuihkutyyppiä 
(laminaarivirtaus/suihku) 

 ▪  MagFit, suihkun magneettipidike 
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Logis® Classic 200
 Kaksiote keittiöhana, kääntyvä 
 juoksuputki 110°/150°/360° 
# 71285, -000

Logis® 260
 Yksiote keittiöhana, kääntyvä juok-
suputki 110°/150°/360° 
# 71835, -000

Logis® 160
 Yksiote keittiöhana, kääntyvä 
juoksuputki 360° 
# 71832, -000
# 71833, -000  asennukseen 
 ikkunan eteen   (ei kuvassa) 
# 71839, -000 CoolStart Eco 
 (ei kuvassa) 

Logis® Classic
 Kaksiote keittiöhana 
 seinäasennukseen, kääntyvä 
juoksuputki 180° 
# 71287, -000

Logis® Classic
 Kaksiote keittiöhana 
seinäasennukseen, 
kääntyvä juoksuputki 180° 
# 71286, -000

Logis® 200
 Kaksiote keittiöhana, kääntyvä 
juoksuputki 110°/150°/360° 
# 71280, -000

Logis® 120
 Yksiote keittiöhana, kääntyvä 
juoksuputki 360° 
# 71830, -000
# 71831, -000  avoimelle 
 boilerille 
# 71837, -000 CoolStart Eco
 (ei kuvassa) 

Logis®

 Yksiote-keittiöhana, seinä-
asennus, kääntyvä juoksu-
putki 180° 
# 71836, -000

Logis® 220
Yksiote keittiöhana pesu-
koneventtiilillä, 120° 
kääntyvä juoksuputki 
(varaosana lisärajoitin 
120°, lyhennettävissä 
haluttuun mittaan)
# 71834, -000

Logis®

Logis® Classic
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Ideoita veden kanssa: 
Vuodesta 1901 lähtien Hansgrohe on 
kulkenut perinteisesti yhden askeleen 
aikaansa edellä

 
YRITYS
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Hansgrohe on edustettuna maailmanlaajuisesti 55 toimipaikkansa ansiosta.

Hans Grohe ei tyytynyt siihen mitä oli 
jo olemassa, sillä hän tiesi, että vain niin luo-
daan uutta, erikoista ja uraauurtavaa. Aikana, 
jolloin oma kylpyhuone asunnossa oli vasta 
ajatuksen tasolla ja päivittäinen suihku oli 
utopiaa, Hans suunnitteli jo ensimmäiset suih-
kupäät. Näin hän loi uusia kylpyhuonestan-
dardeja – myös Schwarzwaldin ulkopuolella. 
hansgrohe on yksi harvoista saniteettialan 

globaaleista toimijoista, sillä yrityksellä on 34 
yhtiötä, 21 myyntitoimistoa, sen tuotteita toi-
mitetaan 143 maahan kaikissa maanosissa ja 
tuotteet ovat saatavilla kaikkialla maailmassa. 
Yrityksen tuotanto on edelleen pääasiassa 
Schiltachissa ja Offenburgissa Saksassa – 
”Made in Germany” on tunnettu käsite ja ilmai-
see samalla hansgrohella elettyjä arvoja. Yksi 
tärkeimmistä arvoista on sosiaalisen vastuun 

ottaminen. Tästä johtuen Hansgrohe Group on 
yksi alansa uranuurtajista kun kyse on kestä-
vyydestä, ympäristöstä ja ilmastonsuojelusta. 
Tämä näkyy vettä ja energiaa säästävien tuot-
teiden lisäksi ympäristöystävällisissä valmis-
tusteknologioissa sekä maailmanlaajuisissa 
ympäristönsuojeluprojekteissa ja vesivarojen 
kestävää käyttöä tehtävässä valistuksessa.

Hansgrohe yrityksenä

Alusta alkaen vedenkäytön 
 edelläkävijä
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1928 1968
Selecta®

1974
Tribel®

1976
Mistral®

1986
Aktiva®

1987
Mistral® Eco

Uutta teknologiaa 
jopa 50 %:n veden-
säästöllä.

Ensimmäinen käsi-
suihku QuickClean- 
kalkinpoistotoimin-
nolla.

Ensimmäinen käsi-
suihku pyörivällä hie-
rovalla suihkulla.

Ensimmäinen 
design-palkittu moni-
värinen käsisuihku, 
jossa on kolme eri 
suihkumuotoa.

Selecta-käsisuihku 
portaattomasti sää-
dettävällä suihkun 
virtauksella ja läpi-
näkyvällä kahvalla.

Ensimmäinen käsi-
suihku valkoisella 
posliinikahvalla.

hansgrohen suihkuhistoriaa

Suihkuteknologian  
merkkipaaluja

Suihkusiivilästä kätevään suihkumuo-
don vaihtamiseen napin painalluksella: Vuo-
desta 1901 lähtien keksinnöt schwarzwal-
dilaistesta ideapajasta ovat vaikuttaneet 
kylpyhuoneisiin koko maailmassa. Monet tuot-

teet, konseptit ja ratkaisut, jotka on kehitetty 
ja suunniteltu hansgrohella, ovat antaneet 
impulsseja kansainväliselle saniteettialalle. 
Jotkut niistä ovat kirjoittaneet kylpyhuone- 
tai jopa kulttuurihistoriaa. Vastaavanlainen 

menestystarina velvoittaa – ja antaa lisää 
voimaa olla aina aikaansa askeleen edellä.
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1993
Joco®

1999
Aktiva® A8

2003
Raindance®

2004
Raindance® Air

2009
PuraVida®

2011
Raindance®  

Select

2012
Raindance®  

Select

Ensimmäinen 
käsisuihku kah-
della erilaisella 
sadesuihkulla 
jotka valitaan 
Select-toimin-
nolla.

Ensimmäinen 
Raindance-käsi-
suihku Select-tek-
nologialla 
 suihkumuodon 
vaihtoon.

Uraauurtava 
muotoilu 
DualFinish- 
pinnalla val-
koinen/kromi; 
suihkumuodon 
vaihto napin pai-
nalluksella.

Ensimmäinen 
käsisuihku 
AirPower- 
teknologialla.

Ensimmäinen 
käsisuihku XL-suih-
kupäällä ja 
Whirl-suihkulla.

2-kuorinen 
käsisuihku sisä-
puolella olevalla 
vedenohjauksella 
ja kolminkertai-
sella kalkinpoisto-
toiminnolla.

Ensimmäinen 
sarjakuva-muo-
toiltu käsisuihku 
lapsille.

Yr
it

ys
 –

 S
u

ih
k

u
hi

st
o

ri
a

a



238 Hansgrohe  Yritys   

 hansgrohen hana ei ole vain pelkkä 
vesihana. Se on aina osa kylpyhuoneen tule-
vaisuutta. Jo ensimmäisellä hanallaan vuonna 
1981 hansgrohe ansioitui teknologisilla ja 

muotoiluratkaisuillaan. Monet muut innovaa-
tiot ja keksinnöt seurasivat ja yritys toi muotoi-
lun ja toiminnallisuuden uudelle tasolle – tästä 
todistavat lukuisat palkinnot. Menestys tieten-

kin velvoittaa. Tästä johtuen hansgrohe tekee 
kaikkensa ollakseen aina uudestaan saniteet-
tialan uuden aikakauden airut. hansgrohe on 
panostanut aina innovaatioihin. 

1981
ALLEGROH

1985
Uno

1997
Boltic

2001
iBox® universal

2002
Talis® S

 Ensimmäinen hana, jossa 
oli uudenlainen lenkki-
kahva, käännettävä juok-
suputki ja innovatiivinen 
kuulaniveltekniikka. 

 Esimäistä kertaa punai-
nen, valkoinen, harmaa 
ja keltainen yksiotehana, 
joka sai useita kansainvä-
lisiä muotoilupalkintoja. 

 Patentoitu kahvan lukitus 
suojaa kahvanheilumista 
vastaan – myös vuosien 
kuluttua. 

 Ensimmäinen ja ainoa 
runko-osa kaikille vakio- 
ja termostaattiratkaisuille 
– piiloasennuksen vallan-
kumous. 

 Tuo kapean ja suvereenin 
muotoilun ansiosta uuden-
laista yksinkertaisuutta 
kylpyhuoneeseen. 

 hansgrohen hanahistoria 

 Hanahistorian 
mullistuksia 
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2005
World of Styles

2007
EcoSmart®

2009
PuraVida®

2011
ComfortZone

2012
CoolStart®

2015
Talis® Select

 2 uuttaa tyylimaa-
ilmaa: Elegance – 
pyöreitä, kaartuvia 
ja orgaanisia muo-
toja. Ja Style – sel-
keä, vähäeleinen ja 
litteä. 

 Uusi ympäristöystä-
vällinen teknologia: 
hansgrohe-hanat 
kuluttavat vakiona 
vain 5 l/min. 

 Muotoilu on edellä-
kävijä DualFinish-rat-
kaisulla valkoisena/
kromina ja saanut 
kansainvälisiä pal-
kintoja veistosmaisen 
ilmeensä ja teknisten 
ominaisuuksiensa 
ansiosta. 

 Erilaiset juoksu-
putken korkeudet 
huolehtivat siitä, että 
kylpyhuoneessa on 
lisää liikkumatilaa. 

 Käyttäjäystävällinen, 
energiaa säästävä 
tekniikka, jossa 
kahvan ollessa kes-
kiasennossa hanasta 
tulee vain kylmää 
vettä. 

 Ensimmäinen pesu-
allashana Select-tek-
nologialla. Vesi 
säädetään päälle 
ja pois päältä napin 
painalluksella. 
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 Muotoilu ei meille ole makuasia, vaan 
asenne – jopa intohimo. Sen vuoksi voimme 
iloita aina uudelleen kansainvälisistä tunnus-
tuksista: Hansgrohe Group on hansgrohe ja 
AXOR brändeillään iF-rankinglistalla vuonna 

2017 sijalla 6 ja siten saniteettialan numero 
yksi. Yli 491 tunnustusta ja 50 muotoilupal-
kintoa tekevät meistä saniteettialan yrityk-
sen, joka on useimmin palkittu muotoilustaan. 
Muotoilu ei itsessään kuitenkaan ole koskaan 

tarkoitus, vaan se ilmaisee aina muodon ja 
toiminnon tasavertaisuutta. Etsiessämme jär-
kevintä ratkaisua, luomme suihkuja ja hanoja, 
joiden ainutlaatuinen laatu takaa kestävän 
nautinnon. 

Focus® S
 Yksiote pesuallashana 

Metris® S
 Elektroninen pesuallas-
hana 

Raindance® 
Rainmaker® 
 Yläsuihku 

Raindance® Royale 350
 Yläsuihku 

Raindance® S 150 
 Käsisuihku 

Raindance®

 Käsisuihku 

PuraVida® 240
 Yksiote pesuallashana 

Crometta® 85 Green
 Käsisuihku 

Talis® Classic
 Yksiote pesuallashana 

Ecostat® E
 Ammetermostaatti 

Raindance® S 150/
Raindance® Unica® S 
 Setti 

Croma® 100
 Showerpipe 

Raindance® E 420
 Showerpipe 

Focus® E²
 Yksiote pesuallashana 

RainBrain®

 Suihkuohjaus 
PuraVida® 110
 Yksiote pesuallashana 

PuraVida® 150
 Käsisuihku 

PuraVida® 400
 Yläsuihku 

 Palkittu ainutlaatuisesta muotoilusta 

 Täydelliseksi hiottu vesinautinto 
on myös: täydellisesti muotoiltu 

2006 20072006 20072005 20062005 2005 20062005 2006 20062003 2003 2004

Raindance® 
Connect S 240
 Showerpipe 

Talis® S²
 Yksiote pesuallashana 

Raindance® 
Rainfall® 240
 Yläsuihku 

Croma® 100 Multi
 Käsisuihku 

Talis® E²
 Yksiote pesuallashana 

2007 2007 2008  20102007 2007 20082007 2008 20092007 20082007 2008

2009 2009 2010 20112008 20102008 20092008 20092008 2009

2008

2010 2011 20132010 20112009 20122009 2009 20102009 2009 2010

2009 2010

Raindance® 240
 Showerpipe 

2010 2010 2011
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Logis®

 Tuoteperhe Yksiote 
 pesuallashana 

Metris® 320
 Yksiotekeittiöhana 

Metris® Select 320
 Yksiotekeittiöhana 

Talis® Select S
 Select pesuallashana 
tuoteperhe 

Rainmaker® Select 
 Showerpipe 

ShowerSelect®  lasi  
 Termostaatti tuoteperhe 

Crometta® 100 Vario
 Käsisuihku 

 Tämä tiimi on vaikuttanut jo vuosia hansgrohen menestykseen: Andreas Haug, Tom Schönherr, 
Manfred Dorn ja Harald Lutz. Heidän mittapuunsa menestyksekkäästä muotoilusta on tuotteita 
käyttävien ihmisten tyytyväisyys. Vaikka suunnittelijat vaikuttavat mieluummin taka-alalla, iloit-
sevat he kuitenkin suunnattomasti palkinnoista, joita heidän muotoilupajansa on voittanut. 

 Manfred Dorn, Tom Schönherr, Andreas Haug ja Harald 
Lutz (vasemmalta) 

 Moninkertaisesti palkittu: Phoenix Design 

 Kuva: Phoenix Design 

2014 2014

2014

2014 2015 2015

PuraVida® 
 Elektroninen pesuallas-
hana 

Raindance® 
Rainfall® 180
 Yläsuihku 

Raindance® 
Select S 150 
 Käsisuihku 

PuraVida®

 Elektroniikkakeittiöhana 
Raindance® E 420
 Yläsuihku 

Focus®

 Tuoteperhe Yksiote 
 pesuallashana 

Talis®

 Tuoteperhe Yksiote 
 pesuallashana 

Metris®

 Tuoteperhe Yksiote 
 pesuallashana 

PuraVida® 225
 Yksiote pesuallashana 

Focus® 
 Elektroninen pesuallas-
hana 

Focus® 240 
 Yksiote pesuallashana 

ShowerTablet® 
Select 300 
 Termostaatti 

Raindance® 
Select S 120 
 Käsisuihku 

ShowerSelect®

 Termostaatti tuoteperhe 
Raindance® Lift 
 Suihkupaneeli 

Raindance® Rainfall® 
Stream 150 1jet

Raindance® 
Select E 120
 Käsisuihku 

201220122011 2012 20122011 20122010 2012

201220122012 20122012 20122012 2012

2012

2013 2014 201420132013

2015 2015 2015 2015 2016

2013

20142013 2014
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 Rakennuttajat ja sijoit tajat toteutta-
vat kaikkialla maailmassa vaativia projek-
teja yhdessä arkkitehtien ja suunnittelijoiden 
kanssa. Näissä projekteissa tarvitaan elämän 
peruselementtiä vettä koskevia järkeviä ja 
samalla esteettisiä ratkaisuja. hansgrohen 

hanat, suihkut ja kylpyhuonemallistot anta-
vat huomattavan edun muotoilussa ja muka-
vuudessa tärkeissä osoitteissa: vaikuttavissa 
hotelleissa ja julkisissa rakennuksissa, yksityi-
sissä huviloissa ja kuninkaanlinnoissa, tasok-
kaissa urheiluklubeissa ja risteilyaluksilla sekä 

luksusveneissä.   Muita inspiroivia esimerkkejä 
löytyy innovatiiviselta suunnitteluverkkoalus-
taltamme:  
 http://ispecify.hansgrohe.com 

 Hotel Vander Urbani Resort, Ljubljana 
 hansgrohe-tuotteet: 
 PuraVida® -pesuallashana 200, 
PuraVida® amme- ja suihkuhana, 
PuraVida® -puikkokäsisuihku 

 Kuvat:   Miran Kambic 

 Unique Design Hotel Lone, Rovinj 
 hansgrohe-tuotteet: 

 Talis®-pesuallashana, 
Talis®-amme- ja suihkuhana, 

Croma® 100 -käsisuihku 

 Kuvat:   3LHD 

 Kansainväliset projektireferenssit 

 Globaalisti kotona 
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Muita inspiroivia referenssejä löytyy osoitteesta http://ispecify.hansgrohe.com

Neue Hofgärten, Ludwigshafen
hansgrohe-tuotteet:

Metris® -yksiote amme- ja suihkuhana,  
Croma® 100 Vario/Porter ’S Set

Kuvat: hansgrohe Esch

Hotel JW Marriott Santa Fe, Mexico City
hansgrohe-tuotteet:

PuraVida® -pesuallashana,  
PuraVida® -amme- ja suihkuhana,  

PuraVida® -puikkokäsisuihku

Kuvat: Hotel Marriott Santa Fe

Hotel 5S Hilton, Gdańsk
hansgrohe-tuotteet:
Talis® 80 -pesuallashana,  
Raindance® S 120 Air/Unica® ’S Puro -suihkusetti,  
Ecostat® S -termostaatti

Kuvat: Jan Wójcikiewicz
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Hotel Saint Regis, Rooma
hansgrohe-tuotteet:
Raindance® E 360 Air Showerpipe-suihku,  
Raindance® Classic 300 -yläsuihku,  
Raindance® E 120 Air -käsisuihku

Kuva ylhäällä: Matthias Hamel Fotografie
Kuva vasemmalla: Enrico Maria Santoni

Stamford Residences, Sydney
hansgrohe-tuotteet:

Focus® 100 -pesuallashana,  
Focus® -ammehana

Kuvat: Stuart Scott
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Yksityinen	kylpyhuone,	Christina	Obergföll,	
	keihäänheiton	maailmanmestari	2013
hansgrohe-tuotteet:
ShowerSelect®	-pintaosat,		
Raindance®	Rainfall®,		
Raindance®	Select	E	120	-käsisuihku,		
Metris®	pesuallashana,		
Metris®	-amme-	ja	suihkuhana

Kuvat:	Peng	Chen

Muita	inspiroivia	referenssejä	löytyy	osoitteesta	http://ispecify.hansgrohe.com

Al	Matrook	Tower,	Bahrain
hansgrohe-tuotteet:

Metris®	3-reikäinen	ammeen	reunahana

Kuvat:	The	Domain	Bahrain

Cruiseliner	Norwegian	Breakaway
hansgrohe-tuotteet:
Metris®	-pesuallashana,		
Metris®	3-reikäinen	amme-	ja	suihkuhana,		
Raindance®	S	-suihkupaneeli

Kuva	ylhäällä:	Meyer	Werft
Kuva	vasemmalla:	Ingrid	Fiebak-Kremer



Teknologiat

Suihkumuodot

Pehmeä	sadesuihku	koko	
leveydellä.

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

Hellävarainen	sade	ilmalla	
rikastetuin	pisaroin.

Kalkkikerrostumien	poistaminen	
onnistuu	pelkällä	joustavien	sili-
konisuuttimien	pyyhkäisyllä.

Täydellinen	vaihtoehto	sham-
poon	huuhtelemiseksi	hiuksista.

Säästää	vettä	ja	energiaa	
rajoittamalla	vedenvirtausta.	
Pitkään	kestävään	nautintoon.

Rain-suihku	koko	suihkun	
alalta	luo	suurenmoisen	
suihkunautinnon.

Voit	avata	ja	sulkea	hanan,	
vaihtaa	suihkutoiminnon	tai	
suihkun	helposti	pelkällä	
painalluksella.

Voimakkain	kaikista	Rain-	
suihkuista	virkistävän	voimak-
kaaseen	suihkukokemukseen.

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

Pehmeän	suihkusateen	
ja	dynaamisen	suihkun	
yhdistelmaä.

Intensiivinen	vesisuihku,	joka	
aktivoi	ja	herättää.

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

Hyvä	iholle	ja	sielulle	erityi-
sen	pehmeiden	pisaroiden	
ansiosta.

Suuri	suihkulautanen	ympäröi	
koko		vartalosi	hyväileviin	
pisaroihin.

Hieno,	keskitetty	suihkuvirta		
paikalliseen	suihkunautintoon.

Voimakas,	sykkivä	
hierovasuihku.

Dynaaminen,	elvyttävä	
hierovasuihku.

Kohdistettu,	hyvää	tekevä	
hierovasuihku.

Pehmeiden	suihkujen	helläva-
rainen	virta.

Voimakas,	laaja-alainen	
vesiputoussuihku.

Pinnat

Select

Whirl

Rain
Air XL

Cool
Start

Hot

Cool

Massage Mono

-000 Kromi
-090  Kulta/kromi
-400  Valkoinen/

kromi

-600 Musta/kromi
-800  Ruostumatto-

man teräksen 
väri

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



hansgrohe	iSpecify	-suunnittelualusta	verkossa

Kattavasti:	Verkkoalusta	iSpecify	mahdollistaa	optimaalisen	kylpyhuonesuunnittelun	kaikkine	tarpeellisine	
tuotetietoineen	ja	kansainväliset	projektit	toimivat	inspiraationa.

Käyttäjäystävällinen:	Suunnittelu	aloitetaan	joko	
vaikuttavista	maailmanlaajuisista	projekteista,	käyttö-
kohteesta	tai	konkreettisesta	tuotteesta.

Säästää aikaa:	Kaikki	tärkeät	tuoteyksityiskohdat,	
kuten	tekniset	tiedot	ja	mittapiirustukset	voidaan	avata	
ja	tallentaa	mukavasti	projektiluetteloihin.

www.facebook.com/
hansgrohe

www.twitter.com/
hansgrohe_pr

www.youtube.com/
hansgrohe

Projektisuunnittelu 
on helppoa

Käytä	nyt	myös	sinäkin	iSpecify-	
sovellusta	helpompaan	kylpyhuone-
suunnitteluun:	
http://ispecify.hansgrohe.com

Lisää	iSpecify-sovelluksesta	videolla	
	osoitteessa:
www.youtube.com/hansgrohe
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 Hansgrohe-tekninen palvelu 
	Teknisissa	kysymyksissa	ammattilaiset	auttavat	

mielellään	hyödyntäen	tietojaan	koko	hansgro-

he-tuotemallistosta.	

	Huolto-	ja	takuunalaiset	varaosat	toimitetaan	

mahdollisimman	nopeasti:

Puh:	0207	931	340

Faksi:	0207	931	349

Sähköposti:	info@hansgrohe.fi		

 Hansgrohe myyntitoimisto 
	Tiedustelut	tuotteista	ja	toimitusajoista	sähköpos-

tilla	tai	puhelimitse.	

	Palveluajat:	

Maanantaista	torstaihin:	klo	8.00–16.30	

Perjantaisin:	klo	8.00–15.30	

Puhelin:	0207	931	340	

Sähköposti:	info@hansgrohe.fi		

Hansgrohen 5 vuoden takuu
Myönnämme	tuotteillemme	viiden	vuoden	vapaa-

ehtoisen	valmistajan	takuun.	Takuuseen	kuuluu	se,	

että	emme	pelkästään	toimita	tarvittavaa	

varaosaa	rikkoutuneen	tilalle,	vaan	huolehdimme	

myös	asennustyöstä.

 Hansgrohen varaosien takuu 
	Takaamme	varaosien	saatavuuden	10	vuodeksi	

sen	jälkeen	kun	tuotteen	valmistus	on	lopetettu.	

Näin	saat	mielenrauhan	niidenkin	projektien	

osalta,	joiden	valmistumisesta	on	jo	jonkin	aikaa.	

 PartnerPlus-edut saniteettialan 
ammattilaisille: 

	Tämä	luettelo	on	painettu	mahdollisimman	ympäristöystävällisesti.	Myös	sinä	voit	antaa	osasi	ympäristöllemme	antamalla	tämän	
luettelon	käytön	jälkeen	muille	kiinnostuneille	tai	antamalla	sen	kierrätykseen.	
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	Huomioithan,	että	voimme	esitellä	vain	pienen	valikoiman	tuotteistamme	tässä	myyntioppaassa.	

Koko	valikoimamme	löydät	internetistä.	

 Lisätietoja hansgrohen maailmasta löydät sivustolta www.hansgrohe.fi  

 koe hansgrohe-tuotteet interaktiivisesti 
	Loppuasiakkaan	luettelon	iPad-version	löydät	sivustolta	

http://appstore.com/hansgroheshowroom	

 Suunnittele itse: hansgrohe@home 
	Näytä	asiakkaallesi	tällä	sovelluksella	virtuaalisesti,	kuinka	täydellisesti	hansgrohen	hanat	sopivat	

kodin	pesupaikkaan.		iTunes:	http://appstore.com/hansgrohehome

Google	Play:	http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se

 Säästä hansgrohen avulla  
	Kaikki	siitä,	miten	hansgrohe	auttaa	säästämään	vettä	ja	energiaa,	saat	sivustolta	

http://pro.hansgrohe-int.com/savings-calculator	tai	mobiilipalvelussa	http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com	

Hansgrohe	SE	·	Helsinki	Branch	Offi		ce	·	Kavallinmäki	15	·	FIN-02710	Espoo
Tel.	+358	(0)	207	931340	·	Fax	+358	(0)	207	931349	·	info@hansgrohe.fi		·	www.hansgrohe.fi	


