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Enemmän vapautta keittiöön



Keittiössä painikkeen 
verran edellä.
 Hana on keit t iön käytetyin laite – sitä voidaan käyt tää päivit täin jopa 90 ker-
taa. Siksi on tärkeää, et tä työskentely tiskialtaalla on sujuvaa. Metris 320 keit tiöhana 
ulosvedet tävällä pikapesimellä tekee keit tiötyöt helpommaksi. Ulosvedet tävä pikape-
sin helpot taa isojen astioiden huuhtelemista tuomalla lisää liikkumavapaut ta keit t iö -
al taalle. Pesimestä saat tukevan ja ergonomisen ot teen, eikä ote l ipsu kun peset 
vihanneksia tai huuhtelet hedelmiä. Pesimen päässä olevaa painiket ta painamalla 
vesi muut tuu suihkuksi, mikä helpot taa keit t iötöitä entisestään.

Ulosvedet tävässä pikapesimessä on kätevä suih -
kutoiminto. Painiket ta painamalla normaali v ir taus 
muut tuu suihkuksi, jol la on kätevä huuhdella 
vihannekset ja uuninpell i t .

Suihkuvir taus palautuu normaaliksi kun hana sul -
jetaan.



Ulosvedet tävä juoksuputki, 
josta saa tukevan ja ergonomi-

sen ot teen – täydellistä työs -
kentelyä tiskialtaan äärellä.

Ulosvetotoiminto antaa jopa 
50 cm enemmän liikkumisvapaut ta.

Juoksuputki kääntyy 
150° astet ta – lisää 
mukavuut ta ja liikku-
mavapaut ta. Matalam-
massa Metris 220 mal -
lissa kääntymiskulma 
110/150 °.

Hanan rungon kulmikas muoto 
sopii saumat tomasti suorakulmai -
seksi muotoil tuun pesualtaaseen.



Hansgrohe keittiöhanat
Logis®

Focus®

Talis®

Logis® 220

Focus® 220

Talis® S 220 Talis® S2 Variarc  260 Talis® S2 Variarc  220

Focus® AXOR

Focus® 260 Focus® 240

Logis®Logis® 260
1-ote keittiöhana pesukoneventtiilillä 
ja 120° kääntyvällä juoksuputkella 
(lisärajoitus mahdollista)
# 71834, -000 kromi
LVI nro 6250395
suositushinta 288,92 €
ilman pesukoneventtiiliä, ikkunan 
eteen , 150° kääntyvällä juoksu-
putkella
# 71833, -000 kromi
suositushinta 203,98 €

220 1-ote keittiöhana pesukonevent-
tiilillä ja 120° kääntyvällä juoksuput-
kella (lisärajoitus mahdollista).
# 31803, -000 kromi
LVI nro 6250367
suositushinta 315,33 €
ilman pesukoneventtiiliä
# 31806, -000 kromi*
suositushinta 174,84 €

1-ote keittiöhana pesukoneventtiilillä 
ja 120° kääntyvällä juoksuputkella 
(lisärajoitus mahdollista).
# 32855, -000 kromi
LVI nro 6250330
suositushinta 458,43 €
ilman pesukoneventtiiliä
# 32851, -000 kromi*
suositushinta 332,57 €

1-ote keittiöhana pesukoneventtiilillä 
ja 110°/150° kääntyvällä juoksuput-
kella (lisärajoitus mahdollista).
# 14875, -000 kromi
LVI nro 6250220
suositushinta 458,43 €
ilman pesukoneventtiiliä
# 14870, -000 kromi
suositushinta 389,86 €

1-ote keittiöhana ulosvedettävällä 
pikapesimellä ja 150° kääntyvällä 
juoksuputkella.
# 14877, -000 kromi
LVI nro 6250290
suositushinta 683,49 €

1-ote keittiöhana seinäasennukseen 
180° kääntyvällä juoksuputkella.
# 31825, -000 kromi
LVI nro 6250389
suositushinta 235,72 €

pesukoneventtiili tasoon asennettava.
# 10823, -000 kromi*
LVI nro 6559421
suositushinta 195,30 €

1-ote keittiöhana pesukoneventtiilillä 
ja 110°/150° kääntyvällä juoksuput-
kella (lisärajoitus mahdollista).
# 31823, -000 kromi
LVI nro 6250377
suositushinta 315,33 €
ilman pesukoneventtiiliä
# 31820, -000 kromi*
suositushinta 247,75 €

1-ote keittiöhana ulosvedettävällä 
pikapesimellä ja 150° kääntyvällä 
juoksuputkella.
# 31815, -000 kromi
LVI nro 6250385
suositushinta 368,16 €

1-ote keittiöhana seinäasennukseen 
180° kääntyvällä juoksuputkella
# 71836, -000 kromi
LVI nro 6250400
suositushinta 205,47 €

1-ote keittiöhana 110°/150° kään-
tyvällä juoksuputkella (lisärajoitus 
mahdollista)
# 71835, -000 kromi
LVI nro 6250399
suositushinta 205,47 €

Hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) suositushintoja. Hinnat voimassa 1.1.2018 alkaen. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Ajantasaiset hintatiedot www.hansgrohe.fi.



Metris®

Talis® S 220 Talis® S 200 Talis® Select S 300

Talis® Select S 300 Talis® Select S 220

Metris® 320

Metris® 220 Metris® Select 320 Metris® Select 320

Metris® 320 Metris® 320

1-ote keittiöhana pesukoneventtiilillä 
ja 110°/150° kääntyvällä juoksu-
putkella.
# 72811, -000 kromi
LVI nro 6250406
Suositushinta 419,37 €
Ilman pesukoneventtiiliä
# 72814, -000 kromi*
Suositushinta 314,59 €

1-ote keittiöhana ulosvedettävällä 
pikapesimellä ja 110°/150° kään-
tyvällä juoksuputkella.
# 72813, -000 kromi*
LVI nro 6250402
Suositushinta 514,60 €
Matalampi malli Talis S 160
# 72815, -000 kromi*
Suositushinta 448,38 €

1-ote keittiöhana Select-painikkeella 
(hanan avaamiseen ja sulkemiseen) 
ja 110°/150° kääntyvällä juoksuput-
kella (lisärajoitus mahdollista).
# 72820, -000 kromi*
LVI nro 6250403
Suositushinta 517,70 €

1-ote keittiöhana pesukoneventtiilillä 
ja 110°/150° kääntyvällä juoksuput-
kella (lisärajoitus mahdollista).
# 14888, -000 kromi
LVI nro 6250390
Suositushinta 609,09 €
Ilman pesukoneventtiiliä
# 14822, -000 kromi*
Suositushinta 450,74 €

1-ote keittiöhana ulosvedettävällä 
pikapesimellä (2 eri suihkumuotoa) 
ja 110°/150° kääntyvällä juoksu-
putkella.
# 14834, -000 kromi*
LVI nro 6250411
Suositushinta 587,51 €

1-ote keittiöhana Select-painikkeella, 
ulosvedettävällä juoksuputkella ja 
150° kääntyvällä juoksuputkella. 
# 14884, -000 kromi*
LVI nro 6250396
Suositushinta 675,30 €
Matalampi malli Metris Select 240 
# 14857, -000 kromi*
Suositushinta 602,89 €

1-ote keittiöhana Select-painikkeella 
(hanan avaamiseen ja sulkemiseen) 
ja 110°/150° kääntyvällä juoksuput-
kella (lisärajoitus mahdollista).
# 14883, -000 kromi*
LVI nro 6250391
Suositushinta 572,51 €
Matalampi malli Metris Select 260 
# 14847, -000 kromi*
suositushinta 501,83 €

1-ote keittiöhana ikkunan eteen (alas 
kääntyvä malli) ja 110°/150° kään-
tyvällä juoksuputkella (lisärajoitus 
mahdollista).
# 14823, -000 kromi
LVI nro 6250384
Suositushinta 532,46 €

1-ote keittiöhana ulosvedettävällä 
pikapesimellä (2 eri suihkumuotoa) 
ja 110°/150° kääntyvällä juoksu-
putkella. 
# 14820, -000 kromi*
LVI nro 6250378
Suositushinta 659,56 €
Ulosvedettävällä juoksuputkella
# 14821, -000 kromi*
Suositushinta 532,46 €

1-ote keittiöhana Select-painikkeella 
(hanan avaamiseen ja sulkemiseen), 
ulosvedettävällä juoksuputkella ja 
150° kääntyvällä juoksuputkella. 
# 72821, -000 kromi*
LVI nro 6250404
Suositushinta 627,07 €

1-ote keittiöhana Select-painikkeella 
(hanan avaamiseen ja sulkemiseen), 
ulosvedettävällä juoksuputkella ja 
110°/150° kääntyvällä juoksuputkel-
la.
# 72822, -000 kromi*
Suositushinta 556,51 €

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

*Saatavana myös ruostumattoman teräksen värisenä (tuotenumeron 3 viimeistä numeroa -800, katso hintatiedot www.hansgrohe.fi)



**AXOR-tuotteet saatavana myös 15 erikoisvärissä (kuten messinki, musta kromi ja punakulta) valmistettuna korkealaatuisella PVD-teknologialla 
(tuotenumeron viimeiset numerot määrittelevät värin, katso hintatiedot www.hansgrohe.fi)

AXOR Montreux 1-ote keittiöhana 110°/150° kääntyvällä 
juoksuputkella.
# 16580, -000 kromi**
Suositushinta 618,39 €

AXOR Montreux 1-ote keittiöhana ulosvedettävällä pesimellä 
ja 110°/150° kääntyvällä juoksuputkella.
# 16581, -000 kromi**
Suositushinta 772,89 €

AXOR Montreux keittiöhana Semi-Pro pesimellä (2 eri suihku-
muotoa) ja 360° kääntyvällä juoksuputkella. 
# 16582, -000 kromi**
Suositushinta 927,52 €

A X O R  M O N T R E U X 
K E I T T I Ö H A N A T

AXOR Montreux keittiöhanat herättävät vuo-
sisadan vaihteen henkiin keittiössäsi. AXOR 
Montreux-tuotteet sopivat erinomaisesti klas-
siseen sisustustyyliin tai niillä voit luoda jännit-
täviä yksityiskohtia moderniin sisustukseen.

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS



Axor Citterio 1-ote keittiöhana 110°/150° 
kääntyvällä juoksuputkella (lisärajoitus 
mahdollista).
# 39850, -000 kromi**
LVI nro 6250347
Suositushinta 670,72 €

AXOR Citterio 1-ote keittiöhana ulosve-
dettävällä pikapesimellä ja 110°/150° 
kääntyvällä juoksuputkella. 
# 39835, -000 kromi**
LVI nro 6250361
Suositushinta 792,36 €

AXOR Citterio Select 1-ote keittiöhana 
Select-painikkeella (hanan avaamiseen ja 
sulkemiseen) ja 110°/150° kääntyvällä 
juoksuputkella (lisärajoitus mahdollista).
# 39860, -000 kromi**
Suositushinta 723,54 €

AXOR Citterio Select 1-ote keittiöhana 
Select-painikkeella (hanan avaamiseen ja 
sulkemiseen), ulosvedettävällä juoksuputkella 
ja 110°/150° kääntyvällä juoksuputkella.
# 39861,- 000 kromi**
Suositushinta 803,77 €

AXOR Citterio M 2-osainen keittiöhana 
110°/150° kääntyvällä juoksuputkella 
(lisärajoitus mahdollista). Kahvan sijoitus 
vapaasti.
HG nro 34820, -000 kromi**
suositushinta 608,34 €
ulosvedettävällä pikapesimellä
HG nro 34822, -000 kromi**
suositushinta 706,68 €

AXOR CITTERIO

AXOR CITTERIO M AXOR STARCKAXOR UNO2

AXOR CITTERIO SELECT

AXOR Uno2 1-ote keittiöhana piiloasen-
nukseen seinälle 110°/150° kääntyvällä 
juoksuputkella (lisärajoitus mahdollista).
# 38815, -000 kromi**
Suositushinta 797,32 €
Tarvitsee runko-osan
# 13622, -180

AXOR Starck 1-ote keittiöhana ulosve-
dettävällä pikapesimellä ja 110°/150° 
kääntyvällä juoksuputkella. 
# 10821, -000 kromi**
Suositushinta 780,08 €
Ilman ulosvedettävää pesintä
HG nro 10822, -000 kromi**
Suositushinta 669,97 €

AXOR Citterio Semi-Pro keittiöhana semi-pro 
pesimellä (2 eri suihkumuotoa) ja 360° 
kääntyvällä juoksuputkella. 
# 39840, -000 kromi**
LVI nro 6250362
Suositushinta 1.019,03 €

www.axor-design.comHinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) suositushintoja. Hinnat voimassa 1.1.2018 alkaen. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
Ajantasaiset hintatiedot www.hansgrohe.fi.
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Quality made by 
Hansgrohe

Hansgrohen laatua

Olet hankkimassa Hansgrohen kehittämän ja 
valmistaman laatutuotteen, jolla on 5 vuoden 
takuu. Takaamme varaosien saatavuuden 10 
vuotta tuotteen valmistuksen lopettamisen 
jälkeen.

Hanojen kääntymiskulmat 

Voit valita hanan, jonka kääntymiskulma  
on rajoitettu (110°/120°/150°), tai 
vaihtoehtoisesti ympäri kääntyvän hanan 
(360°). 
Moniin hanoihin on saatavissa lisärajoittimia, 
tarkista aina mallikohtaisesti.

QuickClean 

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

ComfortZone 

Märittää tilan hanan alla. Korkea juoksuputki 
tuo runsaasti liikkumavaraa ja soveltuu isojen 
astioiden täyttämiseen.

Teleskooppitoiminto 

Teleskooppitoiminnon ansiosta hanan 
ulottuvuus kasvaa ja isojen astioiden pesu 
helpottuu. Seinäkiinnityksen ansiosta 
tiskialtaalle jää entistä enemmän tilaa. 

Ulosvedettävä juoksuputki/
pikapesin

Ulosvedettävä juoksuputki/pikapesin lisää 
toimintasädettä ja helpottaa keittiötöitä 
tiskialtaan ympäristössä.

Ulosvedettävän suuttimen 
suihkutyypit

Ulosvedettävän suuttimen kahden eri 
virtausmuodon (normaali- ja suihkutoiminnon) 
vaihtaminen käy vaivattomasti. 

MagFit-magneettikiinnitys 

Ulosvedettävä letku liukuu takaisin paikoilleen 
lähes äänettömästi. MagFit-kiinnitystoiminnon 
avulla pesin asettuu aina oikeaan kohtaan ja 
kiinnittyy magneetilla tukevasti. 

Juoksuputki ja ohjausyksikkö 
erillään toisistaan

Kahva voidaan asentaa haluttuun paikkaan 
käyttäjän mieltymysten mukaan.

Vaihdettava kätisyys

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

Keraaminen säätöosa ja 
Boltic-kahvalukitus

Erikoiskovat muovimateriaalit, täysmetalliset 
kahvat sekä keraamiset säätöosat auttavat 
takaa maan pitkän käyttöiän. Boltic-kahvalu-
kituksen kiilan muotoinen ohjausvipu takaa 
tukevan kiinnityksen ja vakaan ohjauksen.

Yksinkertainen ja tukeva asennus 

Joustavat liitosletkut helpottavat hanan 
asennusta. Erityinen tukikappale varmistaa 
tukevan kiinnityksen, kun keittiöhana asen-
netaan ohueen terästiskialtaaseen.

Kaikkea mitä erinomaisilta keittiön 
apuvälineiltä vaaditaan


