
Keittiöhanat 2021
Tyyliä ja toiminnallisuutta keittiöön



Minimalistista 
tyyliä keittiöön.
 Talis M54 keit tiöhanamallisto hurmaa minimalistisella ilmeellä ja trendikkäillä 
pintaväreillä. Mallistosta löytyy oikea hana yksilöllisesti suunniteltuun keit tiöympäris -
töön. Tyylikäs ja ajaton muotoilu yhdessä korkean tuotelaadun kanssa varmistavat, 
et tä Talis M54 on keit t iön uusi kohokohta.

 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. Talis M54 keit t iö -
hana ulosvedet tävällä pikapesimellä tekee keit t iötyöt helpommaksi. Ulosvedet tävä 
pikapesin helpot taa isojen astioiden huuhtelemista tuomalla lisää liikkumavapaut ta 
keit t iöaltaalle.  

Ulosvedet tävässä p ikapes imessä on 
kätevä suihkutoiminto. Painiket ta pai -
nama l l a  no r maa l i  v i r t au s  muu t t uu 
su ihkuks i ,  jo l la on kä tevä huuhdel la 
vihannekset ja uuninpell i t .

Talis M54 kei t t iöhanoissa on kaunis lami -
naarinen vir taus, joka kulut taa vet tä vain 
7-9 l/min, mall is ta r i ippuen.

Ulosvedet tävän p ikapes imen le t ku 
ku lkee su juvas t i  ja ääne t i  a lakaa -
pissa sBox- letkukotelossa, joka suo -
jaa le tkua ja es tää le tkua taker tu -
masta kaapin muihin tavaroihin.  



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
Talis® M54

UUTUUS

Hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) suositushintoja. Hinnat voimassa 1.1.2021 alkaen. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tuote- ja hintatiedot www.hansgrohe.fi.

Talis® M54 keittiöhana 210 
2jet, ulosvedettävä pesin, 
Nordic sBox letkukotelo 

Kätevä ulosvedettävä pesin, jossa 
myös suihkutoiminto. Letku kulkee 
suojassa alakaappiin asennettavas-
sa letkukotelossa. Juoksuputken 
kääntörajoitus 60°/110°/150°.
# 72847, -000 kromi
LVI nro  6250462
Suositushinta 439,70 €

UUTUUS

Talis® M54 keittiöhana 210 1jet, 
ulosvedettävä juoksuputki, 
Nordic sBox letkukotelo 

Kätevä ulosvedettävä juoksuputki., 
jonka letku kulkee suojassa alakaap-
piin asennettavassa letkukotelossa. 
Juoksuputken kääntörajoitus 
60°/110°/150°.
# 72848, -000 kromi
LVI nro  6250463
Suositushinta 383,16 €

Talis® M54 keittiöhana 270 1jet, 
ulosvedettävä juoksuputki, 
Nordic sBox letkukotelo 

Kätevä ulosvedettävä pesin, jossa 
myös suihkutoiminto. Letku kulkee 
suojassa alakaappiin asennettavas-
sa letkukotelossa. Juoksuputken 
kääntörajoitus 60°/110°/150°.
# 72849, -000 kromi
LVI nro  6250464
Suositushinta 320,29 €

Talis® M54 keittiöhana 220 
1jet, pesukoneventtiili

Minimalistinen ja ohutrunkoinen 
keittiöhana kaarijuoksuputkella. 
Kirkas laminaarinen virtaus 9 l/
min. Juoksuputken kääntörajoitus 
60°/110°/150°.
# 72805, -000 kromi
LVI nro 6250450
Suositushinta 310,00 €

Talis® M54 keittiöhana U 220 
1jet, pesukoneventtiili

Minimalistinen ja ohutrunkoinen 
keittiöhana U-mallisella juoksuput-
kella. Kirkas laminaarinen virtaus 8 
l/min. Juoksuputken kääntörajoitus 
60°/110°/150°.
# 72807, -000 kromi
LVI nro 6250453
Suositushinta 279,00 €

Talis® M54 keittiöhana 270 
1jet, pesukoneventtiili

Minimalistinen ja ohutrunkoinen 
keittiöhana L-mallisella juoksuputkella. 
Kirkas laminaarinen virtaus 8 l/
min. Juoksuputken kääntörajoitus 
60°/110°/150°.
# 72827, -000 kromi
LVI nro 6250456
Suositushinta 279,00 €
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Talis® M54 keittiöhana 220 
1jet, pesukoneventtiili

Minimalistinen ja ohutrunkoinen 
keittiöhana kaarijuoksuputkella. 
Kirkas laminaarinen virtaus 9 l/
min. Juoksuputken kääntörajoitus 
60°/110°/150°.
# 72805, -670 mattamusta
LVI nro 6250451
Suositushinta 403,00 €

Talis® M54 keittiöhana U 220 
1jet, pesukoneventtiili

Minimalistinen ja ohutrunkoinen 
keittiöhana U-mallisella juoksuput-
kella. Kirkas laminaarinen virtaus 8 
l/min. Juoksuputken kääntörajoitus 
60°/110°/150°.
# 72807, -670 mattamusta
LVI nro 6250454
Suositushinta 362,70 €

Talis® M54 keittiöhana 270 
1jet, pesukoneventtiili

Minimalistinen ja ohutrunkoinen 
keittiöhana L-mallisella juoksuputkella. 
Kirkas laminaarinen virtaus 8 l/
min. Juoksuputken kääntörajoitus 
60°/110°/150°.
# 72827, -670 mattamusta
LVI nro 6250457
Suositushinta 362,70 €

Talis® M54 keittiöhana 220 
1jet, pesukoneventtiili

Minimalistinen ja ohutrunkoinen 
keittiöhana kaarijuoksuputkella. 
Kirkas laminaarinen virtaus 9 l/
min. Juoksuputken kääntörajoitus 
60°/110°/150°.
# 72805, -800 ruostumaton teräs
LVI nro 6250452
Suositushinta 403,00 €

Talis® M54 keittiöhana U 220 
1jet, pesukoneventtiili

Minimalistinen ja ohutrunkoinen 
keittiöhana U-mallisella juoksuput-
kella. Kirkas laminaarinen virtaus 8 
l/min. Juoksuputken kääntörajoitus 
60°/110°/150°.
# 72807, -800 ruostumaton teräs
LVI nro 6250455
Suositushinta 362,70 €

Talis® M54 keittiöhana 270 
1jet, pesukoneventtiili
Minimalistinen ja ohutrunkoinen 
keittiöhana L-mallisella juoksuputkella. 
Kirkas laminaarinen virtaus 8 l/
min. Juoksuputken kääntörajoitus 
60°/110°/150°.
# 72827, -800 ruostumaton teräs
LVI nro 6250458
Suositushinta 362,70 €
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Logis® M31 keittiöhana 160 
1jet, ikkunan eteen sopiva
Alas taittuva keittiöhana, jonka voi 
nostaa paikoiltaan ikkunan pesun 
ajaksi. Ilmalla rikastettu virtaus 12 
l/min. Juoksuputken kääntörajoitus 
150° (lisärajoitus mahdollista).
# 71833, -000 kromi
LVI nro 6250465
suositushinta 171,12 €

Focus® M41

Metris® M71

Metris® M71 keittiöhana 320 
1jet, pesukoneventtiili
Moderni keittiöhana pesukoneventtii-
lillä. Kirkas laminaarinen virtaus 13 
l/min. Juoksuputken kääntörajoitus 
110°/150° (lisärajoitus mahdollista).
# 73899, -000 kromi
LVI nro 6250447
Suositushinta 555,15 €

Korvaa vuodesta 2020 mallin 
#14888000 LVI nro 6250390

Talis® M52

Talis® M52 keittiöhana 270 
1jet, pesukoneventtiili
Klassinen keittiöhana pesukonevent-
tiilillä. Ilmalla rikastettu virtaama 10 
l/min. Juoksuputken kääntörajoitus 
110°/150° (lisärajoitus mahdollista).
# 32846, -000 kromi
LVI nro 6250444
suositushinta 466,74 €

Korvaa vuodesta 2020 mallin 
#14875000 LVI nro 6250220

Logis® M31 keittiöhana 220 
1jet, pesukoneventtiili
Matala keittiöhana pesukoneventtiilil-
lä. Ilmalla rikastettu virtaus 12 l/min. 
Juoksuputken kääntörajoitus 120° 
(lisärajoitus mahdollista).
# 71859, -000 kromi
LVI nro 6250445
suositushinta 320,91 €

Korvaa vuodesta 2020 mallin 
#71834000 LVI nro 6250395

Focus® M41 keittiöhana 200 
1jet, pesukoneventtili
Ajaton, matala keittiöhana pesukone-
venttiilillä. Ilmalla rikastettu virtaus 12 
l/min. Juoksuputken kääntörajoitus 
120° (lisärajoitus mahdollista).
# 31842, -000 kromi
LVI nro 6250441
suositushinta 364,19 €

Korvaa vuodesta 2020 mallin 
#31803000 LVI nro 6250367

Logis® M31

Talis® M52 keittiöhana 170 
1jet
Matala keittiöhana ilman pesukone-
venttiiliä. Ilmalla rikastettu virtaama 
16 l/min. Juoksuputken kääntörajoitus 
150° (lisärajoitus ei mahdollista).
# 32851, -000 kromi
LVI nro 6250320
suositushinta 293,76 €

Ulosvedettävällä pesimellä
# 32841, -000 suositushinta 411,43 €

Focus® M41 keittiöhana 240 
2jet, ulosvedettävä pesin
Keittiöhana ulosvedettävällä pesi-
mellä, jossa näppärä suihkutoiminto. 
Virtaama 9,5 l/min. Juoksuputken 
kääntörajoitus 110°/150°.
# 31846, -000 kromi
LVI nro 6250442
Suositushinta 330,34 €

Korvaa vuodesta 2020 mallin 
#31815000 LVI nro 6250385

Focus® M41 keittiöhana 260 
1jet, pesukoneventtiili
Ajaton keittiöhana pesukoneventtii-
lillä. Ilmalla rikastettu virtaus 12 l/
min. Juoksuputken kääntörajoitus 
110°/150° (lisärajoitus mahdollista).
# 31831, -000 kromi
LVI nro 6250437
Suositushinta 364,31 €

Korvaa vuodesta 2020 mallin 
#31823000 LVI nro 6250377

Focus® M41 keittiöhana 260 
1jet
Ajaton keittiöhana ilman pesukone-
venttiiliä. Ilmalla rikastettu virtaus 12 
l/min. Juoksuputken kääntörajoitus 
110°/150° (lisärajoitus mahdollista).
# 31834, -000 kromi
LVI nro 6250439
Suositushinta 222,33 €

Korvaa vuodesta 2020 mallin 
#31820000 LVI nro 6250371

Focus® M41 keittiöhana 240 
2jet, ulosvedettävä pesin
Keittiöhana ulosvedettävällä pesi-
mellä, jossa näppärä suihkutoiminto. 
Virtaama 9,5 l/min. Juoksuputken 
kääntörajoitus 110°/150°.
# 31846, -670 mattamusta
LVI nro 6250443
Suositushinta 456,57 €

Korvaa vuodesta 2020 mallin 
#31815670 

Focus® M41 keittiöhana 260 
1jet
Ajaton keittiöhana ilman pesukone-
venttiiliä. Ilmalla rikastettu virtaus 12 
l/min. Juoksuputken kääntörajoitus 
110°/150° (lisärajoitus mahdollista).
# 31834, -670 mattamusta
LVI nro 6250440
Suositushinta 307,89 €

Korvaa vuodesta 2020 mallin 
#31820670 

Focus® M41

Focus® M41

www.hansgrohe.fi

Erillinen pesukoneventtiili

Asennetaan pöytätasoon tai tiskialtaan 
reunaan, tason paksuus max 60 mm. Asen-
nusreikä Ø 35 mm. Käytetään kääntämällä 
1/4 kierrosta.
# 72841, -670 mattamusta
LVI nro 6250460
Suositushinta 104,78 €



S514-F450 upotettava
SilicaTec allas 450 tason 
päälle, valutustaso vasen

Hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) suositushintoja. Hinnat voimassa 1.1.2021 alkaen. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tuote- ja hintatiedot www.hansgrohe.fi.

Hansgrohe keittiöaltaat

S51 SilicaTec keittiöaltaat 

S510-F770 upotettava
kaksialtainen SilicaTec allas 
370/370 tason päälle

S510-F660 upotettava 
SilicaTec allas 660 tason 
päälle

S510-F635 upotettava
kaksialtainen SilicaTec allas 
180/450 tason päälle

Sopii 90 cm leveään allaskaappiin.
# 43316, -170 grafiitinmusta
# 43316, -290 kivenharmaa
# 43316, -380 betoninharmaa
Suositushinta 533,32 €

Manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti
# 43928000 
Suositushinta 51,46 €

Sopii 80 cm leveään allaskaappiin.
# 43313, -170 grafiitinmusta
# 43313, -290 kivenharmaa
# 43313, -380 betoninharmaa
Suositushinta 457,06 €

Manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti
# 43927000 
Suositushinta 30,88 €

Sopii 80 cm leveään allaskaappiin.
# 43315, -170 grafiitinmusta
# 43315, -290 kivenharmaa
# 43315, -380 betoninharmaa
Suositushinta 457,06 €

Manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti
# 43928000 
Suositushinta 51,46 €

Sopii 60 cm leveään allaskaappiin.
# 43314, -170 grafiitinmusta
# 43314, -290 kivenharmaa
# 43314, -380 betoninharmaa
Suositushinta 556,14 €

Manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti
# 43927000 
Suositushinta 30,88 €

S5110-F450 upotettava
SilicaTec allas 450 tason 
päälle, valutustaso oikea

Sopii 60 cm leveään allaskaappiin.
# 43330, -170 grafiitinmusta
# 43330, -290 kivenharmaa
# 43330, -380 betoninharmaa
Suositushinta 556,14 €

Manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti
# 43927000 
Suositushinta 30,88 €

S510-F450 upotettava
SilicaTec allas 450 tason päälle

Sopii 60 cm leveään allaskaappiin.
# 43312, -170 grafiitinmusta
# 43312, -290 kivenharmaa
# 43312, -380 betoninharmaa
Suositushinta 358,11 €

Manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti
# 43927000 
Suositushinta 30,88 €

Saatavana myös alta-asennettavia altaita, 
katso koko valikoima www.hansgrohe.fi

SilicaTec-altaat: Kestävää luonnollisuutta
SilicaTec-graniitista valmistetut graniittiset keittiöaltaat ovat 
tulevaisuuden materiaalia ja tuovat luonnollisuudellaan 
väriä keittiöön. Pääainesosana on hieno kvartsihiekka, 
joka on graniitin kovin ainesosa. Tämän ansiosta pinta 
on korkealaatuisen sileä, kova ja huokoseton, joten se on 
helppo puhdistaa. Altaat ovat erityisen vastustuskykyisiä 
kuumuudelle, naarmuille ja lialle. SilicaTec-altaat tarjoavat 
yksilöllisyyttä kolmella eri värivaihtoehdolla.
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www.hansgrohe.fi

Lisävarusteet

Erillinen pesukoneventtiili

Liikuteltava valutustaso 
altaan päälle

Keittiöhanan rajoitin Keittiöhanan rajoitinsetti

Puinen leikkuulauta

Asennetaan pöytätasoon tai tiskialta-
an reunaan, tason paksuus max 60 
mm. Asennusreikä Ø 35 mm.
# 72841, -000 kromi
LVI nro 6250459
Suositushinta 80,60 €
# 72841, -670 mattamusta
LVI nro 6250460
Suositushinta 104,78 €
# 72841, -800 ruostumaton teräs
LVI nro 6250461
Suositushinta 104,78 €

Kätevä laskutila pestyille astioille, 
vihanneksille tai pakasteiden sulatta-
miseen. Sopii S51 SilicaTec ja S71 
teräsaltaiden päälle.
# 40962, -800 ruostumaton teräs
Suositushinta 100,44 €

Keittiöhanan juoksuputken käänty-
misen rajoittamiseen 120°, helppo 
säätää 10° välein. Sopii mm. keit-
tiöhanoihin 31842 ja 71859.  
# 92211, -000 
LVI nro 6454172
Suositushinta 6,20 €

Keittiöhanan juoksuputken kääntymi-
sen rajoittamiseen, sisältää rajoittimet 
60° ja 80°. Sopii mm. keittiöhanoi-
hin 31831, 31834, 32846, 73899.
# 92259, -000
LVI nro 6454173
Suositushinta 13,40 €

Laadukas ja eleettömän tyylikäs 
leikkuulauta. Sopii S51 SilicaTec ja 
S71 teräsaltaiden päälle. 
# 40960, -000 saksanpähkinä
Suositushinta 154,38 €
# 40961, -000 tammi
Suositushinta 115,82 €

S711-F765 
kaksialtainen teräsallas 
370/370 tason päälle, yksi 
hanareikä 

Sopii 90 cm leveään allaskaappiin.
# 43303800 ruostumaton teräs
Suositushinta 1.411,12 €

Manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti
# 43922800 
Suositushinta 51,71 €

Teräsaltaat 

S711-F660 
teräsallas 660 tason päälle, 
yksi hanareikä 

Sopii 80 cm leveään allaskaappiin.
# 43302800 ruostumaton teräs
Suositushinta 823,24 €

Manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti
# 43921800 
Suositushinta 31,00 €

S711-F655 
kaksialtainen teräsallas 
180/450 tason päälle, yksi 
hanareikä 

Sopii 80 cm leveään allaskaappiin.
# 43309800 ruostumaton teräs
Suositushinta 1.280,42 €

Manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti
# 43922800 
Suositushinta 51,71 €

Saatavana myös alta-asennettavia ja huullosasennettavia altaita, 
katso koko valikoima www.hansgrohe.fi

S715-F450 
teräsallas 450 tason päälle, 
valutustaso vasen, yksi 
hanareikä

Sopii 60 cm leveään allaskaappiin.
# 43306800 ruostumaton teräs
Suositushinta 1.079,30 €

Manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti
# 43921800 
Suositushinta 31,00 €

S716-F450 
teräsallas 450, valutustaso 
oikea, yksi hanareikä 

Sopii 60 cm leveään allaskaappiin.
# 43331800 ruostumaton teräs
Suositushinta 1.079,30 €

Manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti
# 43921800 
Suositushinta 31,00 €

S711-F450 
teräsallas 450 tason päälle, 
yksi hanareikä 

Sopii 60 cm leveään allaskaappiin.
# 43301800 ruostumaton teräs
Suositushinta 757,76 €

Manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti
# 43921800 
Suositushinta 31,00 €

Hansgrohen korkealaatuiset teräsaltaat 
Tukevasta, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen altaiden 

leveäksi suunniteltu reuna tuo näyttävyyttä keittiöön ja varmistaa 
hanan tukevan kiinnityksen. Tarkat yksityiskohdat, kuten altaan sivulla 

huomaamattomasti sijaitseva ylivuotoaukko, viimeistelevät ylellisen 
ilmeen. Selkeä ja ajaton muotoilu sopii harmonisesti yksilöllisiin 

keittiöihin, ja sopii saumattomasti kaikkiin hansgrohen keittiöhanoihin.

Saippua-annostelija, asennus 
pöytätasoon 
Metallinen pumppu, annostusmäärä 
2 ml, säiliö 500 ml, helppo täyttää 
tason päältä.
Softcube:
# 40468, -000 kromi
Suositushinta 96,47 €
# 40468, -670 mattamusta
Suositushinta 130,20 €
# 40468, -800 ruostumaton teräs
Suositushinta 125,36 €
Pyöreä:
# 40448, -000 kromi
Suositushinta 96,47 €
# 40448, -670 mattamusta
Suositushinta 130,20 €
# 40448, -800 ruostumaton teräs
Suositushinta 125,36 €
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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 15 
vuotta tuotteen valmistuksen lopettamisen 
jälkeen.

Hanojen kääntymiskulmat 

Voit valita hanan, jonka kääntymiskulma  
on rajoitettu (60°/110°/120°/150°) tai 
vaihtoehtoisesti ympäri kääntyvän hanan 
(360°). Moniin hanoihin on saatavissa 
lisärajoittimia, tarkista aina mallikohtaisesti.

QuickClean - nopea kalkinpoisto

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

ComfortZone 

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

Ulosvedettävän suuttimen 
suihkutyypit

2jet-malleissa ulosvedettävän suuttimen 
normaali- ja suihkutoiminnon vaihtaminen käy 
vaivattomasti painikkeella.

Ulosvedettävän pesimen 
MagFit-magneettikiinnitys 

MagFit-kiinnitystoiminnon avulla ulosvedettävä 
pesin asettuu aina oikeaan kohtaan ja 
kiinnittyy magneetilla tukevasti. 

Tasoon asennettava pesukone-
venttiili

Keittiöhanan, jonka runkoon ei ole integroitu 
pesukoneventtiiliä, kanssa voidaan 
pesukoneventtiili sijoittaa tasoon tai  
keittiöaltaaseen. 

Asennus ikkunan eteen

Mallistosta löytyy keittiöhanoja, jotka voidaan 
asentaa ikkunan eteen. Nämä hanat on 
mahdollista nostaa paikoiltaan ja taittaa alas 
ikkunan avaamista varten.

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.

sBox letkukotelo ulosvedettävän 
juoksuputken/pikapesimen letkulle

Ulosvedettävällä pesimellä varustettuja 
keittiöhanoja on saatavana myös 
sBox-letkukotelolla, jonka sisällä letku kulkee 
suojassa allaskaapin muilta tavaroilta.

Asennus lähelle takaseinää

Keittiöhanat voidaan asentaa lähelle 
takaseinää, sillä pystyasennossa oleva kahva 
ei käänny hanan rungon takapuolelle. 


