
Ideoita 
vedelle

hansgrohe.fi



Editorial

Kauneimmat 
hetket veden 
parissa
Kodikas saa uuden määritelmän
Kuluneen vuoden aikana monet ovat havainneet jotain, mikä on ollut 
liikkeellepaneva voimamme jo vuosia. Kuinka tärkeää onkaan, että 
kodissa on paikkoja, joissa olo on aina harmoninen, koska kaikki on 
hyvin harkittua, kaunista ja käytännöllistä. Tiloja, joissa vietät 
viihtyisiä hetkiä ja joissa sinun ei tarvitse olla, vaan joissa haluat 
olla. Meille se on vahvistus siitä, että olemme oikealla tiellä. Me 
seisomme ja tulemme aina seisomaan rinnallasi – sekä verkossa että 
tosielämässä.

Hyvän olon innovaatiot
Tutustu tänä vuonna uutuuksiin, jotka vievät vesielämyksen uudelle 
tasolle. Johtoarvojamme ovat innovaatio, design, laatu ja 
vastuu. Olemme kehittäneet niiden pohjalta jännittäviä ja innosta-
via ratkaisuja kylpyhuoneeseen ja keittiöön. Samalla paneudumme 
kaikkien käyttäjien tarpeisiin ja kehitämme heille parhaat tulevaisuu-
den tuotteet. Tämän teemme vaikkapa Pulsify S -suihkulla yhdessä 
PowderRain-suihkumuodon kanssa luoden aivan uudenlaisia suihku-
elämyksiä kaiken kokoisiin kylpyhuoneisiin. Tai Finoris-hanalla, joka 
mahdollistaa täysin uuden toiminnallisuuden kylpyhuoneessa. Muita 
jännittäviä innovaatioita ovat digitaalinen suihkuelämys RainTunes*, 
lastensuihku Jocolino, täydellinen säilytysjärjestelmä WallStoris tai 
joka suhteessa täydellisesti sopivat RainDrain-linjalattiakaivo.

Suunnittelemme ihmisille
hansgrohe on tuotemerkki elämää varten. Oli sitten kyse rentoutumi-
sesta, virkistyksestä, piristyksestä tai luotettavasta selkeydestä: jokai-
nen tuote on kehitetty Etelä-Saksan Schwarzwaldissa, ja niiden tar-
koitus on tehdä arjesta helpompaa, sekä rikastuttaa mukavia hetkiä. 
Tuotteemme eivät ole yksittäisiä ideoita, vaan kattavia ratkaisuja. 
Näin niistä tulee osa elämää. Ihminen keskipisteessä –joka on omi-
naista tuotemerkillemme.

*RainTunes ei ole saatavana kaikkialla.
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hansgrohe-tuotemerkki

Design – täydellisesti  
kehitellyt tuotteet

Meillä sinun tarpeesi ovat etualalla. Saniteettialan johtavana yrityk-
senä tuotamme jatkuvasti uusia teknisiä ratkaisuja kylpyhuoneeseen 
ja keittiöön. Näin voimme täyttää ne vaatimukset, jotka sinä asetat 
jokapäiväiselle elämälle ja erityisille hetkille veden parissa. Suihkun 
tai hanan visuaalisuus, toiminta ja materiaali ovat meillä pre -
mium-luokkaa – kuten myös äänten laatu. Suihkulaboratoriossamme 
akustiikan asiantuntijat tutkivat täydellistä veden ääntä. Keksintöjem-
me runsaslukuisuus heijastuu lukemattomissa patenteissamme ja 
15 000 aktiivisessa tekijänoikeudessa, jotta koet enemmän mukavuut-
ta, enemmän varmuutta ja enemmän nautintoa kylpyhuoneessasi.

Kaunis muotoilu ja toiminnallisuus vakuuttaa sydämen ja järjen myös 
kylpyhuoneprojektissa. Meillä tämä pitää todella paikkansa, sillä tois-
tuvasti palkitut tuotteemme kestävät kauemmin, kuin nopeasti vaihtu-
vat trendit. Lisäksi tuotteet ovat vakuuttavasti varmoja sijoituksia. 
Tämä näkyy maailmanlaajuisesti ainutlaatuisissa projekteissa. Hyvä 
muotoilu erottuu ja huolehtii jatkuvasti paremmasta käyttökokemuk-
sesta. hansgrohe on tehnyt yhteistyötä yli 30 vuotta Phoenix Designin 
kanssa, mikä on tuottanut yli 600 palkintoa. hansgrohe onkin alansa 
muotoilujohtaja.

Innovaatio –  
eteenpäin vievä voima

Meidän arvomme –  
sinun etusi
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Haluatko asentaa kylpyhuonetuotteita, joista on sinulle pitkään iloa? 
Voit luottaa meihin. hansgrohen yritysfilosofiaan kuuluu olennaisesti 
tarjota asiakkaille aina parasta laatua. Valmistamme yli 120 vuoden 
kokemuksella korkealaatuisia saniteettituotteita ja varmistamme kor-
kean standardin kattavalla laadunhallinnalla. Tämä ulottuu kaikkiin 
tehtaisiin, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Annamme vapaaehtoisesti tälle laadulle 5 vuoden takuun*  
sekä 15 vuoden saatavuustakuun.

*Tämä takuu on voimassa kaikille hansgrohe-tuotteille, pois lukien kohdassa II b sivustolla 
hansgrohe.fi/takuu luotellut tuotteet.

Laatu – korkeimmat vaatimukset  
ja pitkä käyttöikä

Kannamme vastuuta –  
toimimme kestävästi

Meillä kaiken ytimessä on kolme keskeistä aihetta: vastuullinen liike-
toiminta, yhteisöllinen toiminta ja ekologinen tietoisuus. Voimme me-
nestyä vain, jos yrityskulttuurimme on näin kaukonäköistä – nyt ja tu-
levaisuudessa. Ajattelemme ja toimimme kaikissa toimipaikoissamme 
vastuullisesti jo vuosien ajan. Tämä pätee sekä ympäristöystävällisiin 
tuotantoprosesseihin, että kunnioittavaan suhtautumiseen ihmisiä ja 
resursseja kohtaan. 
Tällä hetkellä Hansgrohella otetaan valtava harppaus ympäristönsuo-
jelussa. Tavoitteenamme on koko yrityksen ja tuotteiden ilmastoneut-
raalius vuoteen 2030 mennessä. Tässä harppauksessa on otettu huo-
mioon käytettyjen raaka-aineiden, pakkausten, logistiikan sekä 
kaikkien tuotteiden ilmastoneutraalius.

Vedensäästölaskimellamme voit laskea oman säästöpotentiaalisi ym-
päristöystävällisen EcoSmart-teknologian ansiosta. hansgrohen ve-
densäästölaskin on erittäin kiinnostava sekä pienkuluttajille että suu-
rasiakkaille. Se laskee nimittäin hetkessä, millä tuotteilla säästät 
silkkaa rahaa – ja arvokkaita resursseja.
hansgrohe.fi/saastolaskin
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Lisää yksilöllisyyttä  
FinishPlus -väreillä
Päivämme alkaa ja päättyy kylpyhuoneeseen. Ei ole väliä asummeko 
maalla vai kaupungissa, onko kyse yhden hengen taloudesta vai 
asuuko useampi sukupolvi saman katon alla. Me kaikki haluamme il-
maista omaa yksilöllisyyttämme. Värikäs elämä, värikkäät pinnat: 
FinishPlus-värit ovat ilmaisuvoimaisia – sinä päätä miten ja missä, sillä 
muotoilua määrittää vain yksi asia – sinun mieltymyksesi.

Kylpyhuoneesta on tullut yhä merkittävämpi oman tyylin ilmaisuväli-
ne. Se on rentoutumispaikka, jonka tulisi puhutella kaikkia aisteja aina 
vain enemmän, myös esteettisesti. Tästä syystä kehitimme viisi 
FinishPlus-väriä matta- ja metallinsävyissä. Pelkän klassisen kromin li-
säksi valittavanasi on merkittävästi enemmän tyyli- ja designvalintoja. 
FinshPlus tarjoaa sinulle monipuolisia muotoilumahdollisuuksia ja täyt-
tävät jokaisen designtoiveen silloin, kun toteutat itseäsi.

*Tammikuussa 2021 tehdyn ulkoisessa kulumistestissä todettiin, että PVD-pinnoitteen elinikä on 55 vuotta  
päivit täisessä puhdistuksessa hansgrohen puhdistussuositusten mukaisesti. 
**Tammikuussa 2021 tehdyn ulkoisessa kulumistestissä todettiin, että lakatun pinnoitteen elinikä on 27 vuotta  
päivit täisessä puhdistuksessa hansgrohen puhdistussuositusten mukaisesti.

PVD-pinnoite höyrytetään tyhjiö-pinnoitusprosessissa 
molekyyli molekyyliltä, jolloin syntyy kestävä ja väribril -
jantti pinta

Pinnan pitkäikäinen 
kestävyys on testattu 
vuosikausiksi

Harjattu musta 
kromi

Mattavalkoinen 
(2 kerrosta)

Harjattu pronssi Mattamusta 
(1 kerros)

Kiillotettu kulta

Pinnan pitkäikäinen 
kestävyys on testattu 
vuosikausiksi

50 vuoden suojaus 
kulumista vastaan 
hansgrohen Premium 
PVD-pinnoitteella*

25 vuoden suojaus 
kulumista vastaan 
hansgrohen erikoislak-
kauksella**

Erikoislakkaus levitetään useammissa työvaiheissa, 
jotta luodaan voimakas ja intensiivinen pinta

PVD- 
pinnoite Lakkapinnoite

Messing

Nickel

Chrom

FinishPlus

Messing

Nickel

Chrom
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– 700 Mattavalkoinen
Poikkeuksellista raikkautta

– 670 Mattamusta
Mustavalkoiset kontrastit ja pelkistäminen olennaiseen

– 990 Kiillotettu kulta
Ylellinen look on esteettisen ekstravagantti

– 340 Harjattu musta kromi
Tumma ja hiukan heijasteleva pinta saa aikaan 
vakuuttavaa estetiikkaa

– 140 Harjattu pronssi
Pehmeät luonnonsävyt ja herkät nyanssit

– 000 Kromi
Ajaton klassikko yhdistyy herkkään eleganssiin
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Rainfinity

Suurin suihkutunne

Usein palkittu
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Suihkut

Upean pehmeä  
hemmotteluelämys
Kylpyhuone on täydellinen paikka aikalisälle. Rennossa tunnelmassa 
voit heittäytyä hetkeen ja unohtaa arjen kiireet. Ihanin paikka tähän 
on suihkun alla. Rainfinityn PowderRain ei kosketa vain päätäsi ja ol-
kapäitäsi, vaan se kietoo koko kehosi pehmeään tuhansista mikrohie-
noista pisaroista koostuvaan huntuun, sillä sen innovatiivinen suihku-
siivilä kaareutuu hiukan sisäänpäin. Tämä muoto jakaa veden 
erityisen miellyttävästi iholle. Näin koet verrattomia suihkuhetkiä.

Vaihdat kolmen käsisuihkun suihkumuodon PowderRainin, Intense 
PowderRain ja Monon välillä helposti Select-painikkeen painalluksel-
la. Yläsuihkun suihkumuodot PowderRain, Intense PowderRain ja 
RainStream hemmottelevat sinua jokainen tavallaan. Valitset nämä 
intuitiivisesti napin painalluksella litteällä hansgrohe piiloasennuster-
mostaatilla, kuten esim. ShowerSelect tai RainSelect. Rainfinity-suihku-
järjestelmä huolehtii esteettisen upeasta nautinnosta ja rajattomasta 
rentoutumisesta.

Uusi integroidulla säilytystasolla varustettu hartiasuihku uu-
denlaiseen suihkuelämykseen. Suihku voi virkistää saunan 
jälkeen., tai se rentouttaa ennen nukkumaanmenoa. Suihku 
pitää hiukset kuivina ja voit asettaa suihkutarvikkeesi hyllyn 
päälle.

PowderRain: kuusi ultrahienoa reikää muokkaavat yksit täisen vesi -
suihkun jakaen sen pehmeisiin mikropisaroihin, jotka saavat aikaan 
sametinpehmeän tunteen ihollasi.

Rentoudu  
hartiavoimin



13

Rainfinityn kulmaa voi säätää sen innovatiivisen seinäliitän-
nän ansiosta 10–30 asteen kulmaan. Näin suihkuasento 
pysyy mukavana, kun on tarpeellista pitää hiukset ja kasvot 
kuivina. Rainfinity-yläsuihkun kulmaan asennus ilman tavan-
omaista suihkuvartta on selkeä puheenvuoro modernin kyl-
pyhuoneen puolesta.

Rainfinityn muotoilu on visuaalinen nautinto. 
Sen ylä- ja käsisuihku ovat isoja. Niiden mo-
derni pintaväri ja hillitysti strukturoitu suihku-
levy ovat kylpyhuoneesi kohokohtia. Suihku-
jen mat tava lko inen vär i  muodos taa 
arvokkaan kontrastin grafiitinvärisille suihku-
siivilälle.

Oikea asento

Designin  
ystäville

Yhdellä silmäyksellä:

• Innovatiivinen, hiukan sisäänpäin kaartuva alumiininen 
suihkusiivilä kattavaa suihkunautintoa varten

• FinishPlus-väreillä sisustat kylpyhuoneesi yksilöllisesti oman 
makusi mukaisesti

• PowderRainin pehmeä mikropisarahuntu tuottaa ainutlaatuisen 
suihkuelämyksen

• Innovatiivisen Select-ohjauksen yksi painallus riittää vaihtamaan 
suihkumuotoa tai käynnistämään toisen suihkun

• Useammat suihkumuodot takaavat yksilöllisen suihkuelämyksen
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• EcoSmart-versiolla kulutat jopa 60 % vähemmän vettä
• Laaja pinta- ja piiloasennuksien valikoima



Rainfinity
yläsuihku 360 3jet PowderRain, piiloasennus seinään 
iBoxilla  
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990 28,1 l/min

 

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

 

Rainfinity
yläsuihku 360 1jet PowderRain  
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 20,3 l/min

Kattoputki S 100 mm DN15 (ei kuvassa) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Kattoputki S 300 mm DN15 (ei kuvassa)  
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

  

Rainfinity
yläsuihku 250 3jet PowderRain, piiloasennus seinään 
iBoxilla  
# 26232, -000, -700 20 l/min 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

 

Rainfinity
yläsuihku 250 1jet PowderRain, piiloasennus seinään  
# 26226, -000, -700 19 l/min 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min

 

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

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

Kattoputki S 100 mm DN15 (ei kuvassa) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Kattoputki S 300 mm DN15 (ei kuvassa) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

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

  

Rainfinity
hartiasuihku 500 1jet PowderRain, säilytyshylly  
# 26243, -000, -700 

 

Rainfinity
säilytyshylly 500 
# 26844, -000, -700 

 

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

FixFit Porter seinäliitin 500, suihkupidike oikea, 
säilytyshylly, piiloasennus (ei kuvassa) 
# 26858, -000, -700 
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Rainfinity
Showerpipe 360 1jet Piiloasennukseen
▪ Rainfinity 360 1jet yläsuihku
▪ Rainfinity 130 3jet käsisuihku 
# 26842, -000, -700 19,6 l/min
  
(ei kuvassa) 
# 26840180 

 

Rainfinity
käsisuihku 130 3jet PowderRain 
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min

# 26865, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 
8,5 l/min 

 

Rainfinity
puikkokäsisuihku 100 1jet PowderRain 
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min

# 26867, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 
9 l/min 

 

Rainfinity
suihkusetti 130 3jet PowderRain, tanko 90 cm,  
saippua-alusta 
# 27671, -000 14 l/min 
# 27672, -000 EcoSmart 8 l/min 

suihkusetti 130 3jet PowderRain tanko 150 cm,  
saippua-alusta (ei kuvassa) 
# 27673, -000 14 l/min 
# 27674, -000 EcoSmart 8 l/min
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Suihkut

Kaikki määritetyt virtausmäärät perustuvat 0,3 MPa:n (3 bar) käyttöpaineeseen. 
Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi



16

Rainmaker Select

Nautinnollinen suuren  
mittakaavan sadesuihku

Yhdellä silmäyksellä:

• Suuret yläsuihkut integroituvat harmonisesti kylpyhuoneympäris-
töön ja vaikuttavat kevyiltä ja eleganteilta

• Innovatiivisen Select-ohjauksen yksi painallus riittää vaihtamaan 
suihkumuotoa tai käynnistämään toisen suihkun

• Älykkäästi integroitu säilytystaso luo lisää säilytystilaa
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• EcoSmart-versiolla kulutat jopa 60 % vähemmän vettä

Usein palkittu



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

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

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

  

Rainmaker Select
yläsuihku lasipinnalla 460 1jet, seinäsuihkuputki,  
piiloasennus  
# 24003, -400, -600 19 l/min 
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

yläsuihku lasipinnalla 460 1jet, kattoputki, piiloasennus 
(ei kuvassa) 
# 24002, -400, -600 21 l/min 
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

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

 

Rainmaker Select
yläsuihku lasipinnalla 460 2jet, seinäsuihkuputki, 
piiloasennus  
# 24005, -400, -600 18 l/min 
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

yläsuihku lasipinnalla 460 2jet, kattoputki, piiloasennus 
(ei kuvassa) 
# 24004, -400, -600 21 l/min 
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

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

  

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

Kaikki määritetyt virtausmäärät perustuvat 0,3 MPa:n (3 bar) käyttöpaineeseen. 
Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi
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Raindance

Vesi kietoo sinut  
sisäänsä ihanasti

Yhdellä silmäyksellä:

• PowderRainin pehmeä mikropisarahuntu tuottaa ainutlaatuisen 
suihkuelämyksen

• FinishPlus-väreillä sisustat kylpyhuoneesi yksilöllisesti oman 
makusi mukaisesti

• Innovatiivisen Select-ohjauksen yksi painallus riittää vaihtamaan 
suihkumuotoa tai käynnistämään toisen suihkun

• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 
joustavista silikonisuuttimista

• EcoSmart-versiolla kulutat jopa 60 % vähemmän vettä
Usein palkittu
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Suihkut

Suihku ei pelkästään virkistä, vaan voit kokea sen alla kaik-
ki tunteet. Palkitun käsisuihkumme ja Raindance Select 
-suihkujärjestelmän PowderRain-suihkumuodon ansiosta 
suihkun alle pujahtamisesta tulee aistikas elämys. Innovatii-
vinen PowderRain -suihkujärjestelmä kietoo sinut tuhansien 
mikrohienojen pisaroiden huntuun. Tuntuu kuin seisoisit hel-
länpehmeässä kesäsateessa.

Raindance-käsisuihkussa vaihdat Select-pai-
nikkeella kolmen suihkumuodon välillä. Ren-
touttavaa, piristävää tai raikastavaa suihku-
mukavuutta.

Pehmeä  
ja ainutlaatuinen  
suihkuelämys

Suihkunautintoa 
napin painalluk-
sella



Raindance Select S
käsisuihku 150 3jet 
# 28587, -000, -400 16,4 l/min 
# 28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min 

 

Raindance Select S
käsisuihku 120 3jet PowderRain 
# 26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min

 

Raindance Select S
käsisuihku 120 3jet 
# 26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990  
15 l/min
# 26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 
EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance Select S
suihkusetti 120 3jet PowderRain tanko 65 cm, 
saippuakuppi 
# 27654, -000 11 l/min

suihkusetti 120 3jet PowderRain tanko 90 cm, 
saippuakuppi (ei kuvassa) 
# 27667, -000 11 l/min

 

Raindance Select S
suihkusetti 150 3jet tanko 65 cm, saippuakuppi 
# 27802, -000 16,4 l/min

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

 

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

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

 

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

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

 

Raindance Select S
Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti
Suihkuvarren pituus 460 mm
Kääntyvä suihkuvarsi
▪ Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku
▪ Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku
▪ Ecostat Comfort suihkutermostaatti
# 27867, -000, -670 16 l/min 
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Raindance Select E
käsisuihku 120 3jet 
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 
14,4 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance Select E
käsisuihku 150 3jet 
# 26550, -000, -400 16,4 l/min 
# 26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance E
yläsuihku 300 Air 1jet, seinäsuihkuputki, piiloasennus  
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

yläsuihku 300 Air 1jet, kattoputki, piiloasennus (ei kuvassa) 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Raindance Select E
suihkusetti 150 3jet tanko 65 cm, saippuakuppi 
# 27856, -000 16,4 l/min

suihkusetti 150 3jet tanko 90 cm, saippuakuppi 
(ei kuvassa) 
# 27857, -000 16,4 l/min

 

Raindance Select E
suihkusetti 120 3jet tanko 65 cm, saippuakuppi 
# 26620, -000, -400 14,4 l/min 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti 120 3jet tanko 90 cm, saippuakuppi 
(ei kuvassa) 
# 26621, -000, -400 14,4 l/min 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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Suihkut

Kaikki määritetyt virtausmäärät perustuvat 0,3 MPa:n (3 bar) käyttöpaineeseen. 
Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi





23

Pulsify S

Yksinkertaisesti täyttä elämää

Usein palkittu
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Suihkut

Verrattomia suihkuelämyksiä 
kaikenkokoisiin kylpyhuoneisiin 

Tyhjennä mieli ja nauti hetkestä. Suihkun alla oleskelu on kuin sukellus 
toiseen maailmaan. Aamuisin aloitat päivän virkistyneenä ja iltaisin 
rentoudut arjen stressistä – tulet suihkusta aina kuin uudestisyntynee-
nä. Pulsify S antaa tämän hetken sinulle omassa kylpyhuoneessasi – 
huoneen koosta riippumatta. Pulsify-suihku rentouttaa kehon ja mielen 
jopa todella pienessä tilassa täysin uudella tavalla. Nauti maksimaa-
lisesta vapaudesta järjestetyssä ja tyylikkäässä ympäristössä.

Pulsify-suihkussa voit nyt toteuttaa itseäsi vapaasti. Valitse monista 
elementeistä ja väreistä se, joka vastaa omaa persoonaasi ja tyyliäsi. 
Ajaton muotoilu, korkea laatu ja älykkäästi integroidut tasot tekevät 
Pulsifysta pitkäikäisen nautinnon – suihku määrittää kestävyyden ja 
vakauden uudella tavalla. Mikäli päätät valita mallin, jossa käytetään 
EcoSmart-teknologiaa, kulutat jopa 60 % vähemmän vettä kuin taval-
lisilla tuotteilla.

Yhdistä Pulsify S joustavan WallStoris-säilytysjärjestelmän innovatiivisiin ja visuaalisesti sovi-
tettuihin tasoihin.

Älykkäästi  
integroidut  
tasot tekevät 
elämyksestäsi 
täydellisen



25

Tunne itsesi todella hyväksi. Pulsifylla ja PowderRainilla koet hyvän-
olon uuden tason. Mielesi ja kehosi rentoutuvat miellyt tävästi. 
PowderRain muuttaa veden lukemattomista, ihollasi tanssivista kimal-
televista mikropisaroista koostuvaksi pehmeäksi hunnuksi. Jokaisen 
suihkun jälkeen oloisi on vapaampi ja kevyempi. Tunnet itsesi elinvoi-
maiseksi – olet joka kerta kuin uudelleensyntynyt.

Innovatiivisen Select-teknologiamme ansiosta valit-
set suihkussa todella helposti ja mukavasti halua-
masi suihkumuodon. Vaihda napin painalluksella 
eri suihkumuotojen välillä ja koe onnistunut suihku-
elämys.

PowderRain –  
erittäin hienojakoiset  
mikropisarat tuottavat  
ainutlaatuisen  
rentouttavan elämyksen
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Suihkut

Pulsifyilla kylpyhuoneestasi tulee henkilökohtaisin tilasi, sillä Pulsifyilla 
voit täysin toteuttaa itseäsi. Luot täysin omia mielikuviasi vastaavan 
yksilöllisen ilmeen laajasta valikoimasta ja kolmesta väristä, joita ovat 
kromi, mattamusta ja mattavalkoinen. Voit valita joko pinta-asennus-
tuotteita, kuten Showerpipe-suihkut, tai käyttää erilaisia piiloasennus-
ratkaisuja.

Yhtä monipuolisesti  
yksilöllinen kuin sinä
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Yhdellä silmäyksellä:

• Modernin litteä muotoilu sopii kaikenkokoisin kylpyhuoneisiin
• PowderRainin pehmeä mikropisarahuntu tuottaa ainutlaatuisen 

suihkuelämyksen
• FinishPlus-väreillä sisustat kylpyhuoneesi yksilöllisesti oman 

makusi mukaisesti
• Innovatiivisen Select-ohjauksen yksi painallus riittää vaihtamaan 

suihkumuotoa tai käynnistämään toisen suihkun
• Älykkäästi integroitu säilytystaso luo lisää säilytystilaa
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• EcoSmart-versiolla kulutat jopa 60 % vähemmän vettä
• Laaja pinta- ja piiloasennuksien valikoima

Valitse EcoSmart-teknologiamme ja säästä vettä ja energiaa luopu-
matta hitustakaan tutusta suihkunautinnostasi. EcoSmart alentaa vir-
taamaa jopa 60 % ja tukee siten säästöäsi. Näin EcoSmart tekee 
Pulsify-suihkusta varman sijoituksen. Integroidulla lämpötilan ja volyy-
min säädöllä nautit arvokkaasta resurssista, vedestä, ihanalla ja vas-
tuullisella tavalla.

Suihkuta hyvällä omalla-
tunnolla – EcoSmart-tek-
nologia mahdollistaa sen



Pulsify S
Yläsuihku 105 1jet  
# 24130, -000, -670, -700 11,7 l/min 
# 24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min

Seinäliitin piiloasennus yläsuihkulle 105 (ei kuvassa) 
# 24139, -000, -670, -700 

  

Pulsify Select S
käsisuihku 105 3jet Activation  
# 24100, -000, -670, -700 11,5 l/min 
# 24101, -000, -670, -700 EcoSmart 8,5 l/min

 

Pulsify Select S
käsisuihku 105 3jet Relaxation  
# 24110, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24111, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

 

Pulsify S
käsisuihku 105 1jet  
# 24120, -000, -670, -700 13,5 l/min 
# 24121, -000, -670, -700 Green 5,7 l/min

 

Pulsify Select S
Suihkusetti 105 3jet Relaxation 65 cm suihkuletku  
# 24160, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

Suihkusetti 105 3jet Relaxation 90 cm suihkuletku 
(ei kuvassa) 
# 24170, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
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ShowerTablet Select
Amme/Suihkutermostaatti 400 pinta-asennus  
# 24340, -000, -670, -700

saatavilla 2022

ShowerTablet Select
Suihkutermostaatti Select 400 pinta-asennus  
# 24360, -000, -670, -700

saatavilla 2022
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Suihkut

Kaikki määritetyt virtausmäärät perustuvat 0,3 MPa:n (3 bar) käyttöpaineeseen. 
Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi
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Croma

Modernin perhekylpyhuoneen  
monitaituri

Yhdellä silmäyksellä:

• Moderni muotoilu kohtaa turvallisen teknologian
• Useammat suihkumuodot takaavat yksilöllisen suihkuelämyksen
• Innovatiivisen Select-ohjauksen yksi painallus riittää vaihtamaan 

suihkumuotoa tai käynnistämään toisen suihkun
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• EcoSmart-versiolla kulutat jopa 60 % vähemmän vettä
• CoolContact estää termostaatin kuumenemisen ja tekee suihkusta 

vieläkin turvallisemman
• Laaja pinta- ja piiloasennuksien valikoima

Usein palkittu
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Suihkut

Etsitkö kauniisti muotoiltua käsisuihkua, jossa suihkumuotoa sääde-
tään napin painalluksella? Haluatko ison ja käännettävän yläsuih-
kun? Vai suihkujärjestelmän, jolla voit varustaa kylpyhuoneesi jälkikä-
teen? Siinä tapauksessa Croma-suihkuperhe tarjoaa ratkaisun. Valitse 
suihkulle ja ammeelle tarkoitetusta monipuolisesta valikoimasta ja 
iloitse suuresta vesinautinnosta. Croma näyttää hyvältä ja tuntuu mu-
kavalta kädessä. Nämä suihkut edustavat modernia muotoilua ja erin-
omaista hinta- -laatusuhdetta.

Turvallisen teknologian ansiosta termostaattiin 
virtaava kylmä vesi ohjataan automaattisesti ter-
mostaatin pintaa kohti. Näin pysyy aina ulko-
puolelta miellyttävän viileänä. Turvallinen lisä-
ominaisuus: termostaat in kahvassa oleva 
SafetyStop estää yllättävän liian kuuman veden.

Kaikenkokoisia  
suihkunautintoja

CoolContact  
suojaa lasten käsiä



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

 

Croma Select E
käsisuihku Vario 
# 26812, -400 14,7 l/min 
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma E
käsisuihku 1jet 
# 26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min 
# 26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 
9 l/min 
# 26816, -400 EcoSmart 7 l/min

 

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

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

 

Croma Select E
suihkusetti Vario tanko 65 cm 
# 26582, -400 14,7 l/min 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

suihkusetti Vario tanko 65 cm, saippuakuppi (ei kuvassa) 
# 26586, -400 14,7 l/min

suihkusetti Vario tanko 90 cm (ei kuvassa) 
# 26592, -400 14,7 l/min 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
yläsuihku 180 2jet  
# 26524, -000, -400 17 l/min 
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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Croma Select S
käsisuihku Vario 
# 26802, -400 14,7 l/min 
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma S
käsisuihku 1jet 
# 26804, -400 16 l/min 
# 26805, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26806, -400 EcoSmart 7 l/min

 

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

 

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

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

 

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

  

Croma Select S
Showerpipe 280 Air 1jet, suihkutermostaatti  
Suihkuvarren pituus 400 mm
Kääntyvä suihkuvarsi
Pystyputkea voidaan lyhentää
▪ Croma 280 1jet yläsuihku
▪ Croma Select S Multi käsisuihku
▪ Ecostat Comfort suihkutermostaatti 
# 26799, -000 16 l/min
Showerpipe 280 Air 1jet, amme/suihkutermostaatti 
(ei kuvassa) 
# 26557, -000 
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Suihkut

Kaikki määritetyt virtausmäärät perustuvat 0,3 MPa:n (3 bar) käyttöpaineeseen. 
Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi



Croma E
Showerpipe 280 1jet 
Suihkuvarren pituus 340 mm
Kääntyvä suihkuvarsi
Pystyputkea voidaan lyhentää
▪ Croma E 280 1jet yläsuihku
▪ Croma Select E Multi käsisuihku
▪ Ecostat E suihkutermostaatti
# 27909, -000 15 l/min 
Showerpipe 280 1jet amme/suihkutermostaatti 
# 27907, -000 20,3 l/min

 

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

 

Croma
Showerpipe 220 Air 1jet, suihkutermostaatti 
Suihkuvarren pituus 400 mm
Kääntyvä suihkuvarsi
Pystyputkea voidaan lyhentää
▪ Croma 220 1jet yläsuihku
▪ Croma 100 Vario käsisuihku
▪ Ecostat Comfort suihkutermostaatti 
# 27866, -000 15 l/min 
# 26559, -000 EcoSmart 
Showerpipe 220 Air 1jet, amme/suihkutermostaatti 
# 27868, -000 

 

Croma
yläsuihku 280 Air 1jet  
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
15,6 l/min
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
EcoSmart 8,5 l/min
suihkuputki 38,9 cm, piiloasennus seinään (ei kuvassa)  
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Kattoputki 100 mm DN15 (ei kuvassa) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

  

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

Kattoputki 100 mm DN15 (ei kuvassa) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

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

  

Croma E
yläsuihku 280 Air 1jet  
# 26257, -000 18,3 l/min 
# 26258, -000 EcoSmart 8 l/min
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Croma 100
käsisuihku Multi 
# 28536, -000 19 l/min 
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

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

 

Croma 100
suihkusetti Multi tanko 90 cm, saippuakuppi 
# 27774, -000 19 l/min

 

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

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

 

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

suihkusetti Mono tanko 90 cm, saippuakuppi (ei kuvassa) 
# 27724, -000 16 l/min
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Suihkut

Kaikki määritetyt virtausmäärät perustuvat 0,3 MPa:n (3 bar) käyttöpaineeseen. 
Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi
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Crometta

Aito muotoilusuuruus  
pienellä rahalla

Yhdellä silmäyksellä:

• Korkea laatu ja tyylikäs estetiikka kohtaavat houkuttelevan 
hinta -laatusuhde

• Useammat suihkumuodot takaavat yksilöllisen suihkuelämyksen
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• EcoSmart-versiolla kulutat jopa 60 % vähemmän vettä
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Suihkut

Koe suihkunautinto joka päivä Cromettalla. Vaivattomasta 
päivityksestä johtuen hansgrohen maailmaan siirtyminen 
on lapsellisen helppoa. Moderni EcoSmart-teknologia va-
kuuttaa erityisen säästeliäällä kulutuksellaan ja huolehtii 
yhdessä helppohoitoisen kromipinnan kanssa pitkäikäises-
tä laadusta. Anna tunteidesi virrata vapaasti ja nauti puh-
taan ilon hetkestä.

Vaihtamalla vanhan käsisuihkusi Crometta Varioon päivität nopeasti 
ja helposti päivittäiset rituaalisi. Valitse kahden suihkumuodon Rain tai 
IntenseRain välillä ja anna joko intensiivisen tai pehmeän sateen sa-
taa yllesi oman mielialasi mukaisesti. Suihkujärjestelmän voi asentaa 
helposti olemassa oleviin liitäntöihin.

Korkeaa laatua  
hyvään hintaan

Nopea päivitys  
helposti vaihtamalla



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

yläsuihku 240 1jet LowPressure 21 l/min 
# 26722, -000

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

Kattoputki E 100 mm DN15 (ei kuvassa)  
# 27467, -000

Kattoputki E 300 mm DN15 (ei kuvassa) 
# 27388, -000 

  

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

yläsuihku 240 1jet LowPressure  
# 26725, -000 21 l/min

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

Kattoputki S 100 mm DN15 (ei kuvassa) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Kattoputki S 300 mm DN15 (ei kuvassa) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Crometta
käsisuihku Vario 
# 26330, -400 13,8 l/min 
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26336, -400 Green 5,7 l/min

 

Crometta
käsisuihku 1jet 
# 26331, -400 14 l/min 
# 26333, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26334, -400 Green 5,7 l/min

 

Crometta
suihkusetti Vario tanko 65 cm 
# 26532, -400 13,8 l/min 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26555, -400 Green 6 l/min

suihkusetti Vario tanko 65 cm, saippuakuppi (ei kuvassa) 
# 26553, -400 13,8 l/min

 

Crometta
suihkusetti 1jet tanko 65 cm 
# 26533, -400 14 l/min 
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26554, -400 Green 6 l/min

 

Crometta S
Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti 
Suihkuvarren pituus 350 mm
Pystyputkea voidaan lyhentää 
▪ Crometta S 240 1jet yläsuihku
▪ Crometta Vario käsisuihku
▪ Ecostat 1001 CL suihkutermostaatti
# 27937, -000 16 l/min 
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti 
# 27892, -000 
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Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno ilman 
hanaa 
Suihkuvarren pituus 350 mm
Pystyputkea voidaan lyhentää 
▪ Crometta S 240 1jet yläsuihku
▪ Crometta Vario käsisuihku
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min 

 

Crometta E
Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti 
Suihkuvarren pituus 350 mm
Pystyputkea voidaan lyhentää 
▪ Crometta E 240 1jet yläsuihku
▪ Crometta Vario käsisuihku
▪ Ecostat 1001 CL suihkutermostaatti
# 27932, -000 
# 26596, -000 EcoSmart 7,6 l/min 

Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti (v.2020 
> korvaava tuote 27869000) 
# 27869, -000 

 

Crometta E
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno ilman 
hanaa 
Suihkuvarren pituus 350 mm
Pystyputkea voidaan lyhentää
▪ Crometta E 240 1jet yläsuihku
▪ Crometta Vario käsisuihku
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min 
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Suihkut

Kaikki määritetyt virtausmäärät perustuvat 0,3 MPa:n (3 bar) käyttöpaineeseen. 
Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi



40

Vernis

Säädetty täydelliseen  
mukavuuteen

Yhdellä silmäyksellä:

• Pyöreä tai kulmikas muotoilu ympäristöön sopivasti
• Palkittu hinta-tehosuhde
• Useammat suihkumuodot takaavat yksilöllisen suihkuelämyksen
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• EcoSmart-versiolla kulutat jopa 60 % vähemmän vettä
• Laaja pinta- ja piiloasennuksien valikoima



Vernis Blend
Käsisuihku Vario 
# 26270, -000, -670 15,2 l/min 
# 26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min  
# 26090, -000 Green 5,2 l/min

 

Vernis Blend
Suihkusetti Vario suihkutanko Crometta 65 cm 
# 26275, -000 15,2 l/min 
# 26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min

 

Vernis Blend
Yläsuihku 200 1jet  
# 26271, -000, -670 12,4 l/min 
# 26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min 
# 26093, -000 Green 5,4 l/min

Yläsuihku 200 1jet LowPressure  
# 26095, -000 14,7 l/min

 

Vernis Shape
Yläsuihku 230 1jet  
# 26281, -000, -670 12,4 l/min 
# 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min 
# 26094, -000 Green 5,4 l/min

Yläsuihku 200 1jet LowPressure  
# 26096, -000 14,7 l/min

 

Vernis Shape
Showerpipe 230 1jet Reno 
Suihkuvarren pituus 400 mm
▪ Vernis Shape 230 1jet yläsuihku
▪ Vernis Blend Vario käsisuihku
# 26282, -000, -670 14,6 l/min
# 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
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Suihkut

Kaikki määritetyt virtausmäärät perustuvat 0,3 MPa:n (3 bar) käyttöpaineeseen. 
Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi
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Jocolino

Tee kylpyhuoneestasi maailman 
puhtain leikkipaikka

Yhdellä silmäyksellä:

• Kolme eri eläinhahmoa: leijona, seepra ja krokotiili
• Liikkuvat silmät tuovat lisää kylpemisen iloa
• Ergonomiset kahvat sopivat pieneenkin käteen
• Useammat suihkumuodot takaavat yksilöllisen suihkuelämyksen
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• Valinnaisella pikakytkimellä vaihdat todella helposti kahden 

käsisuihkun välillä



Jocolino 
Lasten käsisuihku krokotiili 2jet 
# 28788570 11 l/min

 

Jocolino 
Lasten käsisuihku seepra 2jet 
# 28787640 11 l/min

 

Jocolino 
Lasten käsisuihku leijona 2jet 
# 28760210 11 l/min

 

Pikaliitin setti käsisuihkuille 
# 28346000 
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Suihkut

Kaikki määritetyt virtausmäärät perustuvat 0,3 MPa:n (3 bar) käyttöpaineeseen. 
Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi

Päivittäinen kylpy on monille lapsille kauhistus ja vanhemmille usein 
koettelemus, jossa kyyneleet virtaavat veden sijasta. Tämä perheen 
yhteinen hetki voisi kuitenkin olla ihanaa laatuaikaa. Me muutamme 
pelottavan kylpyajan iloisiksi hetkiksi.

Uuden Jocolino-käsisuihkun eläinhahmot ihastuttavat pikkuisia ja oh-
jaavat huomion johonkin positiiviseen. Valitse itse kolmesta erilaisesta 
eläinhahmosta tai anna lapsesi päättää haluaako hän mieluiten suih-
kuttaa leijonalla, krokotiililla vai seepralla. Kyyneleet vaihtuvat iloi-
seen suihkuelämykseen.

3 hauskaa eläinhahmoa
2 ainutlaatuista suihkumuotoa
1 onnellinen perhe
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DogShower

hansgrohe kehittää –  
koirat rakastavat

Yhdellä silmäyksellä:

• Kehitetty erityisesti parantamaan koirien ja heidän omistajiensa 
pesukokemusta

• hansgrohe DogShower voi vähentää koiran pelkoa ja ehkäistä 
ihon ärtymistä

• Ergonominen muotoilu
• Useat suihkumuodot takaavat yksilöllisen elämyksen
• Vesimäärää voi tarvittaessa korottaa kohdistetusti
• Valinnaisella pikakytkimellä vaihdat todella helposti kahden 

käsisuihkun välillä

Palkittu



DogShower
Käsisuihku koiralle 150 3jet hierovat suuttimet  
# 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min

 

Pikaliitin setti käsisuihkuille 
# 28346000 
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Suihkut

Kaikki määritetyt virtausmäärät perustuvat 0,3 MPa:n (3 bar) käyttöpaineeseen. 
Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi

Haluamme karvaisille ystävillemme aina kaikkein parasta, oli sitten 
kyse ruoasta tai nukkumapaikasta. Tästä syystä ostamme tuotteita, 
jotka on suunniteltu erityisesti heidän tarpeisiin. Miksi suihkun pitäisi 
poiketa tästä? hansgrohen DogShower on innovatiivinen, turkille ys-
tävällinen ratkaisu, josta sekä sinä että paras ystäväsi hyötyvät.

Stressitön tapa kylvettää koira ilman kaaosta. Ainutlaatuisten, harja-
maisten silittävien suutinten avulla paksun turkin puhdistaminen on 
perusteellisempaa ja ennen kaikkea miellyttävämpää karvakuonolle-
si. Kolme erikoiskehitettyä ja äänetöntä suihkumuotoa sopivat täydel-
lisesti turkille, jaloille ja tassuille sekä vaikeasti saavutettaville tai her-
kille kehon osille. Ei mikään ihme siis, et tä koirat rakastuvat 
kylpemiseen. Kuten sanonta kuuluu – onnellisuudella on märkä kuono 
ja neljä iloista tassua.

Vähemmän stressiä  
ja kaaosta 

Paw Spray: Pehmeä suihku, joka sopii ihan-
teellisesti tassujen puhdistamiseen.

Leg Spray: Jaloille ja herkille kohdille. Fur Spray: Täyteläinen suihku lian ja sam-
poon pois pesuun.
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RainSelect

Kytke päälle  
lisää mukavuutta

Yhdellä silmäyksellä:

• Kapea siluetti integroituu seinään, tilaa säästäen
• FinishPlus-väreillä sisustat kylpyhuoneesi yksilöllisesti oman 

makusi mukaisesti
• Kestävät varmatoimiset painikkeet
• Innovatiivisella Select-ohjauksella säätelet veden virtausta 

helposti tai vaihdat suihkumuotoa
• Säädä virtaamaa helposti ja mukavasti kiertosäätimellä
• Yksinkertainen puhdistus erillisen huoltotoiminnon ansiosta

Usein palkittu



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

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

 

RainSelect
termostaatti 3:lle toiminnolle, piiloasennus  
# 15381, -000, -700

Runko-osa 3 toiminnon termostaatille, piiloasennus 
(ei kuvassa) 
# 15311180

 

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

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

 

RainSelect
termostaatti 5:lle toiminnolle, piiloasennus  
# 15384, -000, -700

Runko-osa 5 toiminnon termostaatille, piiloasennus 
(ei kuvassa) 
# 15313180

 

RainSelect
termostaatti 3:lle toiminnolle, FixFit Porter, piiloasennus  
# 15356, -000, -400, -600

Runko-osa 3 toiminnon termostaatille, piiloasennus 
(ei kuvassa) 
# 15311180

 

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

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

 

RainSelect
termostaatti 5:lle toiminnolle, FixFit Porter, piiloasennus  
# 15358, -000, -400, -600

Runko-osa 5 toiminnon termostaatille, piiloasennus 
(ei kuvassa) 
# 15313180

 

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

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

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen 
asennuksessa on otettava huomioon 
Suomen rakentamismääräyskokoelman 
säädökset. Säädösten mukaiset ratkai-
sut voidaan toteuttaa esimerkiksi käyt-
tämällä Joramark Box300-järjestel -
mää. www.joramark.fi
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ShowerSelect

Suihkunohjaus painikkeen  
painalluksella

Yhdellä silmäyksellä:

• Saatavana kulmikkaana tai pyöreänä jokaiseen makuun ja tyylin
• Selkeä ilme ajatonta kylpyhuonetunnelmaa varten
• Pitkäikäiset painikkeet: pysyvät ja kulumattomat merkinnät
• Innovatiivisella Select-ohjauksella säätelet veden virtausta 

helposti tai vaihdat suihkumuotoa
Usein palkittu



Runko-osa iBox universal DN20, piiloasennus 
# 01800180

 

ShowerSelect
termostaatti 2:lle toiminnolle, piiloasennus  
# 15763003

Runko-osa termostaatille, piiloasennus 
(ei kuvassa) 
# 01800180

 

ShowerSelect
termostaatti 2:lle toiminnolle letkuiitännällä,  
FixFit Porter, piiloasennus 
# 15762003

Runko-osa termostaatille, piiloasennus 
(ei kuvassa) 
# 01800180

 

ShowerSelect S
termostaatti 1:lle toiminnolle, piiloasennus  
# 15744003

Runko-osa termostaatille, piiloasennus 
(ei kuvassa) 
# 01800180

 

ShowerSelect S
termostaatti 2:lle toiminnolle, piiloasennus  
# 1563003

Runko-osa termostaatille, piiloasennus 
(ei kuvassa) 
# 01800180
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Termostaatit

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen 
asennuksessa on otettava huomioon 
Suomen rakentamismääräyskokoelman 
säädökset. Säädösten mukaiset ratkai-
sut voidaan toteuttaa esimerkiksi käyt-
tämällä Joramark Box300-järjestel -
mää. www.joramark.fi
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ShowerTablet Select

Lisää tilaa suihkusta nauttijoille

Yhdellä silmäyksellä:

• Lisää säilytystilaa älykkäästi integroidulla säilytystasolla, jonka 
pituus on 40 cm

• FinishPlus-väreillä sisustat kylpyhuoneesi yksilöllisesti oman 
makusi mukaisesti

• Innovatiivisella Select-ohjauksella vaihdat helposti veden 
virtausta tai suihkumuotoa

• Säädä virtaamaa helposti ja mukavasti kiertosäätimellä
• CoolContact estää termostaatin kuumenemisen ja tekee suihkusta 

vieläkin turvallisemman

Usein palkittu



ShowerTablet Select
Suihkutermostaatti 400 pinta-asennus  
# 24340, -000, -670, -700

Saatavilla 2022

ShowerTablet Select
Suihkutermostaatti Select 400 pinta-asennus  
# 24360, -000, -670, -700

Saatavilla 2022
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Termostaatit

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi
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Ecostat

Nopeasti ja helposti  
lisää mukavuutta ja turvallisuutta

Yhdellä silmäyksellä:

• CoolContact estää termostaatin kuumenemisen ja tekee suihkusta 
vieläkin turvallisemman

• Moderni houkutteleva muotoilu, joka sopii optimaalisesti 
jokaiseen kylpyhuoneympäristöönUsein palkittu



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

 

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

 

Ecostat
amme- ja suihkutermostaatti Comfort, pinta-asennus  
# 13186, -000, -670

 

Ecostat
suihkutermostaatti Comfort, pinta-asennus  
# 13193, -000, -670

 

Mattamusta saatavilla 2022
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Termostaatit

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi
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RainDrain

Suihkun lattiakaivojärjestelmä
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Kylpyhuoneen yhtenäinen ilme on hyvän olon tae – tämä pätee myös 
suihkuusi. Tästä syystä ei ole yllätys, että suihkuun harmonisesti inte-
groidut ja visuaalisesti puhuttelevat suihkukourut ovat yhä suositum-
pia. RainDrain on visuaalisesti puhutteleva viimeistely jokaisessa suih-
kussa. Se voi olla valmistettu luonnonkivestä tai ruostumattomasta 
teräksestä, jolloin se sopii yhteen hansgrohen suihku- ja hanapintojen 
kanssa, tai se voi olla laatoitettu yksilöllisesti. Kouru sulautuu aina 
saumattomasti tilaan. Täydellisesti yhteensopiva ulkonäkö ei ole ai-
noa merkittävä ominaisuus, vaan ratkaisevaa on ennen kaikkea pitkä-
ikäinen toiminta.

RainDrain on sovitettavissa jokaiseen makuun ja suihkuun. Olemme 
ylpeitä helposta ja vaivattomasta asennuksesta – täysin riippumatto-
masti kustakin asennustilanteesta. Kaikissa suihkukouruissa käytetään 
yhtä runko-osaa. Valittavana on kolme erilaista linjakaivoa ja yksi 
lattiakaivo. RainDrain on luotettava lattiakaivo suihkuun, joka pysyy 
taatusti tiiviinä monta vuotta ja on mukana lukemattomissa huoletto-
missa ja kauniissa suihkuelämyksissä.

Täydellistä suihkuun –  
ja silmillesi

Yhdellä silmäyksellä:

• Täydellinen liikkumisvapaus kylpyhuoneeseen.
• Tilaa säästävä rakenne ja lukuisat tuotteet mahdollistavat 

saumattoman integraation miltei jokaisessa kylpyhuoneessa
• Käytettävissä kaikissa tavallisissa asennusversioissa
• Vältä vesivaurioita vesitiiviillä runko-osalla ja esiasennetulla 

vedeneristekankaalla
• Valinnainen Dryphon-teknologia huolehtii vähäisestä puhdistus-

tarpeesta
• FinishPlus-väreillä sisustat kylpyhuoneesi yksilöllisesti oman 

makusi mukaisesti



RainDrain Flex
Pintaosa linjalattiakaivo 70 cm leikattava  
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Pintaosa linjalattiakaivo 80 cm leikattava (ei kuvassa) 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Pintaosa linjalattiakaivo 90 cm leikattava (ei kuvassa) 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Pintaosa linjalattiakaivo 100cm leikattava (ei kuvassa) 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Pintaosa linjalattiakaivo 120 cm leikattava (ei kuvassa) 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Flex
Pintaosa linjalattiakaivo 70 cm leikattava, seinäasennus  
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Pintaosa linjalattiakaivo 80 cm leikattava, seinäasennus 
(ei kuvassa) 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Pintaosa linjalattiakaivo 90 cm leikattava, seinäasennus 
(ei kuvassa) 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Pintaosa linjalattiakaivo 100cm leikattava seinäasennus 
(ei kuvassa) 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Pintaosa linjalattiakaivo 120 cm leikattava, seinäasennus 
(ei kuvassa) 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Match
Pintaosa linjalattiakaivo 60 cm korkeussäädettävä kehys  
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Pintaosa linjalattiakaivo 70 cm korkeussäädettävä kehys 
(ei kuvassa) 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Pintaosa linjalattiakaivo 80 cm korkeussäädettävä kehys 
(ei kuvassa) 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Pintaosa linjalattiakaivo 90 cm korkeussäädettävä kehys 
(ei kuvassa) 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Pintaosa linjalattiakaivo 100cm korkeussäädettävä kehys 
(ei kuvassa) 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Pintaosa linjalattiakaivo 120 cm korkeussäädettävä 
kehys (ei kuvassa) 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

 

RainDrain Rock
Pintaosa linjalattiakaivo 60 cm leikattava ja laatoitettava  
# 56029, -000

Pintaosa linjalattiakaivo 70 cm leikattava ja laatoitettava 
(ei kuvassa) 
# 56030, -000

Pintaosa linjalattiakaivo 80 cm leikattava ja laatoitettava 
(ei kuvassa) 
# 56031, -000

Pintaosa linjalattiakaivo 90 cm leikattava ja laatoitettava 
(ei kuvassa) 
# 56032, -000

Pintaosa linjalattiakaivo 100cm leikattava ja laatoitet-
tava (ei kuvassa) 
# 56033, -000

Pintaosa linjalattiakaivo 120 cm leikattava ja laatoitet-
tava (ei kuvassa) 
# 56034, -000

 

RainDrain Spot
lattiakaivo 15 x 15 cm ritilä  
# 56055, -800

lattiakaivo 15 x 15 cm ritilä laatoitettava (ei kuvassa) 
# 56112, -800

Raindrain
Runko- ja pintaosat 90 XXL viemäröinti- ja pohjaventtiili-
setti  
# 60067, -000
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Lattiakaivojärjestelmä

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi

Runko-osa on aina tilattava lisäksi ja 
tarvittaessa seinäkiinnikkeet.
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Metropol

Geometriset muodot 
ja tarkat reunat

Yhdellä silmäyksellä:
• Täydellinen geometrinen muotokieli ajattomaan kylpyhuonesuun-

nitteluun
• FinishPlus-väreillä sisustat kylpyhuoneesi yksilöllisesti oman 

makusi mukaisesti
• ComfortZone luo mahdollisimman paljon vapaata tilaa pesual-

taan ja hanan välille vähentää vesiroiskeita
• AirPower sekoittaa veteen runsaasti ilmaa luoden pehmeän ja 

roiskeettoman virtaaman, sekä täyteläiset suihkupisarat
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• Ympäristöystävällisen EcoSmart-teknologian ansiosta säästät 

vettä ja energiaa

Usein palkittu



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

 

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

yksiote pesuallashana 110 vipukahvalla 
ja vipupohjaventtiilillä 
# 32506, -000

yksiote pesuallashana 110 CoolStart 
PushOpen-pohjaventtiilillä (ei kuvassa) 
# 32508, -000

 

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

 

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

yksiote pesuallashana vipukahvalla piiloasennus 
seinään, juoksuputki 16,5 cm (ei kuvassa) 
# 32525, -000

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

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen 
asennuksessa on otettava huomioon 
Suomen rakentamismääräyskokoelman 
säädökset. Säädösten mukaiset ratkai-
sut voidaan toteuttaa esimerkiksi käyt-
tämällä Joramark Box300-järjestel -
mää. www.joramark.fi
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Metris

Ajattoman kaunis, 
loputtoman mukava

Yhdellä silmäyksellä:
• Litteän kahvan avoin kaari kuvaa yksinkertaista käyttöä
• ComfortZone luo mahdollisimman paljon vapaata tilaa pesual-

taan ja hanan välille vähentää vesiroiskeita
• AirPower sekoittaa veteen runsaasti ilmaa luoden pehmeän ja 

roiskeettoman virtaaman, sekä täyteläiset suihkupisarat
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• Ympäristöystävällisen EcoSmart-teknologian ansiosta säästät 

vettä ja energiaa



Metris
yksiote pesuallashana 260 pesumaljoille 
vipupohjaventtiilillä 
# 31082, -000

yksiote pesuallashana 260 pesumaljoille 
ilman pohjaventtiiliä 
# 31184, -000

 

Metris
yksiote pesuallashana 200 vipupohjaventtiilillä 
# 31183, -000

yksiote pesuallashana 200 ilman pohjaventtiiliä 
# 31185, -000

 

Metris
yksiote pesuallashana 110 ilman pohjaventtiiliä 
# 31045, -000

 

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

 

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

yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, 
juoksuputki 22,5 cm (ei kuvassa) 
# 31086, -000

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

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen 
asennuksessa on otettava huomioon 
Suomen rakentamismääräyskokoelman 
säädökset. Säädösten mukaiset ratkai-
sut voidaan toteuttaa esimerkiksi käyt-
tämällä Joramark Box300-järjestel -
mää. www.joramark.fi
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Metris S

Modernia selkeyttä

Yhdellä silmäyksellä:
• Laajat pinnat tyylikkääseen ja laadukkaaseen kylpyhuoneen 

suunnitteluun
• ComfortZone luo mahdollisimman paljon vapaata tilaa pesual-

taan ja hanan välille vähentää vesiroiskeita
• AirPower sekoittaa veteen runsaasti ilmaa luoden pehmeän ja 

roiskeettoman virtaaman, sekä täyteläiset suihkupisarat
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• Ympäristöystävällisen EcoSmart-teknologian ansiosta säästät 

vettä ja energiaa



Metris S
yksiote pesuallashana 260 pesumaljoille vipupohjavent-
tiilillä 
# 31022, -000

yksiote pesuallashana 260 pesumaljoille ilman pohja-
venttiiliä 
# 31023, -000

 

Metris S
yksiote pesuallashana 110 Bidette 
# 31160, -000

 

Metris S
yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, 
juoksuputki 16,5 cm 
# 31162, -000

yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, 
juoksuputki 22,5 cm (ei kuvassa) 
# 31163, -000

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

 

Metris S
yksiote pesuallashana 100 ilman pohjaventtiiliä 
# 31044, -000
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Hanat

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi
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Finoris

Arkirutiinit uudelleen määriteltyinä

Yhdellä silmäyksellä:
• Kapea, geometrinen muotoilu huolehtii kylpyhuoneen estetiikasta
• Ulosvetotoiminto on parasta joustavuutta
• Valitse napin painalluksella kahden suihkutavan väliltä
• FinishPlus-väreillä sisustat kylpyhuoneesi yksilöllisesti oman 

makusi mukaisesti
• ComfortZone luo mahdollisimman paljon vapaata tilaa pesual-

taan ja hanan välille vähentää vesiroiskeita
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• Ympäristöystävällisen EcoSmart-teknologian ansiosta säästät 

vettä ja energiaa

Usein palkittu
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Hanat

Missään muussa tilassa niin monet erilaiset tarpeet ja rutiinit eivät 
kohtaa toisiaan kuin kylpyhuoneessa. Se on vetäytymispaikka, aamu-
kaaoksen näyttämö ja hyvänolon alue. Mitä enemmän ihmisiä talou-
dessa elää, sitä suurempi on vaatimusten skaala, joihin kylpyhuoneen 
on vastattava.
Finoris täyttää nämä vaatimukset minimalistisella muotoilullaan ja 
maksimaalisella joustavuudellaan. Taistelu pesualtaasta muuttuu 
hetkessä kutsuksi kaikille käyttäjille. Piilotetun uraauurtavan inno-
vaationsa ansiosta monet sellaiset toimet, jotka eivät onnistuisi muilla 
hanoilla, ovat mahdollisia Finorisilla. Näitä ovat vaikkapa hiusten 
pesu spontaanisti, vauvan kylvettäminen tai villapuseron peseminen 
nopeasti.

Ulosvedettävä juoksuputki integroituu huomaamattomasti 
kapeaan muotoon ja liukuu jokaisen käytön jälkeen peh-
meästi lähtöasentoonsa – valmiina seuraavaan käyttöker-
taan. Nauti sopeutumiskyvyn neljästä dimensiosta, joita 
ovat vesimäärä, veden lämpötila, suihkumuoto ja joustava 
ulosvedettävä juoksuputki. Finorisin kolme väriä sopeutuvat 
ulkomuotonsa puolesta täydellisesti jokaiseen kylpyhuone-
suunnitelmaan.

Hana, joka on 
yhtä joustava kuin sinä



Finoris
Yksiote pesuallashana 260 PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 76070, -000, -670, -700

 

Finoris
Yksiote pesuallashana 260 bidette-käsisuihkulla 
PushOpen-pohjaventtiililla 
# 76220, -000

 

Finoris
Yksiote pesuallashana 230 2jet, ulovedettävä pikapesin, 
PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 76065, -000, -670, -700

 

Finoris
Yksiote pesuallashana 110 vipupohjaventtiilillä 
# 76020, -000, -670, -700

Yksiote pesuallashana 110 PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 76023, -000, -670, -700

 

Finoris
Yksiote pesuallashana 110 bidette-käsisuihkulla 
PushOpen-pohjaventtiililla 
# 76210, -000, -670

 

Finoris
Yksiote pesuallashana 110 CoolStart 
PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 76024, -000, -670, -700

 

Finoris
Yksiote pesuallashana 100, PushOpen-pohjaventtiili 
# 76010, -000, -670, -700

 

66



Finoris
Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 
16,5 cm 
# 76051, -000, -670, -700

Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 
22,5 cm (ei kuvassa) 
# 76050, -000, -670, -700

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

 

Finoris
Ammeputki 
# 76410, -000, -670, -700

 

Finoris
Yksiote ammehana piiloasennus seinään 
# 76415, -003, -673, -703

Runko-osa, piiloasennus 
seinaan (ei kuvassa) 
# 01800180

Finoris
Yksiote suihkuhana piiloasennus seinään 
# 76615, -003, -673, -703

Runko-osa, piiloasennus 
seinaan (ei kuvassa) 
# 01800180

67

Hanat

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen 
asennuksessa on otettava huomioon 
Suomen rakentamismääräyskokoelman 
säädökset. Säädösten mukaiset ratkai-
sut voidaan toteuttaa esimerkiksi käyt-
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mää. www.joramark.fi
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Vivenis

Veden taikaa

Yhdellä silmäyksellä:
• Hanan elegantti muoto ja leveä vesisuihku sulautuvat harmonises-

ti yhteen
• FinishPlus-väreillä sisustat kylpyhuoneesi yksilöllisesti oman 

makusi mukaisesti
• ComfortZone luo mahdollisimman paljon vapaata tilaa pesual-

taan ja hanan välille vähentää vesiroiskeita
• AirPower sekoittaa veteen runsaasti ilmaa luoden pehmeän ja 

roiskeettoman virtaaman, sekä täyteläiset suihkupisarat
• Ympäristöystävällisen EcoSmart-teknologian ansiosta säästät 

vettä ja energiaa
Usein palkittu
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Hanat

Kaikki haluavat koskettaa vesiputousta. Kun kohtaamme luonnossa 
tämän kiehtovan ja äärettömän voiman lähteen, ojennamme vais-
tomaisesti ensimmäiseksi käden kohti vettä koskettaaksemme sitä. Ko-
tona kuitenkin yhdistämme mielikuvissamme veden ja hyvänolon vain 
miellyttävään suihkuun tai pitkään kylpyyn. Miksi välttämättömyys, 
kuten käsienpesu, ei voisi olla lyhyt ja upea hyvänolon hetki?
Vivenis luo tällaisen hetken. Se on paljon enemmän kuin vain hana. 
Sen ajattoman elegantti muotoilu ja leveä vesisuihku ovat todellisia 
katseenvangitsijoita kylpyhuoneessa. Todellinen magia alkaa kuiten-
kin vasta sitten, kun väännät kahvasta ja vesi koskettaa käsiäsi ja kas-
vojasi. Innovatiivinen AirPower-teknologia rikastuttaa veden ilmalla ja 
muuttaa siten veden sametin pehmeäksi vesiputoukseksi ihollesi.

Vivenis ja EcoSmart eivät huolehdi joka päivä vain lukuisista lyhyistä 
nautinnon hetkistä, vaan pienentävät myös vedenkulutusta. Iloitse jo-
kaisesta pesukerrasta.

Samettisen pehmeä vesi-
putous kylpyhuoneessasi



Vivenis
Yksiote pesuallashana 250 vipupohjaventtiilillä 
# 75040, -000, -670, -700

Yksiote pesuallashana 250 ilman pohjaventtiiliä 
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis
Yksiote pesuallashana 110 vipupohjaventtiilillä 
# 75020, -000, -670, -700

Yksiote pesuallashana 110 ilman pohjaventtiiliä 
# 75022, -000, -670, -700

 

Vivenis
Yksiote pesuallashana 110 bidette-käsisuihkulla 
PushOpen-pohjaventtiililla 
# 75210, -000

 

Vivenis
Yksiote pesuallashana 80, vipupohjaventtiili 
# 75010, -000, -670, -700

Yksiote pesuallashana 80, ilman pohjaventtiiliä 
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis
Yksiote pesuallashana 210 vipupohjaventtiilillä, 
kääntyvä juoksuputki 
# 75030, -000, -670, -700

Yksiote pesuallashana 210 ilman pohjaventtiiliä, 
kääntyvä juoksuputki 
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis
Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään 
juoksuputki 19,5 cm 
# 75050, -000, -670, -700

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään (ei kuvassa) 
# 13622180
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Vivenis
Yksiote ammehana piiloasennus seinään 
# 75415, -003, -673, -703

Runko-osa, piiloasennus 
seinaan (ei kuvassa) 
# 01800180

Vivenis
Ammeputki 
# 75410, -003, -673, -703

 

Vivenis
Yksiote suihkuhana piiloasennus seinään 
# 75615, -003, -673, -703

Runko-osa, piiloasennus 
seinaan (ei kuvassa) 
# 01800180
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Talis E

Mukavuutta sen 
luonnollisimmassa muodossa

Yhdellä silmäyksellä:
• Kapeaa eleganssia pehmeän muodon ansiosta
• FinishPlus-väreillä sisustat kylpyhuoneesi yksilöllisesti oman 

makusi mukaisesti
• ComfortZone luo mahdollisimman paljon vapaata tilaa pesual-

taan ja hanan välille vähentää vesiroiskeita
• AirPower sekoittaa veteen runsaasti ilmaa luoden pehmeän ja 

roiskeettoman virtaaman, sekä täyteläiset suihkupisarat
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• Ympäristöystävällisen EcoSmart-teknologian ansiosta säästät 

vettä ja energiaa

Usein palkittu



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

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

 

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

yksiote pesuallashana 110 PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 71783, -000

yksiote pesuallashana 110 ilman pohjaventtiiliä 
# 71784, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

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

 

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

yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, 
juoksuputki 16,5 cm (ei kuvassa) 
# 71732, -000

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

Tässä muoto 
ja toiminto sulautuvat toisiinsa

Yhdellä silmäyksellä:
• Pystysuorassa seisova, kapea kartiomainen runko-osa
• Innovatiivisella Select-ohjauksella säätelet veden virtausta 

helposti tai vaihdat suihkumuotoa
• ComfortZone luo mahdollisimman paljon vapaata tilaa pesual-

taan ja hanan välille vähentää vesiroiskeita
• AirPower sekoittaa veteen runsaasti ilmaa luoden pehmeän ja 

roiskeettoman virtaaman, sekä täyteläiset suihkupisarat
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• Ympäristöystävällisen EcoSmart-teknologian ansiosta säästät 

vettä ja energiaa



Talis Select S
pesuallashana 190 vipupohjaventtiilillä 
# 72044, -000

pesuallashana 190 ilman pohjaventtiiliä 
# 72045, -000

 

Talis S
yksiote pesuallashana 100 vipupohjaventtiilillä 
# 72020, -000

yksiote pesuallashana 100 ilman pohjaventtiiliä 
# 72021, -000

Talis S 100 CoolStart pesuallashana vipupohjaventtiilillä 
(ei kuvassa) 
# 72022, -000

yksiote pesuallashana 100 CoolStart ilman 
pohjaventtiiliä (ei kuvassa) 
# 72023, -000

 

Talis S
Talis Select S pesuallashana 100 ilman pohjaventtiiliä 
72043, -000

Talis Select S pesuallashana 100 vipupohjaventtiilillä 
72042, -000

Talis Select S pesuallashana 80 ilman pohjaventtiiliä 
72041, -000

Talis Select S pesuallashana 80 vipupohjaventtiilillä 
72040,- 000

 

Talis Select S
Yksiote pesuallashana 100 bidette-käsisuihkulla 
PushOpen-pohjaventtiililla 
# 72291, -000

 

Talis S
Yksiote pesuallashana 100 bidette-käsisuihkulla 
PushOpen-pohjaventtiililla 
# 72290, -000

 

Talis S
yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, 
juoksuputki 22,5 cm 
# 72111, -000

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

Loistava laatu, mukavuus ja 
hinta

Yhdellä silmäyksellä:
• Yhteensopiva muotoilu selkeällä ja laajalla muotoilulla
• Ergonominen kahva yksinkertaiseen käyttöön
• ComfortZone luo mahdollisimman paljon vapaata tilaa pesual-

taan ja hanan välille vähentää vesiroiskeita
• AirPower sekoittaa veteen runsaasti ilmaa luoden pehmeän ja 

roiskeettoman virtaaman, sekä täyteläiset suihkupisarat
• QuickClean-teknologian ansiosta poistat kalkkikertymät helposti 

joustavista silikonisuuttimista
• Ympäristöystävällisen EcoSmart-teknologian ansiosta säästät 

vettä ja energiaa



Focus
yksiote pesuallashana 230 vipupohjaventtiilillä 
# 31531, -000

yksiote pesuallashana 230 ilman pohjaventtiiliä 
# 31532, -000

 

Focus
yksiote pesuallashana 190 vipupohjaventtiilillä 
# 31608, -000

yksiote pesuallashana 190 ilman pohjaventtiiliä 
# 31518, -000

 

Focus
yksiote pesuallashana 100 ilman pohjaventtiiliä 
# 31979, -000

 

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

 

Focus
yksiote pesuallashana 70 Bidette 
# 31926, -000

yksiote pesuallashana 70 ilman pohjaventtiiliä  
(ei kuvassa) 
# 31975, -000

 

Focus
yksiote amme- ja suihkuhana, pinta-asennus 
# 31944, -000

 

Focus
yksiote suihkuhana, pinta-asennus 
# 31962, -000

77

Hanat

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi



78

Vernis Shape

Elegantit kulmat ja reunat

Yhdellä silmäyksellä:
• Tarkat reunat edustavat huomiota herättävää ilmettä
• Korkea laatu ja tyylikäs estetiikka kohtaavat houkuttelevan 

hinta-laatusuhteen
• ComfortZone luo mahdollisimman paljon vapaata tilaa pesual-

taan ja hanan välille vähentää vesiroiskeita
• AirPower sekoittaa veteen runsaasti ilmaa luoden pehmeän ja 

roiskeettoman virtaaman, sekä täyteläiset suihkupisarat
• Ympäristöystävällisen EcoSmart-teknologian ansiosta säästät 

vettä ja energiaa



Vernis Shape
Yksiote pesuallashana 100 ilman pohjaventtiiliä 
# 71569, -000, -670

Yksiote pesuallashana 100 CoolStart, vipupohjaventtiili 
(ei kuvassa) 
# 71594, -000, -670

 

Vernis Shape
Yksiote pesuallashana 100 bidette-käsisuihkulla 
# 71216, -000

 

Vernis Shape
Yksiote pesuallashana kääntyvä juoksuputki, 
vipupohjaventtiili 
# 71564, -000

 

Vernis Shape
Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään 
juoksuputki 20,5 cm 
# 71578, -000, -670

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

 

Vernis Shape
Yksiote pesuallashana 190 ilman pohjaventtiiliä 
# 71591, -000, -670
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Vernis Blend

Hillittyä eleganssia

Yhdellä silmäyksellä:
• Elegantit hanat sopivat erittäin hyvin lämpimien materiaalien, 

kuten puun, tyylimaailmaan
• Korkea laatu ja eloisa estetiikka houkuttelevaan hintaan
• ComfortZone luo mahdollisimman paljon vapaata tilaa pesual-

taan ja hanan välille vähentää vesiroiskeita
• AirPower sekoittaa veteen runsaasti ilmaa luoden pehmeän ja 

roiskeettoman virtaaman, sekä täyteläiset suihkupisarat
• Ympäristöystävällisen EcoSmart-teknologian ansiosta säästät 

vettä ja energiaa



Vernis Blend
Yksiote pesuallashana 190 vipupohjaventtiilillä 
(ei kuvassa) 
# 71572, -000

Yksiote pesuallashana 190 ilman pohjaventtiiliä 
# 71582, -000, -670

 

Vernis Blend
Yksiote pesuallashana 100 vipupohjaventtiili, 
vesikanavat erillään rungosta (ei kuvassa) 
# 71571, -000

Yksiote pesuallashana 100 ilman pohjaventtiiliä 
# 71580, -000, -670

Yksiote pesuallashana 100 CoolStart, vipupohjaventtiili 
(ei kuvassa) 
# 71585, -000, -670

 

Vernis Blend
Yksiote pesuallashana 100 bidette-käsisuihkulla 
# 71215, -000

 

Vernis Blend
Yksiote pesuallashana kääntyvä juoksuputki, 
vipupohjaventtiili 
# 71554, -000

 

Vernis Blend
Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 
20,5 cm 
# 71576, -000, -670

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

Harmoninen muotoilu 
herkällä otteella

Yhdellä silmäyksellä:
• Tarkat linjat ja pyöristetyt reunat hivelevät sekä silmää että kättä
• Ergonominen kahva yksinkertaiseen käyttöön
• ComfortZone luo mahdollisimman paljon vapaata tilaa pesual-

taan ja hanan välille vähentää vesiroiskeita
• AirPower sekoittaa veteen runsaasti ilmaa luoden pehmeän ja 

roiskeettoman virtaaman, sekä täyteläiset suihkupisarat
• Ympäristöystävällisen EcoSmart-teknologian ansiosta säästät 

vettä ja energiaa



Logis
Yksiote pesuallashana 240 Fine vipupohjaventtiilillä 
# 71257, -000

Yksiote pesuallashana 240 Fine ilman pohjaventtiiliä 
# 71258, -000

 

Logis
Yksiote pesuallashana 110 Fine vipupohjaventtiilillä 
# 71251, -000

Yksiote pesuallashana 110 Fine PushOpen-pohjaventtii-
lillä 
# 71252, -000

Yksiote pesuallashana 110 Fine ilman pohjaventtiiliä 
# 71253, -000

 

Logis
yksiote pesuallashana 70 Bidette ilman pohjaventtiiliä 
# 71290, -000

yksiote pesuallashana 70 ilman pohjaventtiiliä  
(ei kuvassa) 
# 71330, -000

 

Logis
Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään Fine, 
juoksuputki 20,5 cm 
# 71256, -000

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

 

Logis
yksiote pesuallashana 190 vipupohjaventtiilillä 
# 71090, -000

yksiote pesuallashana 190 ilman pohjaventtiiliä 
# 71091, -000

 

Logis
Yksiote pesuallashana 190 bidette-käsisuihkulla 
# 31543, -000

 

Logis
yksiote amme- ja suihkuhana, pinta-asennus 
# 71418, -000

 

Logis
yksiote suihkuhana, pinta-asennus 
# 71614, -000
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sBox

Loppuun asti mietitty tekniikka 
lisää käyttömukavuutta

Yhdellä silmäyksellä:
• Houkutteleva ulkomuoto kylpyammeella, sillä suihkuletku on 

piilotettu
• Pyöreä tai kulmikas muotoilu ympäristöön sopivasti
• Lisää mukavuutta pitkän letkun ansiosta (1,45 m)
• Lisää liikkumisvapautta ammeessa
• Sijoitettavissa yksilöllisesti ammeen reunalle
• Letku liukuu kevyesti sisään ja ulos
• Vedettäessä ja pidettäessä vaaditaan erittäin vähän voimaa
• FinishPlus-väreillä sisustat kylpyhuoneesi yksilöllisesti oman 

makusi mukaisesti

Usein palkittu



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

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

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

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

sBox
amme letkukotelo pintaosat, ovaali 
# 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

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

amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen 
(ei kuvassa) 
# 28021, -000
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Monille ihmisille kylpyamme on rentouttava keidas, johon he vetäyty-
vät tankatakseen nautinnollisesti energiaa. Mitä esteettisempi ja muka-
vampi ympäristö, sitä suurempi nautinto. hansgrohen sBox ammeelle 
huolehtii siitä, että aikalisä sujuu visuaalisesti ilman häiriöitä. Roikkuva 
suihkuletku? Ei enää. Nauti kauniista näkymästä ja suuremmasta liikku-
misvapaudesta.

Suihkuletku, joka katoaa näkymättömiin ammeen reunaan, kun et tar-
vitse sitä, on viehättävä ja mukava yksityiskohta. Se odottaa kokoon 
kelattuna seuraavaa käyttökertaansa. Vedä letku ulos suihkuttamista 
ja kylpemistä varten nopeasti ja vaivattomasti. Letkun pituus voi halu-
tessasi olla jopa 1,45 metriä. Käsittely on mahdollisimman helppoa ja 
vaati vähän veto- ja pidätysvoimaa. hansgrohe sBox -ammeratkaisun 
avulla letkun ohjaus ammeessa toimii hallitusti, suojatusti ja varmasti. 
Suihkuletku ei kierry. Ulkoa päin näkyvissä on vain sBox -ammeratkai-
sun metallilaippa. Riippuen siitä, mikä sopii paremmin kylpyhuonehan-
oihisi, valitse joka suorakulmainen tai soikea metallilaippa.

Kaikki hyvässä 
järjestyksessä ammeessa





87

XtraStoris

Säilytystilaa  
unelmakylpyhuoneeseen
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Yhdellä silmäyksellä:

• Tilaa säästävän säilytysratkaisun saa eri mitoissa ja monilla eri 
pinnoilla yhteensopivasti hansgrohen valikoiman kanssa

• Yksilöi täysin omien säilytystarpeidesi mukaisesti
• Vältä vesivaurioita vesitiiviillä runko-osalla ja esiasennetulla 

vedeneristekankaalla
• Valmissarjan vaihdeltavissa oleva asennussyvyys yksilöllistä 

lookia varten

Hyödyllinen  
muotoilu
Olet suunnitellut suurella rakkaudella oman kylpyhuoneesi. Arvostat 
hyvää muotoilua ja korkeaa laatua ja olet tyytyväinen siihen, miten 
täydelliseltä kotisi näyttää. Haluat säilyttää tämän vaikutelman – mut-
ta tiedät, että monet pesu-ja saniteettituotteet on sijoitettava jonnekin.

Haluamme, että nämä käytännön ongelmat eivät koskaan vähennä 
iloasi. XtraStoris-ratkaisulla tarjoamme seinään upotetun säilytysrat-
kaisun, joka näyttää yhtä hyvältä kuin kylpyhuoneesi – ja sallii sinulle 
suuren liikkumisvapauden. Valitse eri väreistä ja mitoista ja yhdistä ne 
käytössäsi oleviin suihkutuotteisiin. XtraStoris tarjoaa säilytyshaastee-
seen ratkaisun, joka takaa sinulle ja perheellesi monta vuotta iloa.



XtraStoris Individual
Seinäkaappi mattamusta, design-kehys  
30 x 30 x 10 cm 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Individual
Seinäkaappi mattavalkoinen, design-kehys,  
30 x 30 x 10 cm 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Original
Seinäkaappi kiinteällä kehyksellä, 30 x 15 x 10 cm 
# 56057, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Original
Seinäkaappi kiinteällä kehyksellä, 30 x 60 x 10 cm 
# 56064, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Original
Seinäkaappi kiinteällä kehyksellä, 30 x 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Minimalistic
Seinäkaappi 30 x 30 x 10 cm 
# 56073, -670, -700, -800 

Seinäkaappi 30 x 30 x 14 cm (ei kuvassa) 
# 56079, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Rock
Seinäkaappi Laatoitettavalla ovella 30 x 30 x 10 cm 
# 56085, -670, -700, -800 

Seinäkaappi Laatoitettavalla ovella 30 x 30 x 14 cm 
(ei kuvassa) 
# 56091, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Safe
Seinäkaappi Laatoitettavalla ovella 15 x 30 x 10 cm, 
käyttöventtiileillä 
# 56100, -800 

Saatavilla 02/2022

XtraStoris Individual
Seinäkaappi ruostumaton teräs, design-kehys,  
30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
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Lisävarusteet

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi



90

AddStoris

Viimeistele kylpyhuoneesi

Yhdellä silmäyksellä:

• FinishPlus-väreillä sisustat kylpyhuoneesi yksilöllisesti oman 
makusi mukaisesti

• Lisää toiminnallisuutta, tilaa ja säilytystilaa kylpyhuoneeseesi
• Selkeää muotoilua, joka sopii täydellisesti jokaiseen moderniin 

kylpyhuoneeseen
• Suoralinjainen ja pelkistetty muoto on yhteensopiva muiden 

hansgrohen hanamallistojen kanssa

Usein palkittu
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Lisävarusteet

Tämä on sinulle varmasti tuttua: säilytys toimii upeassa kylpyhuonees-
sasi hienosti eikä mikään häiritse kokonaiskuvaa. Lukuun ottamatta 
paria pikku asiaa, joita tarvitset monta kertaa päivässä, vaikkapa 
käsien tai hampaiden pesuun. Mihin nämä esineet laitetaan? Ennen 
kaikkea: mistä nämä olennaiset tuotteet löytävät itselleen sopivan pai-
kan, jossa en eivät häiritse ja näyttävät kauniilta?

Vastauksemme tähän on AddStoris. Näin usein käytetyt tuotteet, ku-
ten saippua-annostelija tai muki ovat aina käden ulottuvilla – täysin 
huomaamattomasti ja kauniisti muotoiltuna. Tämä lisävarustesarja 
sopii litteän ja minimalistisen muotoilunsa ansiosta visuaalisesti täydel-
lisesti kylpyhuoneesi hansgrohe-hanoihin.

Tyylikäs täydennys  
hansgrohe-hanoillesi.  
Kuudella eri pintavärillä



AddStoris
Pyyhekoukku 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
tuplapyyhekoukku 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
hammasharjamuki, seinäasennus 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
saippuateline 
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
saippua-annostelija, seinäasennus 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
WC-harja , seinäasennus 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Pyyhetanko 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
tuplapyyhetanko 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
kylpypyyhenaulakko tangolla 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
pyyheteline kahdella tangolla 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Pyyhekoukku 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Kulmakori 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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AddStoris
WC-paperirullateline kannella 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
WC-paperirullateline ilman kantta 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
WC-paperirullateline hyllyllä 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
WC-paperiteline 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
WC-paperiteline kahdelle rullalle 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Poljinroska-astia 
# 41775, -000, -670, -700 

 

AddStoris
kasvopaperiteline 
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Saniteettipussiteline 
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
tartuntakahva 
# 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
suihkuoven kahva 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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Lisävarusteet

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi
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Logis

Harmoninen muotoilu

Yhdellä silmäyksellä:

• Lisää toiminnallisuutta, tilaa ja säilytystilaa kylpyhuoneeseesi
• Harmonista muotoilua, joka sopii täydellisesti jokaiseen moder-

niin kylpyhuoneeseen
• Suoralinjainen ja pelkistetty muoto on yhteensopiva muiden 

hansgrohen hanamallistojen kanssa
• Valitse eri pinnoista sopiva kylpyhuoneeseesi



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

 

Logis
hammasharjamuki 
# 40518, -000, -820 

 

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

 

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

 

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

 

Logis
vararullateline 
# 40517, -000, -820 

 

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

 

Logis
pyyhekoukku 
# 40511, -000, -820 

 

Logis
tuplapyyhetanko 
# 40512, -000, -820 

 

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

 

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

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi



Logis Universal
hammasharjamuki 
# 41718, -000 

 

Logis Universal
saippua-alusta 
# 41715, -000 

 

Logis Universal
nestemäisen saippuan annostelija  
# 41714, -000 

 

Logis Universal
pyyhekoukku 
# 41711, -000 

 

Logis Universal
tuplapyyhekoukku 
# 41725, -000 

 

Logis Universal
kulmakori 
# 41710, -000 

 

Logis Universal
WC-paperiteline kannella 
# 41723, -000 

 

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

 

Logis Universal
vararullateline 2 rullalle 
# 41717, -000 

 

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

 

Logis Universal
parranajopeili ilman valoa 
# 73561, -000 
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Logis Universal
pyyherengas 
# 41724, -000 

 

Logis Universal
tartuntakahva 30 cm 
# 41713, -000 

 

Logis Universal
pyyhetanko 60 cm 
# 41716, -000 

 

Logis Universal
tuplapyyhetanko 
# 41712, -000 

 

Logis Universal
kylpypyyhenaulakko tangolla 
# 41720, -000 

 

Logis Universal
kylpyhuonevarustesetti 3 in 1 
# 41727, -000 

 

Logis Universal
kylpyhuonevarustesetti 5 in 1 
# 41728, -000 
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Lisävarusteet

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi
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WallStoris

Seinä kuuluu sinulle

Yhdellä silmäyksellä:

• Joustava ja moderni säilytysjärjestelmä, joka tarjoaa miltei 
rajattomasti mahdollisuuksia

• Sopii täydellisesti kosteisiin tiloihin: integroidun vedenpoiston 
ansiosta vesi ei keräänny koreihin eikä tasoille

• Korkealaatuisia listoja saa kahdella pituudella (50 ja 70 cm) ja 
kahdessa värissä (mattamusta ja mattavalkoinen)

• Valitse monista erilaisista tasoista, koukuista, koreista, hyllyistä tai 
kukkaruukuista

• Varusteet napsautetaan näppärästi kiinni seinätankoon ja 
poistetaan yhtä helposti

• Helppo asennus: klassisesti ruuveilla – tai liimaten, jotta voit 
poistaa listan myöhemmin ilman jälkiä

Usein palkittu
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Lisävarusteet

Mitä järjestetympi kotisi on, sitä paremmin viihdyt siellä – myös sisäi-
sesti. Harmonisilla ja järjestetyillä ympäristöillä on harmoninen vaiku-
tus meihin ihmisiin ja ne parantavat kylpyhuoneiden hyvänolon tun-
netta.

WallStoris on joustava säilytysjärjestelmä, joka luo sinulle tämän tyy-
neyden. Periaate on mahdollisimman yksinkertainen, mutta sitäkin 
yksilöllisempi: seinälista, jossa on modulaarisia varusteita ja rajoitta-
mattoman paljon yhdistelmämahdollisuuksia. Valitse listan pituus ja 
sisusta seinä tarpeidesi ja makusi mukaisesti. Oli sitten kyse hyllyistä, 
tasoista, koukuista tai jopa koreista. Voit yhdistellä moduuleja 40 000 
eri tavalla. Sano hyvästit kaaokselle. Järjestys kylpyhuoneessa ei ole 
koskaan ollut näin rauhoittavaa.

Kylpyhuoneestasi tulee  
taatusti ainutlaatuinen rajattomilla  
yhdistelymahdollisuuksilla

Asennus on yhtä  
ihanaa kuin helppo –  
liimaus riittää



WallStoris
Pyyhekoukku kapea  
# 27929, -670, -700

Saatavilla 04/2022

WallStoris
Pyyhekoukku leveä  
# 27914, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
Seinätanko 50 cm  
# 27902, -670, -700 

Seinätanko 70 cm (ei kuvassa) 
# 27904, -670, -700

Saatavilla 04/2022

WallStoris
Säilytyskori, syvä  
# 27912, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
Säilytyskori  
# 27913, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
kansi säilytyskorille  
# 27925, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
hylly  
# 27915, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
Säilytysmuki  
# 27921, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
kuivauslasta  
# 27916, -670, -700 

Saatavilla 04/2022
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WallStoris
liuku, painettava  
# 27917, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
Pyyhetanko  
# 27926, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
WC-harja  
# 27927, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
WC-paperiteline hyllyllä  
# 27928, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
Kylpyhuonevarustesetti  
# 27969, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
Kylpyammevarustesetti  
# 27966, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
Kylpyhuonevarustesetti  
# 27968, -670, -700 

Saatavilla 04/2022

WallStoris
suihkusarja  
# 27967, -670, -700 

Saatavilla 04/2022
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Lisävarusteet

Pintojen, tekniikoiden ja suihkutyyppien selitykset löytyvät esit teen lopusta. Lisää tuotteita löydät osoitteesta hansgrohe.fi





Keittiö

Keittiö on nautinto. Huomionosoitus. Rak-
kautta elintarvikkeisiin, jotka jaetaan 
muiden kanssa aterialla. Ymmärrämme 
rakkautesi. Tuemme sinua keittiöinnovaati-
oillamme. Nautitaan yhdessä.

Vedestä  
tulee osa sa-

laista reseptiäsi
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Keittiö

Aquno Select M81 –  
täydellinen työflow  
kokatessa

hansgrohella voit nyt valinnaisesti suodattaa, mineralisoida, jäähdyt-
tää tai poreuttaa vesijohtovettä. Näin jalostettua juomavettä on aina 
saatavilla käden käänteessä. Aqittura M91 -hanamallin saa kahdes-
sa eri versiossa – pyöreänä ja kulmikkaana – sekä erilaisilla toimin-
noilla.
Tulevaisuutta ja kestävyyden huomioonottavissa talouksissa muovin 
vähentäminen on tärkeintä. Vesi, jota ei tarvitse enää täyttää, pakata 
ja kuljettaa, alentaa CO2-jalanjälkeä. Aqittura M91 -hanan CO2-pullo 
on kierrätettävä, mikä tekee ympäristönsuojelusta vieläkin helpom-
paa.

Kokkauksen ystävät tietävät, että hyvä laatu on jokaisen ruokalista 
paras ainesosa. Valmistuksessa ensisijaista ei ole laadun säilyttämi-
nen, vaan sen parantaminen. Select M81 on suunniteltu herkkien elin-
tarvikkeiden hellävaraiseen puhdistamiseen sekä tukemaan henkilö-
kohtaisia keittiörutiineitasi.
Aquno Select M81 -keittiöhanan ainutlaatuinen muotoilu antaa veden 
virrata ainutlaatuisella tavalla – ja luo siten edellytyksen tehokkaa-
seen työskentelyyn keittiössäsi. Litteä SatinFlow-suihku huuhtelee hel-
lävaraisesti jokaisen elintarvikkeen, ei roiski vettä suuria astioita puh-
distettaessa ja säästää vettä käsiä pestäessä. Yhdessä mittatilatun 
monitoimisiivilän kanssa se hioo keittiön työflow’n täydelliseksi.

Aqittura M91 – täydelli-
seen elämän flow’hun

Kohokohdat –  
keittiöösi

Usein palkittu
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Kuulutko sinäkin niihin, joille visuaalisesti täydellinen keittiö on kotisi 
käyntikortti? Talis M54 on joustava designratkaisumme jokaiselle keit-
tiötyypille. Ihastu jännittävän kapeisiin kromisiin, ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuihin tai mattamustiin hanoihin. Valitse juoksuput-
kimalli, joka on kuin luotu keittiöösi – oli sitten kyse isosta keittiösaa-
rekkeesta tai kompaktista keittiökaapistosta ja seinäkaapista. Hanan 
kapea siluetti sulautuu visuaalisesti runko-osaan ja siitä tulee keittiösi 
katseenvangitsija. Saatavana myös versiot pesukoneventtiilillä.

Talis M54 – minimalismia  
rakkaudella yksityiskohtiin

Zesis M33 –  
tasapainoiseen elämään

Zesis M33 -keittiöhanat ovat täynnä käytännöllisiä yksityiskohtia. Nii-
tä voi kääntää ja juoksuputkea vetää 76 cm. Myös mallit, jossa on 
korkea juoksuputki, sopivat eri työvaiheisiin. Tässä ei ole kuitenkaan 
kaikki: lisäsuihkun ansiosta Zesis M33 ja sen ulosvedettävä juoksuput-
ki puhdistavat elintarvikkeesi salamannopeasti. Allround-lahjakkuus 
tekee vaikutuksen. Saatavana myös versiot pesukoneventtiilillä.

Innovaatiot, kuten sBox ja 
ComfortZone huolehtivat 
tehokkuudesta
Innovatiivinen sBox huolehtii keittiösi järjestyksestä. Letku liukuu hil-
jaa, puhtaasti ja kevyesti takaisin sBox-koteloon, joka asennetaan 
keit t iöaltaan alle. Korkea, käännet tävä tai ulosvedet tävä – 
ComfortZone tuo lisää liikkumisvapautta ja tilaa. Tämä ratkaisu sopii 
tarpeisiisi ja jokaiselle pesupaikalle. Sen ansiosta keittiötyöt sujuvat 
vieläkin rennommin.

Nämä ja muut keittiötuotteet löytyvät osoitteesta 
hansgrohe.fi

Usein palkittu
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Pehmeä suihku, joka sopii 
ihanteellisesti tassujen puh-
distamiseen.

Ilmava suihku AirPower-tek-
nologian ansiosta. Täyte-
läisemmät, kevyemmät ja 
pehmeämmät pisarat luovat 
miellyttävän vesisuihkun.

Jaloille ja herkille  
kohdille.

Täyteläinen suihku lian ja 
sampoon huuhtelemiseen.

Suihkumuodot

Antaessasi pinnan tiedot, muuttuu jokainen tilausnumero (#) kahdeksannumeroiseksi,  
esim. 28500, -000 = kromi

Pinnat

Voimakas hierova suihku,  
joka piristää kohdennetusti.

Pehmeän suihkusateen 
ja dynaamisen suihkun 
yhdistelmaä.

Kristallinkirkas ja 
taloudellinen, ilman 
lisäilmaa. Ihanteellinen 
suurten astioiden nopeaan 
täyttämiseen .

Täydellinen vaihtoehto  
shampoon huuhtelemiseksi 
hiuksista.

Pehmeä, tasainen suihku 
on roiskevapaa, säästää 
vettä erittäin tehokkaasti.

Taloudellinen ja 
puhdistava. 
Täydellinen myös 
nopeaan suihkutteluun 
lavuaarin ääressä.

Intensiivinen vesisuihku,  
joka  aktivoi ja herättää.

Pehmeä vesisuihku, joka 
kietoo kehon hyvään oloon.

Dynaaminen, elvyttävä
hierontasuihku.

Pehmeiden suihkujen 
 hellävarainen virta.

Voimakas, laaja-alainen 
vesiputoussuihku.

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

Erityisen hellä, hiljainen 
ja vähäroiskeinen suihku 
mikrohienojen pisaroiden 
ansiosta.

Intensiivinen suihku mikro-
hienoilla pisaroilla vaikkapa 
aamuherätykseen.

Täydellinen vaihtoehto  
shampoon huuhtelemiseksi 
hiuksista.

Pehmeän suihkusateen 
ja dynaamisen suihkun 
yhdistelmaä.

Energisoiva suihku haasta-
van päivän päätteeksi.

Täydellinen vaihtoehto  
shampoon huuhtelemiseksi 
hiuksista.

Intensiivinen suihku, jolla 
on piristävä vaikutus.

Pehmeä ja runsas sade-
suihku ilmalla rikastetuin 
pisaroin.

Intensiivinen vesisuihku,  
joka  aktivoi ja herättää.

-400
valkoinen/kromi

-090
kromi / kulta-

optic

-450
valkoinen

-540
Petrooli

-560
Pinkki

-340
harjattu musta 

kromi

-140
harjattu pronssi

-000  
kromi

-700
Mattavalkoinen

-600
musta/kromi

-610
musta

-820
harjattu nikkeli

-670
Mattamusta

-800
teräs

-990
kiillotettu kulta
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Teknologiat

Tasainen integraatio 
ympäröivien pintojen 
kanssa.

Alhaisen paineen hanat 
kylmän veden letkuille 
boilerin/lämminvesiva-
raajan kanssa.

Anturi reagoi kuten 
monet liiketunnistimet 
muuttuneeseen infrapu-
nasäteeseen. Vesi virtaa 
heti, kun anturi tunnistaa 
käden lämmön.

Keittiöhana voidaan 
irrottaa todella helposti 
pidikkeestään ja panna 
sivuun. Näin ikkunan voi 
avata ongelmitta sisään 
päin.

Vesimäärää voi
tarvittaessa lisätä.

Suihkun ja hanan 
käyttö helposti napin 
painalluksella: avaa 
ja sulje vedentulo tai 
vaihda suihkumuotoa 
napsauttamalla.

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

Säästää vettä ja 
energiaa  
rajoittamalla vedenvir-
tausta.  Pitkään kestävään 
nautintoon.

Määrittää henkilökoh-
taisen toiminta-alueen 
pesualtaan ja hanan 
välissä. Kaikenkokoisiin 
tiloihin.

Lisää veteen suuren 
määrän ilmaa. Tämä 
synnyttää pehmeän, 
roiskeettoman vesisuih-
kun rikkaan täyteläisillä 
vesipisaroilla.

Kun avaat, virtaa 
perusasetuksena kylmää 
vettä. Kuumaa vettä saat 
kääntämällä kahvaa kun 
tarvitset sitä.

Pyyhkäise kalkkijäämät 
sormilla silikonisuuttimis-
ta säännöllisesti ja pidät 
tuotteet toimintakuntoisi-
na pitkään.

Säädettävän 
suihkupään avulla 
suihkumuotoa voidaan 
säätää yksilöllisesti.

Asennus 
mukana tulevalla 
liimalla tai ruuveilla.

Viemäri lyhennettävissä. 
Optimaalinen 
mukautuminen 
asennusympäristöön.

Helppo veden 
säätö: säätöpyörän 
avulla veden 
virtaamaa voidaan 
säätää helposti.

Suojaa vesivahingoilta.

Suuri Kapasiteetti.

Pyyhkäise kalkkijäämät 
sormilla silikonisuuttimis-
ta säännöllisesti ja pidät 
tuotteet toimintakuntoisi-
na pitkään.

Suihkun nopea 
tyhjennys vähentää 
tippumisaikaa.

Lisävarusteiden helppo
kiinnitys ja irrotus.

Hajulukon helppo
puhditus.

Juoksuputki voidaan 
säilyttää siististi 
termostaatin alla, kun 
sitä ei käytetä. 
Todella esteettinen 
ratkaisu turvallisuuden 
ja liikkuvuuden 
kannalta.

Asennus sovitettu 
kahden seinän väliin.

Suuri suihkulautanen 
ympäröi koko  vartalosi 
hyväileviin pisaroihin.

Suihkutelineen korkeutta 
voidaan säätää vapaasti 
yhdellä kädellä.
Turvallisen ja mukavan 
suihkukokemuksen 
takaamiseksi.

Letku ulottuu hiljaisesti ja 
sujuvasti peruskaapista 
jopa 76 cm:n päähän.

Vaihteleva
asennussyvyys
yksilöllisen ilmeen
aikaansaamiseksi.

Seinäasennus 
mahdollistaa 
miellyttävän
tilankäytön.

Pitää hanan pinnan entis-
täkin viileämpänä.

Minimalistinen 
asennus taka- ja 
sivuseinää vasten.

Suurin joustavuus 
ulosvedettävän 
juoksuputen ansiosta.

Lattian sisäinen 
asennus.



Kaikkien tuot teiden kohdalle pätee saatavuustilanne. Saatavuuteen voivat 
vaikut taa väliaikaisesti materiaalipuute, toimitusketjun katkeaminen tai muut 
ylivoimaiset esteet. Jos tarvitset tarkempia tietoja, ota meihin yhteyttä.

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

hansgrohe.fi
hansgrohe.fi/uutiskirje

Tutustu hansgroheen verkossa ja 
sosiaalisessa mediassa. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tämä 
esite sisältää vain osan valikoimastam-
me, eivätkä kaikki tuotteet ole vält tämät-
tä myynnissä Suomessa. Tarkista tuotteen 
soveltuvuus kussakin tapauksessa.
Tuotevalikoima nähtävillä verkossa.
www.hansgrohe.fi

Haluatko tietää lisää? Rekisteröidy verkossa, niin saat aina 
ensimmäisenä tiedon hansgrohen uutuuksista. Odotamme in-
nolla tapaamistasi!
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