
 Myynnin opas 

 Opas hanojen, suihkujen 
ja asennustekniikkojen 
asiantuntevaan neuvontaan 

 Hansgrohen valikoima kylpyhuoneeseen ja keittiöön 
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 Hansgrohe – kaupallinen kumppani 

 

 Kuluttajista on tullut aina vaativam-
pia. Kaupallisena kumppanina teemme 
Hansgrohella kaiken tukeaksemme sinun 
laadukasta työtäsi saniteettialan ammatti-

laisena. Tähän kuuluvat innovatiiviset tuot-
teet, joiden kanssa voit vakuuttaa asiakka-
asi. Siihen kuuluu kaikki, mitä tarvitset 
tuotteidemme osalta päivittäiseen työhön 
neuvonantajana tai asentajana. Sen vuoksi 
olemme luoneet tämän myynnin oppaan 
uudeksi ja toivottavasti hyödylliseksi työ-
välineeksi, joka tukee sinua asiakkaan 
kanssa keskustellessa. Myynnin opas on 
koottu niin, että se antaa sinulle lisäarvon 
jokaisessa myyntitilanteessa. Jokaisen tuo-
teryhmän alussa on yleiskatsaus, johon on 
järjestetty kyseinen valikoima toimintojen 
ja hinnan mukaan. Hyödyllinen perusta 
neuvonannollesi. Perinteiset valikoimasivut 
suurilla tuotekuvilla on jaoteltu selkeasti. 
Sen lisäksi saat monille tuotteille ja innova-

tiivisille teknologioille niille kuuluvat edut 
ja myyntiargumentit. Näin voit vakuuttaa 
asiakkaan keskustelussa yksityiskohtai-
sesti. Jos sinulla on ehdotuksia myynniin 
oppaaseen ota meihin yhteyttä. Halu-
amme kehittää asioita vielä paremmaksi 
yhdessä sinun kanssasi. Jotta neuvonnasta 
ja myynnistä tulee vieläkin helpompaa. 
Toivotamme sinulle menestystä – ja päi-
vittäin tyytyväisiä asiakkaita. 

 Richard Grohe 

 Käytä neuvonnassai myös Hansgrohen iPad-luetteloa – 
omaa tunteellista ja interaktiivista myyntiapua: 

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

 Lataa maksutta sivustolta www.hansgrohe.fi /kuvasto
tai suoraan iTunesilta 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

 Kaikki kiinnostuneille asiakkaille 
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 Sisältö 

 8  Suihkut ja suihkusäädöt 
 10  Suihkumuodot 
 12  Suihkuteknologiat 
 16  Käsisuihkut ja suihkusetit 
 28  Ylä- ja sivusuihkut 
 34  Raindance® Rainmaker® ja Raindance® Rainfall® 
 36  Showerpipe-suihkut 
 46  Suihkupaneeli 
 48  Pinta-asennustermostaatti 
 56  Piiloasennus iBox® universal 
 60  Piiloasennuspintaosat 
 65  Piiloasennustermostaatti 
 66  Piiloasennusventtiilit 
 67  Suihkuohjaus RainBrain® 
 68  Asennusesimerkit 

 74  Kylpyhuonehanat 
 76 ComfortZone
 78  ComfortZone-testi/-teknologiat 
 84  Kylpyhuonehanat – yleiskatsaus 
 88 PuraVida® 
 94 Metris®

 98 Talis®

 102 Focus®

 105  Tyylien yleiskatsaus 
 106 Metris® Classic
 108 Talis® Classic
 110  Care-hanat 
 112  Elektroninen pesuallashana 
 114  Lisävarusteet  Logis®/ Lisävarusteet  Logis® Classic
 115  Tyylien yleiskatsaus 
 116  Viemäröintijärjestelmät 

 120  Keittiöhanat 
 121 ComfortZone
 122  Keittiöhanat – yleiskatsaus 
 124 PuraVida®

 126 Metris®

 128 Talis®

 129 Focus®

 130  Teknologiat 

 132  Yritys 



 Ajankohtaista tietoa vedestä ja Hansgrohesta saat täältä 
www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

 Laatua lisäarvolla 

 Kaupallinen kumppani  Maailmanlaajuiset referenssit 

 Isommat, pehmeämmät pisarat 

 Puhdasta suihkunautintoa  Energiansäästö 

 Sertifi oidut hanat ja suihkut 

 Yksinkertainen puhdistus 

 Alan numero 1 

 Säästä vettä 

 Napin painaminen on hauskaa 

 Laatua perinteestä 

 Veden käsittely 

 Optimaalinen tilankäyttö 

 Laatua turvallisuudella  Autamme sinua 

Cool
Start

Hot

Cool

 MADE IN 
GERMANY 

 Muotoilu 

 VUODEN  
 TAKUU 

 PALVELU 



Lisätietoja löytyy sivustolta www.hansgrohe.fi

Monipuolinen valikoima kylpyhuonee-
seen ja keittiöön

Käsisuihkut

Piiloasennus venttiilit

Talis®/Talis® SMetris®/Metris® S

Elektroninen 
suihkunohjaus

Yksiote amme- ja
suihkuhanat

Metris® Classic

Focus®

ViemäröintijärjestelmätKeittiöhanat

Yksiote amme- ja suihku-
hana piiloasennus

Suihkusetit Termostaattiset  
suihkuhanat

Yläsuihkut

Termostaattiset amme- ja 
suihkuhanat

Yksiote suihkuhanat

Talis® Classic 

Lisävarusteet

Elektroniikka- ja 
Care-pesuallashanat

Ammehanat, asennus 
ammeen reunaan

PuraVida®

Termostaatit  
piiloasennus

Lisävarusteet

SuihkupaneelitShowerpipe- 
suihkuhanat

iBox® universal Yksiote suihkuhanat
piiloasennus
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Made by Hansgrohe

 

Hansgrohella pidämme itseämme myy-
jien ja kaupan kumppaneina. Tavoitteemme 
tarjota asiakkaillemme aina parasta laatua ja 

yksilöllistä palvelua on olennainen osa yritys-
filosofiaamme. Olipa sinulla sitten kysymyksiä, 
ongelmia tai erityistoiveita, voit aina kääntyä 

puoleemme. Voit aina luottaa laatulupauk-
seemme ”Made by Hansgrohe”. Ennen ja jäl-
keen asennuksen sekä sen aikana.

Perinteistä laatua: ja laatua Schwarzwal-
dista. Hansgrohella panostamme saksalai-
seen tietotaitoon ja saavutamme siten par-
haimman laadun muotoilussa ja toiminnassa. 
”Made in Germany” on ja pysyy menestyk-
semme perustana. Vaatimuksemme itsel-
lemme on tarjota asiakkaillemme pitkäikäisiä 
tuotteita, jotka asettavat mittapuut toiminnal-
lisuudessa ja laadussa. Sen vuoksi käytämme 
ainoastaan laadukkaita ja juomavedelle sopi-

via materiaaleja. Pitkäkestoiset testit takaa-
vat kaikkien vaatimusten täyttämisen kylpy-
huoneessa. Voimassa olevien määräysten ja 
täydellinen yksittäisten osien sopivuus takaa 
vuosikausia helpon ja miellyttävän toiminnan. 
Olemme laatineet tuoteen turvallisuuteen liit-
tyvät ohjeet huomattavasti vaativammaksi 
kuin tällä alalla yleensä. Suihkut testataan 
yleisten tiiviystestien lisäksi säännöllisesti 
10 baarin paineella. Hanojen säätökasetit 

kestävät jopa 60 baarin paineiskuja. Riippu-
mattomien instituuttien sertifikaatit todistavat 
tuotteidemme pitkäikäisyyden ja luotettavuu-
den. Hansgrohe tarjoaa sinulle laatua, jonka 
voit välittää suoraan asiakkaalle eteenpäin, 
ja joka takaa sinulle edelleen asiakkaan 
tyytyväisyyden.

Laatua, johon voit luottaa: ennen ja 
 jälkeen asennuksen sekä sen aikana

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

Aina tyytyväiset asiakkaat: Tuot-
teemme on helppo puhdistaa. Esimerkiksi 
QuickClean-toiminto, jonka avulla kalkki 
voidaan poistaa helposti. Lisäksi annamme 
sinulle paljon hoitovinkkejä, jotta hanat tarjo-
avat pitkään iloa asiakkaillesi.
www.hansgrohe.fi/puhditus

Laatua ja turvallisuutta: Paras laatu on 
olennainen osa Hansgrohen yritysfilosofiaa. 
Sen vuoksi myönnämme kaikille tuotteillemme 
viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan 
takuun.
www.hansgrohe.fi/takuu

Autamme sinua: Onko sinulla teknisiä 
kysymyksiä? Kokeneet saniteettiasiantuntijat 
auttavat sinua kaikin keinoin!

Palveluajat:  
Ma-To: klo  8.00–16.30, Pe: klo 8.00-15.30 
Puhelin:  020 207 931 920 
Sahköposti: info@hansgrohe.fi

Kaupallinen kumppani: Tuemme sinua 
vahvalla kokemuksellamme ja laajalla palve-
luntarjonnalla. Hyödyt kattavasta osaamises-
tamme huollosta ja tuotekoulutuksiin ja erityi-
seen projektien ohjeistukseen sekä palvelujesi 
parempaan markkinointiin.
www.pro.hansgrohe-int.com/service

Mittatilaustuotteet ja erikoisratkai-
sut: Perustuotteidemme ohella tarjoamme 
sinulle ja asiakkaillesi tuotannollamme myös 
yksilöllisiä Hansgrohen tuotteita, jo yhdestä 
kappaleesta alkaen. Tee kylpyhuoneestasi 
vielä yksilöllisempi tai luo hotelliprojektillesi 
ainutlaatuinen tyyli.
www.pro.hansgrohe-int.com/
customisation

Säästä Hansgrohen avulla: Säästölas-
kimella lasket asiakkaallesi hanojen ja suih-
kujen EcoSmart-teknologian tuomat säästö-
mahdollisuudet. Lisäksi voit määrittää, kuinka 
nopeasti investointi tuottaa tulosta: www.
pro.  hansgrohe - in t.com/savings - 
calculator tai mobiilipalvelussa http://m.
pro.savings. hansgrohe-int.com

Pesualtaan helppo suunnittelu: Näytä 
asiakkaallesi virtuaalisesti iPhonella, iPad-
illa tai Android-älypuhelimella, kuinka täy-
dellisesti Hansgrohen hanat sopivat kodin 
pesualtaaseen. iTunes: http://itunes.
com/app/hansgrohehome ja Google 
Play: http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se

AXOR®  
MANUFAKTURHansgrohe@home Säästölaskuri

HOITO  
JA  
PUHDISTUS

ONLINE- 
VARAOS-
ALUETTELO

VUODEN  
TAKUU

PALVELU



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

 SUIHKUT JA 
SUIHKUSÄÄDÖT 
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 Jokaisella asiakkaalla on omat mieli-
kuvat täydellisestä suihkusta. Jotta voit täyt-
tää kaikki suihkutoiveet, tarjoamme lukuisia 
suihkuyhdistelmiä: yksinkertaisesta suihku- ja 
yläsuihkusetistä termostaatilla, käsi- ja yläsuih-
kulla varustettuun kokonaisuuteen. Joustavia 

ovat myös asennusmahdollisuudet. Hansgrohe 
tarjoaa niin pinta- kuin piiloasennuksessakin 
aina sopivan ratkaisun. Ja jos toiveena on 
uutta piristystä vanhaan kylpyhuoneeseen, 
Hansgrohelta löytyy ratkaisu tähänkin. Uusi 
käsi- tai yläsuihku innovatiivisella Hansgrohen 

teknologialla parantaa suihkua näkyvästi ja 
tuntuvasti. Showerpipe-suihkun ja suihkupa-
neelin ohella löytyvät kokonaisratkaisut, jotka 
uudistavat suihkua myös remontin yhteydessä. 
Asenna valmiisiin liitoksiin ja saat saman tien 
täydellisen vesinautinnon. 

 Suihkuasennukset 

 Showerpipe:   Kokonaisjärjestelmä yläsuih-
kulla, käsisuihkulla ja termostaatilla. Ideaali 
ratkaisu vaivattomaan kylpyhuoneremonttiin. 
Lisätietoa sivulta 36 alkaen. 

 Yläsuihku:   Suihkusateeseen jopa 600 mm:n 
halkaisijalla. Ohjaus piiloasennustermostaa-
tista tai-venttiileistä. Select-teknologian vaihto-
ehto lupaa vielä lisää mukavuutta. Lisätietoa 
sivuilta 28 ja 60. 

 Suihkuperhe:   Piiloasennusratkaisu yksi-
lölliseen suihkusuunnitteluun. Vesiputouk-
sesta kokonaisvaltaiseen suihkunautintoon 
sivusuihkuilla. Ohjaus esimerkiksi järkevällä 
RainBrainillä. Lisätietoa sivuilta 28 ja 67. 

 Käsisuihku tai suihkusetti:   Jo perusrat-
kaisu tarjoaa asiakkaille täydellisen suihku-
nautinnon ja se on lisäksi helppo kiinnittää 
seinään. Ohjaus pinta-asennustermostaatista 
tai yksiotesuihkuhanalla. Lisätietoa sivuilta 16, 
36 ja 48. 

 Suihkupaneeli:   Yhdistää ylä-, käsi ja sivu-
suihkut yhteen järjestelmään. Voidaan asentaa 
myös vanhoihin seinäliitäntöihin. Sen vuoksi 
erinomainen ratkaisu jälkiasennukseen. Lisä-
tietoa sivulta 46 alkaen. 

 Yhtä yksilöllisiä kuin kaikki päivätkin – 
suihkuvalikoimamme 



Whirl
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Jokainen käy suihkussa omalla taval-
laan. Ja jokaisella on erilaiset vaatimukset 
täydelliselle suihkulle. Jotkut haluavat pesey-
tymisen ohella myös rentoutua. Toiset halua-

vat elävöittävän ja piristävän suihkukokemuk-
sen. Mitä tahansa toiveita asiakkaat sinulle 
esittävät, Hansgrohen käsi- ja yläsuihkuista 
jokainen löytää oikean suihkun ja suihkumuo-

don. Erityistä mukavuutta asiakkaat saavat 
Select-tuotteilla. Niiden kanssa yksittäisiä 
suihkumuotoja voi ohjata mukavasti napin 
painalluksella.

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

Rain: Suuttimet ovat pieniä käsi- tai yläsuih-
kussa, mutta vaikutus on huomattava: Rain-
suihku virkistää ja piristää ropisten keholle 
miellyttävän voimakkaasti. Näin se on täydel-
linen myös esimerkiksi sampoon nopeaan ja 
huolelliseen huuhteluun.

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

Vesisuihkutyypit

Lisää nautintoa käsi- ja yläsuihkujen 
monipuolisista suihkumuodoista



Whirl
Rain
Air XL
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RainFlow: Yläsuihku kirkkaalla, kauniilla 
RainFlow-vesiputoussuihkulla tuo kylpyhuo-
neeseen vesiputouksen tunteen. Sen avulla 
voit nauttia vedestä sen luonnollisessa muo-
dossa: vesiputousmaisesti valuen ylhäältä 
niskaan ja hartioille. Näin mahdollistetaan 
näihin ruumiinosiin ohdistettu veden suuntaus 
mikä huolehtii ylimääräisestä rentoutumisesta. 
Tätä käytetään erityisesti hyvinvointiin painos-
tavissa kylpyhuoneissa.

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

RainAir XL: Kaikille, jotka haluavat nostaa 
suihkussa käymisen nautinnon uusiin ulottu-
vuuksiin, Hansgrohe tarjoaa Raindance-ylä-
suihkut 600 mm:n halkaisijalla. Suuren suih-
kulevyn RainAir XL -suihkumuoto saa aikaan 
laajan, pehmeän suihkusateen. Tämä ympäröi 
vartalon täydellisesti ja huolehtii siten ehdotto-
masta mukavuuden tunteesta.



Select
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 Hansgrohen ansiosta alkaa suihkujen 
uusi aikakausi. Yksi tyylikkään napin painallus 
riittää suihkumuodon vaihtamiseen tai veden 
ohjaamiseen. Tämän innovatiivisen teknolo-

gian nimi: ”Select”. Intuitiivinen ohjauskonsepti 
napin painalluksella lupaa vielä enemmän 
iloa kylpyhuoneeseen. Uusi Select-teknolo-
gia tuo lukuisia etuja ja iloa napin painalluk-

sella käsi- ja yläsuihkuista ShowerTableteihin, 
termostaateista ja ShowerSelect-pintaosista 
Showerpipe-suihkuihin. 

 Pitkäikäinen:   Select-nappi toimii täysin 
mekaanisesti ja on siten erityisen pitkäikäinen. 
Select-nappi todisti tämän pitkäaikaisessa 
kuormitustestissä napin 90 000 painalluksella. 

 Innovatiivinen:   Select-napin takana on 
suihkutekniikkaa, joka voi olla ylpeä itsestään. 
Se mahdollistaa uudet muodot, pehmeät ja 
pyöreät kulmat. 

 Intuitiivinen:   Päälle, pois tai suihkumuodon 
valinta – Select-nappi tekee käytöstä leik-
kisän helppoa. 

 Select-napin rakenne suihku-
muotojen valitsemiseen 

 Innovatiiviset suihkuteknologiat Hansgrohelta 

 Asiakkaita innostava tekniikka 

 Select: Napin painaminen on hauskaa 



Select
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Raindance® Select E 300 3jet 
 Yläsuihku 

ShowerTablet® Select 300
 Pinta-asennussuihkutermostaatti 

ShowerSelect® 
 Piiloasennustermostaatti kahdelle suihkulle 

Raindance® Select S 120 3jet 
 Käsisuihku 

Raindance® Select E 300 3jet 
 Showerpipe 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Intuitiivinen käyttö napin painalluksella: ohjaat suihkua tai 
 vaihdat suihkumuodon vain yhdellä napin painalluksella 

 ▪  Ergonominen ”yleinen muotoilu” mahdollistaa yksinkertaisen ja 
turvallisen käytön kaikenikäisille 

 ▪  Huolellisesti suunniteltu rakenne pysähtyy turvallisesti yli 
50 baarin vedenpaineessa 

 ▪  Laaja valikoima monitoimisia tuotteita yksilölliseen 
suihkunautintoon 

 ▪  Yhtenäinen käyttöfi losofi a käsi- ja yläsuih-
kuissa, Showerpipe-suihkuissa sekä pinta- että 
piiloasennustermostaateissa 

 Lisätietoja löydät myynnin oppaan ”Select”-osiosta.
www.hansgrohe.fi /select 
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 AirPower: isompi veden määrä, enemmän nautintoa 

 XXL-suoritus: parempi suihkunautinto 

 

 Mukavuuden ja tehokkuuden ei tar-
vitse haitata toisiaan. Tästä todisteena on 
Hansgrohen AirPower-suihkut. Hansgrohen 
kehittämässä teknologiassa ilmaa imetään 

laaja-alaisesti suihkulevyn kautta. Näin vettä 
käytetään tehokkaammin. Samalla pisarat 
tulevat täyteläisemmiksi, kevyemmiksi ja peh-
meämmiksi. Tuloksen tuntee ilolla välittömästi: 

Helmeilevä AirPower-suihkusade ottaa koko 
vartalon syleilyyn ja antaa mahtavan nautin-
nollisen tunteen. 

 

 Hansgrohen yläsuihkuilla saat laa-
ja-alaisen suihkukokemuksen Raindance 
Rainmakerin jopa 600 mm:n halkaisijalla 

ja siten kylpyhuoneellesi XXL-varustuksen. 
Samalla suihkumme tarvitsevat vähemmän 
vettä kuin luulet: Järkevästi sekoitetun ilman 

avulla AirPower-teknologiassa pisaroista tulee 
täyteläisempiä. Näin suihkunautinto ja veden 
tehokkuus kulkevat Hansgrohella käsi kädessä. 

 Edut ja hyödyt 

 Edut ja hyödyt 

 XXL-varustus:   yläsuihkut jopa 600 mm:n halkaisijalla – kaikille, jotka arvostavat suurta 
suihkukokemusta. 

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

 Ø 150–600 mm 

 ▪  Täyteläisemmät, kevyemmät ja 
pehmeämmät pisarat aitoon 
suihkunautintoon 

 ▪  Vähemmän roiskumista ympärille ja 
siten pienempi vaiva puhdistamisessa 

 ▪  Tehokkaampaa vedenkäyttöä parem-
malla hyötysuhteella 

 ▪  Suihkusade jopa 600 mm:n 
halkaisijalla 

 ▪  Korkea veden tehokkuus – tasaisesti 
jakautunet suuttimet ennenkokemat-
tomaan suihkuelämykseen 
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 QuickClean: nopea kalkinpoistotoiminto 

 EcoSmart: säästä vettä ja energiaa 

 

 

 Kuka puhdistaa mielellään QuickClean
-keksintömme poistaa lian ja kalkkikerty-
mät suihkuissa nopeasti. Voimakkaan ja 

harjauksen sijaan suihkun puhdistamiseksi 
riittää joustavien silikonisuuttimien ansiosta 
yksinkertainen sormella pyyhkiminen. Tämä 

huolehtii kauniista ja tasaisesta suihkun 
virtauksesta. 

  

 Hansgrohen EcoSmart-suihkut käyttä-
vät jopa 60 % vähemmän vettä kuin tavalliset 
tuotteet. Se pienentää vesi- ja energiakustan-

nuksia ja säästää arvokkaita resursseja. Todis-
teena tästä on käsisuihkujemme Crometta 85 
Green ja Croma 100 (1jet, Vario ja Multi) 

palkitseminen Euroopan laatusinetin WELL 
(Water Effi  ciency Label) parhaimmalla 
arvolla. 

 Edut ja hyödyt 

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

QuickClean:  suihkupäät pysyvät kalkittomina ja käyttökelpoisina pitkään yksinkertaisella sili-
konisuuttimien pyyhkimisellä. 

Crometta® 85 
Green
l/min

6,0

 Edut ja hyödyt 

 Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi  

 ▪  Nopea ja yksinkertainen puhdistus 
 ▪  Erittäin laadukas ja kestävä silikoni 
 ▪  Mahdollistaa pitkän käyttöiän ja 

toiminnan 

 ▪  Jopa 60 % pienempi vedenkulutus 

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

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



 Käsisuihkut ja suihkusetit 

 Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa: 
 Mitä korkeammalla suihku on tuotesarjassa, sitä parempi on sen suorituskyky. Kaikki EcoSmart-vaihtoehdot löydät valikoiman seuraavilta sivuilta. 

 Te
ho

 

Crometta® 85 1jet
 Lisätietoja Crometta-käsisuihkuista löydät sivulta 25.  Lisätietoja Croma-käsisuihkuista löydät sivulta 23. 

Crometta® 85 
Vario

Crometta® 85 
Multi

Croma® 100 1jet

Croma® 100 Vario

Croma® 100 Multi

Crometta® 85 Croma® 100

 Hansgrohe käsisuihkut 

 Käsisuihkuvalikoiman yleiskatsaus 



 Tuotesarjat 

 Lisätietoja Raindance-käsisuihkuista löydät sivulta 20.  Lisätietoja Raindance® Select-käsisuihkuista löydät sivulta 18. 

Raindance® E 
120 Air 3jet

Raindance® E 
100 Air 3jet

Raindance® S 
120 Air 3jet

Raindance® E 
150 Air 3jet 

Raindance® S 
150 Air 3jet

Raindance® Select E 
120 3jet 

Raindance® Select S 
120 3jet

Raindance® Select S 
150 3jet

Raindance® Select E 
150 3jet

Raindance® S 
100 Air 3jet

Croma® 100 Raindance® Raindance® Select
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Select

Whirl

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

Rain:  voimakas, virkistävä suihkumuoto piris-
tää ja hiusten pesuun. 

RainAir:  pehmeä, hyväilevä suihkumuoto 
ilman lisäyksen ansiosta suurina ja pehmeinä 
pisaroina rentoutumiseen. 

 Suuret suuttimet runsaa-
seen RainAir-suihkuun 

 Pienet suuttimet voimak-
kaaseen Rain-suihkuun 

 Erityinen liikkuva Whirl-suutin 

 Uuden Select-toiminnon ansiosta 
suihkumuotoa voi mukavasti 
muuttaa napin painalluksella 

 Edut ja hyödyt 

 Pinta kromi 

 Pinta valkoinen/kromi 

 Raindance® Select-käsisuihku 

 Jokaiselle suihkumuodolle oikea 
vesisuihkutyyppi 

 ▪  Yksinkertainen ja helppo suihkumuodon vaihto napin 
painalluksella 

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

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

 ▪  Sopii jokaiseen makuun: saatavilla pyöreämallisena tai peh-
meillä kulmilla sekä kromisella tai valko-kromisella pinnalla 

 Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi /select 
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Select

Whirl

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

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

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

Raindance® Select S 120 3jet/
Unica® ’S Puro  Setti 
0,90 m # 26631, -000, -400
0,65 m # 26630, -000, -400  (ei kuvassa) 
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 26633, -000, -400  (ei kuvassa) 
0,65 m # 26632, -000, -400  (ei kuvassa) 

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

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

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

Raindance® Select E 120 3jet/
Unica® ’S Puro  Setti 
0,90 m # 26621, -000, -400
0,65 m # 26620, -000, -400  (ei kuvassa) 
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 26623, -000, -400  (ei kuvassa) 
0,65 m # 26622, -000, -400  (ei kuvassa) 

Raindance® Select

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 
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Raindance® E 150 Air 3jet  Käsisuihku 
(18 l/min) # 28518, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28551, -000

Raindance® S 100 Air 1jet/Porter ’S  Setti 
 Letkunpituus  1,25 m # 27580, -000
 Letkunpituus  1,60 m # 27581, -000

Raindance® E 120 Air 3jet  Käsisuihku 
(18 l/min) # 28507, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28549, -000

Raindance® S 120 Air 3jet  Käsisuihku 
(18 l/min) # 28514, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28554, -000

Raindance® E 100 Air 3jet  Käsisuihku 
(15 l/min) # 28502, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28553, -000
Raindance® E 100 Air 1jet  Käsisuihku 
(18 l/min) # 28508, -000  (ei kuvassa) 

Raindance® S 100 Air 3jet  Käsisuihku 
(15 l/min) # 28504, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28552, -000
Raindance® S 100 Air 1jet  Käsisuihku 
(18 l/min) # 28509, -000  (ei kuvassa) 

Raindance®

Raindance® S 150 Air 3jet  Käsisuihku 
(18 l/min) # 28519, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28550, -000
Raindance® S 150 Air 1jet  Käsisuihku 
(17 l/min) # 28505, -000  (ei kuvassa) 

 Porter-setti 

 ▪  Ergonominen lyhyt kahva 
 ▪  Tyylikäs muotoilu 

 ▪  Halkaisija maks. 150 mm 
 ▪ AirPower

 ▪  Kolme suihkumuotoa: RainAir, WhirlAir 
ja BalanceAir 

 ▪  Tyylikäs, pelkistetty muoto 
 ▪  Sopii minimalistisiin kylpyhuoneisiin 

 ▪  Halkaisija maks. 150 mm 
 ▪ AirPower

 ▪  Kolme suihkumuotoa: RainAir, WhirlAir 
ja BalanceAir 
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Raindance® S 150 Air 3jet/
Unica® ’S Puro  Setti 
0,90 m # 27895, -000
0,65 m # 27898, -000 
 (ei kuvassa)  

Raindance® S 150 Air 3jet/
Raindance® Unica®  Setti 
0,90 m # 27893, -000
EcoSmart (9 l/min) 
0,90 m # 27658, -000 
 (ei kuvassa) 

Raindance® E 100 Air 3jet/
Unica® ’D  Setti 
0,90 m # 27881, -000
0,65 m # 27883, -000 
 (ei kuvassa) 
Raindance® E 120 Air 3jet/
Unica® ’D  Setti 
0,90 m # 27885, -000 
 (ei kuvassa) 
0,65 m # 27887, -000 
 (ei kuvassa)  

Raindance® E 150 Air 3jet/
Unica® ’D  Setti 
0,90 m # 27894, -000
0,65 m # 27897, -000 
 (ei kuvassa)  

Raindance® E 150 Air 3jet/
Raindance® Unica®  Setti 
0,90 m # 27874, -000
1,50 m # 27888, -000 
 (ei kuvassa)  
EcoSmart (9 l/min) 
0,90 m # 27657, -000 
 (ei kuvassa)  

Raindance® S 100 Air 3jet/
Unica® ’S Puro  Setti 
0,90 m # 27880, -000 
 (ei kuvassa)  
0,65 m # 27882, -000 
 (ei kuvassa)  
Raindance® S 120 Air 3jet/
Unica® ’S Puro  Setti 
0,90 m # 27884, -000
0,65 m # 27886, -000 
 (ei kuvassa) 

Raindance® Rainbow®  Setti 
 sis.  Raindance® S 150 Air 
3jet
0,90 m # 27876, -000

Raindance® Allrounder  Setti  
 sis.  Raindance® E 150 Air 3jet
# 28110, -000
 Piiloasennuksen sovitinosa 
# 28108, -000  (ei kuvassa) 
 Kulma-asennuksen sovitinosa 
# 28105, -000  (ei kuvassa) 

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

 ▪  Korkeus säädettävissä 
 suihkun tankopidikkeen 
ansiosta 

 ▪  Käytettävissä sekä käsi- 
että yläsuihkuna 

 ▪  Joustava asennus 
 ▪  Suuri ulottuma 
 ▪  Pitkäikäinen metallirakenne 

 ▪  Käytettävissä sekä käsi- 
että yläsuihkuna 

 ▪  Joustava asennus 
 ▪  Suuri ulottuma 
 ▪  Pitkäikäinen metallirakenne 
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Raindance® Classic

PuraVida®

 Lasten käsisuihkut 

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

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

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

PuraVida® 120 1jet 
 Matkasuihku 
(16 l/min) # 28564, -400

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

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

Raindance® S 100 Air 3jet
 Käsisuihku Froggy-kuorella 
EcoSmart (9 l/min) 
# 28545, -000

Joco®

 Käsisuihku 
(9 l/min) # 28560, -000
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Croma® 100

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

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

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

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

 ▪  Laaja suihkusuutin suureen 
suihkunautintoon 

 ▪  Kolme suihkumuotoa: Rain, Mono, 
 hierova suihku 

 ▪  Laaja suihkusuutin suureen 
suihkunautintoon 

 ▪  Neljä porrastettua suihkumuotoa 
leveästä keskitettyyn 

 ▪  Laaja suihkusuutin suureen suihkunau-
tintoon – sopii myös kylpyammeeseen 

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

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

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

 Porter-setti 
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Croma® 100 Classic

Croma® 100 Multi/
Unica® ’C  Setti 
0,90 m # 27774, -000
0,65 m # 27775, -000 
 (ei kuvassa) 
EcoSmart (9 l/min) 
0,90 m # 27655, -000 
 (ei kuvassa) 
0,65 m # 27777, -000 
 (ei kuvassa) 

Croma® 100 Vario/
Unica® ’C  Setti 
0,90 m # 27771, -000
0,65 m # 27772, -000 
 (ei kuvassa) 
EcoSmart (9 l/min) 
0,90 m # 27653, -000 
 (ei kuvassa) 
0,65 m # 27776, -000 
 (ei kuvassa) 

Croma® 100 1jet/
Unica® ’C  Setti 
0,90 m # 27724, -000
0,65 m # 27717, -000 
 (ei kuvassa) 
EcoSmart (9 l/min)
0,65 m # 27742, -000
 (ei kuvassa) 

Croma® 100 Multi/
Unica® ’Reno Lift  Setti 
1,05 m # 27791, -000
Croma® 100 Vario/
Unica® ’Reno Lift  Setti 
1,05 m # 27811, -000 
 (ei kuvassa) 

Croma® 100 Classic Multi/
Unica® ’Classic  Setti 
0,90 m # 27768, -000
0,65 m # 27769, -000 
 (ei kuvassa)  

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

 ▪  Kääntyvä suihkutanko 
 ▪  Sopii remonttiin, koska 

porausreikä voidaan 
peittää 
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Crometta® 85

Crometta® 85 Multi
 Käsisuihku 
(16 l/min) # 28563, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28608, -000

Crometta® 85 Vario
 Käsisuihku 
(17 l/min) # 28562, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28607, -000
EcoSmart (6 l/min) # 26831, -000

Crometta® 85 Mono
 Käsisuihku 
(16 l/min) # 28585, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28606, -000

Crometta® 85 Green
 Käsisuihku 
(6 l/min) # 28561, -000

Crometta® 85 Multi/
Unica® ’Crometta®  Setti 
0,90 m # 27766, -000
0,65 m # 27767, -000 
 (ei kuvassa)  

Crometta® 85 Vario/
Unica® ’Crometta®  Setti 
0,90 m # 27762, -000
0,65 m # 27763, -000 
 (ei kuvassa)  

Crometta® 85 Mono/
Unica® ’Crometta®  Setti 
0,90 m # 27729, -000
0,65 m # 27728, -000  (ei kuvassa)  
Crometta® 85 Green/
Unica® ’Crometta®  Setti  
(6 l/min)
0,90 m # 27651, -000  (ei kuvassa)  
0,65 m # 27652, -000  (ei kuvassa)  

 Porter-setti 

Crometta® 85 Vario/
Porter ’C  Setti 
 Letkunpituus  1,25 m 
# 27558, -000
 Letkunpituus  1,60 m 
# 27559, -000

Crometta® 85 Mono/
Porter ’C  Setti 
 Letkunpituus  1,25 m 
# 27576, -000
 Letkunpituus  1,60 m 
# 27577, -000

Crometta® 85 Multi/
Porter ’C  Setti 
 Letkunpituus  1,25 m 
# 27568, -000
 Letkunpituus  1,60 m 
# 27569, -000

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

 ▪  Perustason suihku hyvällä suihkulla, 
sopii moniin yhdistelmiin 

 ▪  Monipuoliset suihkumuodot  ▪  Sopii myös ammeen suihkuksi 

  Hansgrohe  Käsisuihkut ja suihkusetit  25



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

Unica® ’C
 Suihkutanko Isiflex-
suihkuletkulla 1,60 m 
0,65 m # 27611, -000
0,90 m # 27610, -000
 (ei kuvassa) 
 vaihtoehto ilman 
suihkuletkua 
0,90 m # 27609, -000 
 (ei kuvassa) 

Unica® ’D
 Suihkutanko Isiflex-
suihkuletkulla 1,60 m 
0,65 m # 27933, -000
0,90 m # 27930, -000
 (ei kuvassa) 

Unica® ’Crometta®

 Suihkutanko Metaflex-
suihkuletkulla 1,60 m 
0,65 m # 27615, -000
0,90 m # 27614, -000
 (ei kuvassa) 

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

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

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

Unica® ’S
 Suihkutanko Isiflex-
suihkuletkulla 1,60 m 
0,65 m # 27725, -000
0,90 m # 27727, -000
 (ei kuvassa) 

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

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

 Suihkutangot 

 Suihkuletkut 

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

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

Metaflex®  Metallitehosteinen 
muovinen EcoSmart-suihkuletku 
integroidulla virtauksen 
rajoittimella (9 l/min) 
1,25 m # 28198, -002
1,50 m # 28195, -002
1,60 m # 28199, -002
1,75 m # 28196, -002
2,00 m # 28197, -002

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

Isiflex®  Metallitehosteinen 
muovinen EcoSmart-suihkuletku 
integroidulla virtauksen 
rajoittimella (9 l/min) 
1,25 m # 28270, -000
1,60 m # 28271, -000
2,00 m # 28188, -000

 ▪  Kestää taittumisen ja on helppohoitoinen 
 ▪  Kuulalaakeroitu liitos letkun päässä estää 

letkun kiertymisen 

 ▪  Kromisen ulkonäkön ansiosta yhteenso-
piva hanojen kanssa 

 ▪  Erilaisia materiaaleja, pituuksia ja ulkonäköjä 

 ▪  Hyvin vetoa kestävä – todistettu 
kestävyystesteillä 

 ▪  Suihkujen korkeus ja kääntymiskulma 
säädettävissä 

 ▪  Kädet vapaana suihkussa 
 ▪  Sivulle käännettävä suihku 

 ▪  Asennettavissa joustavasti suihkualtaisiin 
ja kylpyammeisiin 
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 Suihkupidike 

 Letkuliittimet 

Porter ’Classic
 Suihkupidike 
# 28324, -000

Porter ’C
 Suihkupidike 
# 27521, -000

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

Porter ’D
 Säädettävä suihkupidike 
 Kallistuskulma säädettävissä 
# 27526, -000

Porter ’E
 Muuttuva suihkupidike 
 Letkunpituus  1,25 m 
 Taivutuskulma säädettävissä 
# 27507, -000

Porter ’Vario
 Metallikuori 
 Kallistuskulma säädettävissä 
# 28328, -000

Porter ’Reno
# 28335, -000

Porter ’S
 Suihkupidike 
# 28331, -000

Fixfit® 
 Letkuliitin DN15 
kuulanivelellä letkua 
rasit tavan kiertymisen 
estämiseksi ja 
takaiskuventtiilillä 
# 27414, -000

Fixfit® S 
 Letkuliitin DN15 
kuulanivelellä letkua 
rasit tavan kiertymisen 
estämiseksi ja 
takaiskuventtiilillä 
# 27506, -000

Fixfit® S 
 Letkuliitin DN15 
# 27453, -000 
 takaiskuventtiilillä DN15  
# 27456, -000

Fixfit® E 
 Letkuliitin DN15 
kuulanivelellä letkua 
rasit tavan kiertymisen 
estämiseksi ja 
takaiskuventtiilillä 
# 27505, -000

Fixfit® E 
 Letkuliitin DN15 
# 27454, -000
 takaiskuventtiilillä DN15 
# 27458, -000, -450

Fixfit® Stop 
 Sulkuventtiili 
letkuliit timellä DN15 
kierresovittimella DN20 
takaiskuventtiilin kanssa 
# 27452, -000, -450

 ▪  Integroitu letkuliitin 
 ▪  Isifl ex-suihkuletku 1,25 m 

 ▪  Kallistuskulma säädettävissä, 
voidaan käyttää ala- tai 
 yläpidikeenä käsisuihkuille 

 ▪  Voidaan asentaa jälkikäteen 
ammeen ja suihkun hanoihin 

 ▪  Käytettävissä monipuolisesti 

 ▪  Kuulanivel estää suihkuletkun 
kiertymisen 

 Sopivan saippuatelineen löydät Hansgrohen hinnastosta. 
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 Ylä- ja sivusuihkut 

 Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa: 
 Mitä korkeammalla yläsuihku on tuotesarjassa, sitä parempi on sen suorituskyky. Tuoteet ovat järjestetyt oikealle laajeneviin sarjoihin. 

Crometta® 85 Multi

Croma® 100 Multi

Raindance® E 240 Air 1jet

Raindance® S 180 Air 1jet

Raindance® S 240 Air 1jet

Raindance® S 300 Air 1jet

Raindance® Royale S 350 Air 1jet

Croma® 160 1jet

Croma® 220 1jet

Raindance® E 360 Air 1jet

Raindance® E 420 Air 2jet 

Crometta® 85/Croma® Raindance® E/Raindance® S

 Lisätietoja Crometta 
ja Croma-yläsuihkuista löydät sivulta 33. 

 Lisätietoja Raindance E- 
ja Raindance S-yläsuihkuista löydät sivulta 32. 

 Hansgrohe-yläsuihkut 

 Yläsuihkuvalikoiman yleiskatsaus 

 Te
ho
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Raindance® Select E 300 2jet 

Raindance® Select E 300 3jet 

Raindance® Select S 240 2jet 

Raindance® Select S 300 2jet 

Raindance® Rainmaker® 
Air 3jet

Raindance® Rainmaker® 
Air 3jet

Raindance® Rainfall® 
240 Air 3jet

Raindance® Rainfall® 
180 Air 2jet

Raindance® 
Rainfall® 150 
1jet

Raindance® 
Rainfall® 150 Stream
1jet

Raindance® E/Raindance® S Raindance® Select E/Raindance® Select S Raindance® Rainfall®/Raindance® Rainmaker®

 Lisätietoja Raindance Select-yläsuihkuista 
löydät sivulta 30 alkaen. 

 Lisätietoja Raindance Rainmaker- ja 
Raindance Rainfall-yläsuihkuista löydät sivulta 34 alkaen. 

 Tuotesarjat 
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 Miellyttävä puhdistus:   Suuttimet voidaan 
puhdistaa tuttuun tapaan QuickClean-toimin-
nolla. Suihkulevy voidaan irrottaa helposti ja 
se voidaan pestä jopa astianpesukoneessa. 

RainStream:  12 lattiaan asti rinnakkain vir-
taavaa yksittäistä suihkuvirtaa samanlaiseen 
suihkunautintoon kaikenkokoisille. 

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

 RainAir- ja Rain-suihkumuotojen välillä vaihtami-
seen riittää yksi napin painallus Select-painikkeesta 

 Suuret suuttimet runsaaseen
RainAir-suihkumuotoon 

 Pienet suuttimet
Rain-suihkumuotoon 

 Rinnakkaiset suuttimet
RainStream-suihkumuodolle 

 Raindance® Select E 300 3jet-yläsuihku 

 1 painike, 3 suihkumuotoa, 
suurta nautintoa 

 Edut ja hyödyt 

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

 ▪  Yksinkertainen vaihto RainAirin ja Rainin välillä napin 
painalluksella 

 ▪  Select-nappi käytettävissä suihkun alapuolelta 

 ▪  Yksinkertainen puhdistus, metallisen suihkulevyn voi pestä jopa 
astianpesukoneessa 

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

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

iBox

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

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

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

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

 Pinta valkoinen/kromi  Pinta kromi 
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Raindance®

Raindance® Classic PuraVida®

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

Raindance® E 420 Air 2jet 
 Yläsuihku 
RainAir:  22 l/min
RainFlow: 23 l/min
 suihkuvarrella 380 mm 
 iBox universalille 
# 27373, -000 

iBox

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

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

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

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

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

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

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

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

 ▪  Erittäin suuri suihkusuutin, 
halkaisija Ø 350 mm 

 ▪  Erityinen suihkunautinto 
suuren virtaaman ansiosta 

 ▪  Kokonaan metallista 
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Croma® 220 Air 1jet
 Yläsuihku 
(19 l/min) 
# 26464, -000
EcoSmart (9 l/min)
# 26465, -000  (ei kuvassa) 
 lisävaruste suihkuputki 390 mm 
# 27413, -000  (ei kuvassa) 
 lisävaruste kattoputki 100 mm 
# 27479, -000  (ei kuvassa) 

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

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

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

Croma®

Crometta® 85

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

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

Raindance® Air 100 
 Sivusuihku  
# 28477, -000

Raindance® Classic 100 
 Sivusuihku  
# 28445, -000

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

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

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

 Sivusuihkut 

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 
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 Raindance Rainmaker ja Raindance 
Rainfall tekevät päivittäisestä suihkusta uuden 
elämyksen. Koska Raindance Rainmaker asen-
netaan kattoon tasasuuntaisesti, ei ole enää 

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

remman liikkumisvapauden ja tarjoaa kolme 
eri suihkumuotoa suihkunautintoon: rentoutta-
van RainAir, virkistävän RainFlow ja hierovan 
Whirl. 

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

RainFlow:  Täysialainen vesiputoussuihku 
virkistävään suihkuun. 

RainAir:  Yläsuihku AirPower-teknologialla 
luo runsaan sadesuihkun. 

 Edut ja hyödyt 

 Raindance® Rainmaker®: suihkussa käynnin uudet ulottuvuudet 

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

Whirl:  kolme pyörivää hierovaa suihkua 
AirPower-teknologialla. 

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

 Edut ja hyödyt 

 Raindance® Rainmaker® ja Raindance® Rainfall® 

 Huippunautintoa asiakkaillesi 

 ▪  Kattoasennus 

 ▪  Laaja-alainen suihkusade 

 ▪  Myös integroidulla valaistuksella 

 ▪  Arkkitehtoninen kohokohta suihkussa 

 ▪  Lisää liikkumatilaa laajan ulottuman ansiosta 

 ▪  Kolme suihkumuotoa: RainAir, RainFlow ja Whirl 

 ▪  Suihkumuotojen vaihto ohjattavissa mukavasti hanalla 

 ▪  RainFlow-suihku tarjoaa suihkun kuin vesiputouksen alla 

 ▪  Seinäasennus iBox universal-runko-osalla 
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Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
 Yläsuihku 
600 mm 
RainAir:    20 l/min
RainAir XXL:  24 l/min
Whirl:     22 l/min
 valolla  # 26117, -000
 ilman valoa  # 26115, -000  (ei kuvassa) 

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

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

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

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

iBox

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

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

iBox

 ▪  Täysilevyinen vesiputoussuihku 
 ▪  Suihkussa kuin vesiputouksen alla 

 ▪  Rinnakkain virtaavat yksittäiset vesipi-
saravirrat lattiaan asti 

 ▪  Suihkussa kuin vesiputouksen alla 

 Raindance® Rainmaker® ja Raindance® Rainfall® 

 

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



 Showerpipe-suihkut 

 Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa: 
 Mitä korkeammalla Showerpipe-suihku on tuotesarjassa, sitä parempi on sen suorituskyky. Tuoteet ovat järjestetyt oikealle laajeneviin sarjoihin. 

Croma® 160 1jet

Croma® 220 1jet

Raindance® Select S 240 
1jet

Raindance® Select S 300 
1jet

Raindance® Select S 240 
2jet

Raindance® Select S 300 
2jet

 Lisätietoja Raindance- ja Raindance Select S-suihkuista 
löydät sivulta 40 alkaen. 

 Lisätietoja Croma-suihkuista 
löydät sivulta 43 alkaen. 

Croma® Raindance® Select S

 Hansgrohen Showerpipe-suihkut 

 Showerpipe-suihkuvalikoiman 
yleiskatsaus 

 Te
ho
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Raindance® Select E 360 
1jet

Raindance® Select E 300 
2jet

Raindance® Select E 300 
2jet

Raindance® Select E 300 
3jet

 Lisätietoja Raindance E- ja Raindance Select E-suihkuista 
löydät sivulta 38 alkaen. 

Raindance® Select S Raindance® Select E/Raindance® E

Raindance® E 420 
2jet

 Tuotesarjat 
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Raindance® Select E 300 3jet 
Showerpipe

RainStream:  12 vesipisaran 
virta rinnakkain lattiaan asti. 
Samanlainen taikamainen suih-
kuvaikutus joka asennuskorkeu-
della ja kaikenkokoisille. 

 Lämpötilansäätö 

 Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe 

 Täydellinen järjestelmä 
kaikkiin suihkutarpeisiin 

 Suihkumuotojen valinta 

 Suihkumuotojen valinta 

 Käsisuihkun valinta 

 Yläsuihkun valinta 

 RainStream-suihkun päälle- ja 
poiskytkentä yläsuihkusta 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Täydellinen järjestelmä yläsuihkulla, käsisuihkulla ja 
termostaatilla 

 ▪  Yhtenäinen, intuitiivinen käyttökonsepti napin painalluksella 

 ▪  Ideaali ratkaisu vaivattomaan kylpyhuoneremonttiin, koska se 
voidaan asentaa vanhoihin liitoksiin 

 ▪  Kuusi suihkumuotoa: Kolme yläsuihkussa, kolme käsisuihkussa 

 ▪  Yläsuihku sisältää RainStream 12 rinnakkaisella suuttimella 

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

 Suihku 

Raindance® Select E 300 3jet
 Showerpipe-suihku 
 sis. Raindance Select E 300 3jet yläsuihku Rain/
RainAir: 16 l/min, RainFlow: 19 l/min, Raindance Select 
E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) sekä ShowerTablet 
Select 300 termostaatti, suihkuvarsi 380 mm 
# 27127, -000, -400 (Asennuskorkeus 1100 mm, 
jolloin yläsuihku 2070 mm)
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai 
pinta-asennusliit timille.

Raindance® Select E 300 2jet
 Showerpipe-suihku 
 sis. Raindance Select E 300 2jet yläsuihku (16 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) 
sekä ShowerTablet Select 300 termostaatti, 
suihkuvarsi 380 mm 
# 27126, -000, -400 (Asennuskorkeus 1100 mm, 
jolloin yläsuihku 2070 mm)
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai 
pinta-asennusliit timille.

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

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 
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Raindance® Select E 360 1jet
 Showerpipe-suihku 
 sis. Raindance E 360 1jet yläsuihku (17 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) 
sekä Ecostat Select termostaatti, suihkuvarsi 380 mm 
# 27134, -000, -400 (Esim. Asennuskorkeus 1100 mm, 
jolloin yläsuihku 2170 mm) 
# 27112, -000, -400 (Esim. Asennuskorkeus 1100 mm, 
jolloin yläsuihku 2070 mm) 
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai
pinta-asennusliit timille.

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

Raindance® E 420 2jet
 Showerpipe-suihku 
 sis. Raindance Select E 420 2jet yläsuihku RainAir: 
18 l/min, RainFlow: 22 l/min, puikkokäsisuihku 1jet 
(16 l/min) sekä termostaatti, suihkuvarsi 380 mm 
# 27149, -000
Ei sovellu sulullisille epäkesko-tai
pinta-asennusliit timille.

 ▪  Keskitetyllä vesiputoussuihkulla  ▪  Suorakulmainen suihku laaja-alaiseen 
kehon ympäröimiseen hartianlevyisellä 
sateella 

Raindance® E/Raindance® Select E/Raindance® Select S

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

Raindance® Comfort 240 
Showerpipe (Nordic)
sis. yläsuihku Raindance 240 Air 1jet, 
Raindance S 100 3jet käsisuihku, 
Ecostat Comfort termostaattinen 
suihkuhana, yläsuihkuputki 460 mm 
# 27235, -000 
Asennuskorkeus 1100 mm, 
jolloin yläsuihku 2260 mm (putkea voi lyhentää)

Raindance® Select S 240 2jet
 Showerpipe-suihku 
 sis. kääntyvä Raindance Select S 240 2jet yläsuihku 
(15 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisuihku 
(16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, 
suihkuvarsi 460 mm 
# 27129, -000, -400
Asennuskorkeus 1100 mm, 
jolloin yläsuihku 2100 mm (putkea voi lyhentää)

 ▪  Yläsuihku käännettävissä sivuun saip-
puoimisten tai hiusten pesun ajaksi 

 ▪  Asennettavissa myös suihkun 
keskilinjasta sivuille 

 ▪  Yläsuihku kiinteä 

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) 
paineelle ennen suihkua. 
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Raindance® 240 Air 1jet
 Showerpipe-suihku 
 ja kääntyvä yläsuihku Raindance S 240 Air 1jet 
(17 l/min), Raindance S 100 Air 3jet käsisuihku 
(13 l/min) sekä piiloasennustermostaatti, 
suihkuvarsi 460 mm 
# 27145, -000
 Pystyputkea voidaan lyhentää 

iBox

Raindance® Connect S 240 Air 1jet
Showerpipe
 ja Raindance S 240 Air 1jet yläsuihku (14 l/min), 
puikkokäsisuihku 2 suihkuvirtausta (17 l/min), 
suihkuvarsi 460 mm  # 27164, -000
 suihkuvarsi 350 mm  # 27421, -000  (ei kuvassa) 
 Kulma-asennussarja  # 27158, -000  (ei kuvassa) 

 ▪  Täydellinen vanhojen kylpyhuo-
neiden kunnostamiseen, joissa 
on iBox  universal ennestään 

 ▪  Kääntyvä yläsuihku 

 ▪  Helppo asentaa jälkikäteen 
 käsisuihkun tilalle 

 ▪  Täydellinen remontteihin 

Raindance® 

 Suihku/Universal 

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

 ▪  Yläsuihku käännettävissä sivuun saip-
puoimisten tai hiusten pesun ajaksi 

 ▪  Asennettavissa myös suihkun keskilin-
jasta sivuille 
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Croma® 220 Air 1jet
 Showerpipe-suihku 
 ja kääntyvä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (19 l/min), 
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min) 
sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 400 mm 
# 27185, -000
EcoSmart # 27188, -000  (ei kuvassa) 
 Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2206 mm (putkea voi lyhentää) 

Croma® 220 Air 1jet 
 Showerpipe-suihku 
 ja kääntyvä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (19 l/min), 
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min) 
sekä yksiotehana, suihkuvarsi 400 mm 
# 27222, -000
 Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2197 mm (putkea voi lyhentää) 

Croma® 220

 Suihku 

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

 ▪  Helposti jälkiasennettava vanhoihin 
hanoihin 

 ▪  Kääntyvä yläsuihku 

 ▪  Yläsuihku käännettävissä sivuun saip-
puoimisten tai hiusten pesun ajaksi 

 ▪  Asennettavissa myös suihkun keskilin-
jasta sivuille 

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) 
paineelle ennen suihkua. 
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Croma® 160

Croma® 160 1jet
Showerpipe
 ja Croma 160 1jet yläsuihku (17 l/min), 
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min) 
sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 270 mm 
# 27135, -000
 Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2100 mm (putkea voi lyhentää) 

Croma® 160 1jet
 Showerpipe-suihku 
 ja Croma 160 1jet yläsuihku (17 l/min), 
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min) 
ja yksiotehana, suihkuvarsi 270 mm 
# 27154, -000
 Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2100 mm (putkea voi lyhentää) 

 Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua. 
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Raindance® Select E 360 1jet
 Showerpipe-amme/juoksuputkella 
 sis. Raindance E 360 1jet yläsuihku (17 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) 
sekä Ecostat Select termostaatti (20 l/min), 
suihkuvarsi 380 mm 
# 27113, -000, -400
Huom! Jos asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 
2505 mm. Erikseen tilattavissa lyhyempi suihkuputki 
850 mm tai 950 mm. E i sovellu sulullisille epäkesko- 
tai pinta-asennusliit timille.

Raindance® Select S 240 1jet
 Showerpipe-amme/juoksuputkella 
 ja kääntyvä Raindance S 240 1jet yläsuihku (17 l/min), 
Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (16 l/min) 
sekä Ecostat Comfort termostaatti (20 l/min), 
suihkuvarsi 460 mm 
# 27117, -000
 Pystyputki lyhennettävissä 

Croma® 220 Air 1jet
 Showerpipe-amme/juoksuputkella 
 ja kääntyvä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (17 l/min), 
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min), 
Ecostat Comfort termostaatti (20 l/min), 
suihkuvarsi 400 mm 
# 27223, -000 
 Pystyputki lyhennettävissä 

Raindance® Select E/Raindance® Select S/Croma®

 Amme/Juoksuputkella 

 ▪  Asennettavissa myös suihkun keskilin-
jasta sivuille 

 ▪  Kääntyvä yläsuihku 

 ▪  Laaja-alainen suihku ammeessa 
 ▪  Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai 

pinta-asennusliitttimille 

 ▪  Yläsuihku käännettävissä sivuun saip-
puoimisten tai hiusten pesun ajaksi 

 ▪  Asennettavissa myös suihkun keskilin-
jasta sivuille 
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 ▪  Maks. kuusi sivusuihkua 

 ▪  Eri suihkumuodot yksilölliseen 
suihkunautintoon 

 ▪  Yhdistää ylä-, käsi ja sivusuihkut yhteen 
järjestelmään 

 ▪  Vesinautintoa joka puolelta 

 Edut ja hyödyt 

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

Lift 2  Suihkupaneeli 
 ja Raindance S 180 Air 1jet 
yläsuihku (22 l/min), Axor Uno 3jet 
käsisuihku, kuusi sivusuihkua sekä 
korkeussäädettävä termostaatti, 200 mm 
# 26871, -000

 

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

täydellistä iloa veden kanssa. Helppo asen-
nus täydentää ilon erinomaisesti: Asenna 
yksinkertaisesti vanhoihin liitoksiin – liitäntä 

seinään ei ole tarpeellista. Näin kylpyhuone 
varustetaan pikavauhtia suihkunautinnolla. 
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 Hansgrohe suihkupaneeli 

 Tehty vakuuttamaan asiakkaat kaikilta 
suunnilta 
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 ▪  Vaivaton asennus ilman seinän sisään 
upotusta    

 ▪  Helppo jälkiasennus vanhoihin 
hanakulma liitoksiin 
(Ei sovellu pinta-asennus putkille) 

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

 

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



 Pinta-asennustermostaatti 

 Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa: 
 Mitä korkeammalla termostaatti on tuotesarjassa, sitä parempi suorityskyky sillä on. Tuoteet ovat järjestetyt oikealle laajeneviin sarjoihin. 

Ecostat® 

 Lisätietoja Ecostat-termostaateista löydät sivulta 54 alkaen. 

Ecostat® 1001 SL
 Amme 

Ecostat® 1001 SL
 Suihku 

Ecostat® Comfort
 Suihku 

Ecostat® Comfort
 Amme 

 Hansgrohen termostaatit pinta-asennukseen 

 Termostaattivalikoima 
pinta-asennukseen yleiskatsaus 

 Te
ho
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Ecostat® Select
 Amme 

ShowerTablet® Select 300
 Suihku 

ShowerTablet® Select 300
 Amme 

Ecostat® Select
 Suihku 

Ecostat® Select ShowerTablet® Select

 Lisätietoja ShowerTablet Select-sarjasta löydät sivulta 50 alkaen.  Lisätietoja Ecostat Select-sarjasta löydät sivulta 52 alkaen. 

 Tuotemallistot 



Select

Select
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ShowerTablet® Select 300 
 Termostaattinen suihkuhana, 
ei sovellu sulullisille epäkesko-tai 
pinta-asennusliittimille 

ShowerTablet® Select 300 
 Termostaattinen amme- ja suihku-
hana, ei sovellu sulullisille epä-
kesko- tai pinta-asennusliittimille 

 

 Intuitiivisen Select-teknologian ja 
monien etujen ansiosta ShowerTablet Select 
300 toimii melkein kuin itsestään. Halusitpa 
suihkumallissa kääntää käsisuihkun päälle tai 
pois tai amme/juoksuputkellisessa mallissa 

suihkun, ammehanan tai molemmat samanai-
kaisesti: yksinkertainen napin painallus riittää 
toiminnan valintaan. Kaikkia Select-element-
tejä voi käyttää mukavasti edestä. Suuret sym-
bolit ja selkeät värit helpottavat vielä käyttöä. 

Päällä ollessaan käyttönappi on kohollaan. 
Näin voi tunnistaa yhdellä silmäyksellä, mikä 
toiminta on aktiivinen. Suuri, laadukas lasinen 
säilytystaso kestää tavallisia kylpyhuoneen 
pesuaineita ja on sen vuoksi erittäin kestävä. 

 Lämpötilansäätö 

ShowerTablet® Select 300

 Termostaatti, joka määrittää 
käyttömukavuuden uudelleen 

 ▪  Kaikki Select-toiminnot käytettävissä 
mukavasti edestä 

 ▪  Useampi toiminto valittavissa 
samanaikaisesti 

 ▪  Toiminnon valinta yksinkertaisesti napin 
painalluksella 

 ▪  Käytössä oleva toiminto tunnistettavissa 
heti kohollaan olevasta kayttönapista 

 Edut ja hyödyt 

 Toiminnon valinta 



Select

Select
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 Selkeä:   Helposti ymmärrettävät 
kestävät symbolit yksinkertaista-
vat käyttöä. 

 Käyttäjäystävällinen:   Käyt-
tönappi on koholla päällä olles-
saan ja siten käytössä oleva 
toiminto tunnistettavissa yhdellä 
silmäyksellä. 

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

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

 Puhdas:   Kotelo on tiivistetty 
likaa eristävästi ja tasainen pinta 
on helppo puhdistaa. 

 Käytännöllinen:   Tasainen lasi-
nen säilytystaso tarjoaa runsaasti 
tilaa suihkutarvikkeille. 

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

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

 

 ▪  Täydellinen kylpyhuoneremontteihin 

 ▪  Täysin mekaaninen tekniikka ilman 
elektroniikkaa 

 ▪  Termisesti eristetty kotelo suojaa 
palovammoilta 

 ▪  Käyttäjäystävällinen helposti ymmärrettä-
vien ja kestävien symbolien ansiosta 

 ▪  Tasainen säilytystaso turvalasista tarjoaa 
tilaa suihkutarvikkeille ja se on helppo 
puhdistaa 



Select
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Ecostat® Select
 Termostaattinen suih-
kuhana, ei sovellu 
sulullisille epäkesko- tai 
pinta-asennusliittimille 

Ecostat® Select
 Termostaattinen 
amme-ja suihkuhana, 
ei sovellu sululli-
sille epäkesko- tai 
pinta-asennusliittimille 

 Lämpötilansäätö 

 Käyttäjäystävällinen:   jat-
kuva veden määrä ja lämpö-
tilat täydellisesti intuitiivisessa 
käytössä. 

 Säästeliäs:   Integroidun EcoSmart-
teknologian ansiosta veden vir-
taama on rajoitettu 10 l/min. 

 Käytännöllinen:   Tasainen säi-
lytystaso turvalasista tarjoaa tilaa 
suihkutarvikkeille. 

 Turvallinen:   Rajoitettu lämpö-
tilansäätö suojaa liian kuuman 
veden aiheuttamilta palovam-
moilta. Myös tyylikäs runko on 
hyvin eristetty. Pyöristetyt reunat 
minimoivat kolhuja. 

 Toiminnon valinta 

Ecostat® Select

 Muotoilua ja paljon nautintoa 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Visuaalinen kohokohta 

 ▪  Suojaa palovammoilta termisesti eristetyn kotelon ansiosta 

 ▪  Kylpyhuoneessa turvallinen ja helppokäyttöinen kaikenikäisille 

 ▪  Lisähyöty säilytystasosta 

 ▪  Vedensäästö on helppoa 

 ▪  Helppo puhdistaa 



Select
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 Amme 

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

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

 Suihku 

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

 Erikoismalli, mahdollisuus 
termiseen desinfiointiin 
# 13162, -000  (ei kuvassa) 

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

 Combi-setit 

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

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

Raindance® Select E 120/
Ecostat® Select  Combi 
 Suihkusetti termostaatilla 
0,90 m # 27039, -000, -400
0,65 m # 27038, -000, -400 
 (ei kuvassa) 
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 Hansgrohe tarjoaa lukuisia termostaat-
teja myös pinta-asennukseen. Niiden kanssa 
nostat kylpyhuoneiden arvoa visuaalisesti ja 

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

taattihanat voidaan asentaa yksinkertaisesti 
ja nopeasti vanhoihin liitoksiin. 

Ecostat® Comfort
 Termostaattinen suihkuhana 

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

 Esisäädetty lämpötilan asetus voidaan 
muuttaa ongelmitta paikan päällä 

 Laadukkaat metalliset kahvat 

 Turvallinen käyttö selkeillä ja kulu-
mattomilla symboleilla 

 Termostaatin asetus tunnistettavissa 
selvästi siiven asennosta 

 Veden virtaamamäärän 
vähennys jopa 50 % 
Ecostop-toiminnolla 

 Ergonomiset kahvat, hel-
posti käännettävissä myös 

saippuakäsin 

 Veden- ja energiansäästö verrattuna 
kaksiotehanaan 

 Ecostat®-termostaatti 

 Kaikki hallinnassa: termostaattiteknii-
kalla parempaa suihkunautintoa 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Kylpyhuoneen visuaalinen ja tekninen kunnostus 

 ▪  Veden- ja energiansäästö verrattuna yksiotehanaan 

 ▪  Mukavuutta esisäädettävällä lämpötilalla 

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

Ecostat® Comfort
Termostaattinen amme- ja suihkuhana (Nordic), 
ei sisällä peitelaippoja
# 13118, -000 
Saatavana myös Combi-settinä suihkusetin kanssa,
0,65 m Croma 100 Vario EcoSmart
# 27747, -000 (ei kuvassa)

Ecostat® Comfort
Termostaattinen amme- ja suihkuhana (Nordic), 
ei sisällä peitelaippoja
# 13119, -000
Saatavana myös Combi-settinä suihkusetin kanssa, 
0,65 m Croma 100 Vario EcoSmart
# 27748, -000 (ei kuvassa)

Ecostat® 1001 SL
Termostaattinen amme- ja suihkuhana (Nordic),
ei sisällä peitelaippoja
# 13287, -000

Ecostat® 1001 SL
Termostaattinen amme- ja suihkuhana (Nordic),
ei sisällä peitelaippoja
# 13278, -000

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

Ecostat® Comfort Care
 Termostaattinen suihkuhana 
# 13117, -000
 

 Care-hanojen erityiset edut ja muut Care-tuotteet löydät sivulta 110 alkaen. 

 Suihku 

 Combi-setit 

Croma® 100 Multi/
Ecostat® 1001 SL  Yhdistemä 
 Suihkusetti termostaatilla 
0,90 m # 27085, -000
0,65 m # 27086, -000  (ei kuvassa) 

Croma® 100 Vario/
Ecostat® Comfort  Yhdistemä 
 Suihkusetti termostaatilla  
0,90 m # 27035, -000
0,65 m # 27034, -000  (ei kuvassa) 
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 27033, -000  (ei kuvassa) 
0,65 m # 27032, -000  (ei kuvassa) 



 

iBox universalin kanssa hanan run-
ko-osa häviää seinään. Se ei pelkästään 
näytä tyylikkäältä, vaan antaa myös enem-
män tilaa ja siten paremman suihkunautin-

non. Toinen etu on järjestelmän ja muotoilun 
joustavuus. iBox universal voidaan asentaa jo 
ennen kuin päätös suihkujärjestelmän mallista 
on tehtävä. Se on kaikkien Hansgrohen yksi- 

otehana- ja termostaattiratkaisujen runko-osa, 
jonka varustusta voidaan aina muuttaa tai 
lisätä.

Piiloasennus iBox® universal

Kauaskantoisesti: Kylpyhuoneremontissa runko-osa säilyy. Toimin-
tolohko ja pintaosa voidaan vaihtaa ongelmitta.

Pinta-asennus: Toiminto-osa on kokonaan seinän edessä. Tämä 
asennustapa vie enemmän tilaa ja rajoittaa liikkumisvapautta.

Piiloasennus: Runko-osa häviää kokonaan seinään. Runko-osaan voidaan asentaa eri tuotemallistojen hanat ja suihkut.

iBox® universal
Toimintolohko

Pintaosa

iBox® universal

Joustava runko-osa kaikille 
piiloasennusratkaisuille
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Raindance® E 420 
Yläsuihku kahdella suihkumuodolla

Raindance® Rainfall® 180
Yläsuihku kahdella suihkumuodolla

Raindance® 240
Showerpipe-suihku

Raindance® Select E 300
Yläsuihku kolmella suihkumuodolla

ShowerSelect® 
Piiloasennustermostaatti yhdelle suihkullePuraVida®

Yksioteammehana 

iControl® S
Suihkunohjaus korkeintaan  
kolmelle suihkulle

ShowerSelect® 
Piiloasennustermostaatti kah-
delle suihkulleMetris®

Yksiotesuihkuhana

Metris®

Piiloasennustermostaatti

iBox® universal: yleissopiva
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 iBox® universalin monet edut 

 Pyörösymmetrinen asennus 
 ▪  Symmetrinen rakenne: kaikki liitännät 

samanlaisia 
 ▪  Kylmä vesi on tärkeä kytkeä oikealle ja 

kuuma vesi vasemmalle puolelle 
 ▪  Juoksuputkella olevaa hanaa käytettäessä 

alempi ulosvirtaus valitaan juoksuputkelle 
 ▪  Kun iBox universalia käytetään suihkuha-

nana, voidaan valita ylempi tai alempi 
ulosvirtaus 

 Turvallinen ja taloudellinen 
 ▪  Runko-osa sisältää vain liitäntäosan. 

Arvokkaat tekniset osat toimitetaan ja 
asennetaan myöhemmin pintaosan kanssa 

 ▪  Estää sellaisia ongelmia kuten varkaudet 
sekä lian ja jään kertymisen rakennusvai-
heessa. Kallis varastointi on tarpeetonta 

 Useita asennusvaihtoehtoja 
 ▪  Koordinoitu kaikkien nykyisten asennusjär-

jestelmien sekä kaikkien liitäntä- ja kiinnike-
tyyppien kanssa 

 ▪  Patentoitu joustava säätörengas 
 ▪  Kiinnitysvaihtoehdot kahdelle tasolle ja 

DN20 liitännät asennusta varten 
 ▪  Soveltuu myös paksuun seinään sekä 

valmistalojärjestelmiin 
 ▪ Huom! Asennuksessa otettava huomioon 

Suomen rakentamismääräykset

 Integroitu turvayhdistelmä 
 ▪  Kun asennetaan yksivipuinen piiloasen-

nushana integroidulla turvayhdistelmällä 
– Exafi ll-juoksuputken, viemäri- ja ylivuoto-
sarjan kanssa – takaiskuventtiiliä ei tarvita. 
Tämä vähentää asennuskustannuksia sekä 
seinään tulevia toiminnallisia osia 

 Erinomainen kosteussuojaus 
 ▪  Suojaa kosteudelta ja roiskevedeltä kai-

kista suunnista. Tiivistää kaikki neljä liitän-
tää ja tukiholkin 

 Ratkaisut hyvin paksuihin ja ohuisiin 
seiniin 
 ▪  Jos iBox universal on liian syvällä seinässä, 

runko-osaan kiinnitetään korotusosa 
 ▪  Korotusosa varmistaa turvallisuuden ja 

estää kosteuden pääsyn seinään 
 ▪  iBox universal runko-osa vakiona on 

entistä litteämpi ja sopii entistä paremmin 
seiniin, joissa asennussyvyys on rajoitettu 

 Hiljainen 
 ▪  Messinkirunko lepää tiivisteillä, joten 

veden virtauksesta aiheutuva ääni ei kul-
keudu seinän läpi 

 ▪  Tukiholkki kierretään iBox universalin kote-
loon eikä toimintalohkoon, joten ääni ei 
kulkeudu laattojen läpi 

 Helppo huuhtelu 
 ▪  iBox universalin mukana toimitettu huuh-

telulohko voidaan asentaa eri asentoihin. 
Tämä helpottaa putkien huuhtelua niiden 
päättymiskohtaan seinässä. 

 Peitelaippapidennys 
 ▪  Jatko-osan ansiosta myös pienet asennus-

syvyydet eivät enää aiheuta ongelmia 
 ▪  Peitelaipan jatko-osa mahdollistaa iBox 

universalin asennuksen pienestä seinäpak-
suudesta huolimatta 

133

>108

25

min. 
58 22

<80

min. 
58
min. 
58
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 iBox® universal – vakuuttaa täydellisesti 

 Edut ja hyödyt erityisesti projektimyynnille 

 Edut ja hyödyt 

 Sisältää huuhteluyhteen 

 Merkkausapu 
laudoitukseen 

 Vesivaa‘an asetuskohdat 

 Patentoitu joustava säätörengas eri 
asennussyvyyksille  Patentoitu äänieristys 

 G ¾-liitokset; G ½-liitos mukana toimitettavilla 
 supistusnipoilla, sisaltää myös tulpat 

 Kosteussuoja, täysin vesitii-
vis, asennus vaakatasossa 
mahdollinen 

 Useita kiinnitysmahdollisuuksia, kaikki 
 yleiset järjestelmät liitettävissä 

 Yksi runko-osa kaikille Hansgrohen ja Axorin 
perusyksiotehanoille ammeisiin ja suihkuihin sekä 
termostaatin pintaosille ja eri suihkuvaihtoehdoille 

 Rotaatiosymmetrinen 

 ▪  iBox universal tarjoaa kattavaa joustavuutta ja monia malleja 

 ▪  Yksinkertaistettu projektin suunnittelu, koska yksi runko-osa sopii 
kaikkiin ratkaisuihin 

 ▪  iBox voidaan asentaa yksityisiin ja yleisiin tiloihin ja se vastaa 
maailmanlaajuisesti käytettäviä normeja 

 ▪  Katetaan ratkaisut jopa 4:lle toiminnolle 

 ▪  Runko-osa 16 toimintoratkaisulle 

 ▪  Sopii yli 200 Hansgrohen ja Axorin pintaosalle 

 ▪  Sinulla pitaa olla vain runko-osa varastossa, se pienentää 
varastointitilaa ja -kuluja 

 ▪  Tyylikäs kylpyhuone, koska tilaa vievä tekniikka häviää seinään 

 ▪  Enemmän tilaa suihkussa 

 ▪  Uusien hanojen vaihto ongelmatonta kylpyhuoneremontissa 

 ▪  Miljoonia kertoja hyväksi todettu piiloasennusratkaisu 



 Piiloasennuspintaosat 

 Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa: 
 Mitä enemmän tuote on sijoitettu oikealle sarakeessaan, sen parempi on tuotteen suorituskyky. 

ShowerSelect®

 Termostaatti yhdelle 
suihkulle 

ShowerSelect®

 Termostaatti kahdelle 
suihkulle 

Ecostat® S
 Termostaatti 
yhdelle suihkulle 

Ecostat® S
 Termostaatti 
kahdelle suihkulle 

Metris®

 Termostaatti kahdelle 
suihkulle 

Metris® 
 Termostaatti yhdelle 
suihkulle 

Metris®

 Yksiote 
suihkuhana 

Metris®

 Yksiote amme- ja 
suihkuhana 

Talis®

 Yksiote suihkuhana 
Talis®

 Yksiote amme- ja 
suihkuhana 

Focus®

 Yksiote suihkuhana 
Focus®

 Yksiote amme- ja 
suihkuhana 

 1 suihku 

 Hansgrohe piiloasennuspintaosat 

 Suihkuratkaisujen yleiskatsaus 

 kallistus ja kääntö  kääntö  painallus 

 2 suihkua 

 kallistus ja kääntö  kääntö  painallus 
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 Toiminnallisuus 

ShowerSelect®

 Termostaatti Highfl ow 
ShowerSelect®

 Termostaatti Highfl ow 
yhdelle suihkulle 
(alla) ja yhdelle 
lisäsuihkulle (venttiili) 

ShowerSelect®

 Venttiili kolmelle 
suihkulle 

ShowerSelect®

 Venttiili kolmelle 
suihkulle 

Metris® 
 Termostaatti Highfl ow 

Metris® 
 Termostaatti Highfl ow 

Metris® iControl® 
 Venttiili kolmelle 
suihkulle 

Metris® iControl® 
 Venttiili kolmelle 
suihkulle 

Metris® 
 Termostaatti Highfl ow 

Metris® 
 Käyttöventtiili 

Metris® 
 Käyttöventtiili 

Metris® 
 Käyttöventtiili 

Metris® 
 Käyttöventtiili 

Trio®/Quattro® 
 Käyttöventtiili/vaihdin 

Trio®/Quattro® 
 Käyttöventtiili/vaihdin 

Metris® 
 Termostaatti Highfl ow 

 Yleissopiva 
 iBox universal on piiloasennusjärjestelmä, 
joka sopii Hansgrohen yksiotehana-ja 
termostaattiratkaisuihin. 

 3 suihkua 

 kääntö  kääntö  painallus 

 4 suihkua 

 kääntö  kääntö  painallus 



Select
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 Kontrastit kromisilla ja mattapinnoilla – parempaa käyt-
töä ja luettavuutta varten 

iBox® universal

 Joustava perusta kaikille 
piiloasennusratkaisuille 

 Integratiiviset, tasaiset painikkeet – modernin ajankohtai-
nen yksityiskohta sekä helposti puhdistettava 

 Arkkitektoninen suunnittelu, avoimet pinnat – esittävät 
huippuluokkaa 

 Selkeä, nelikulmainen muotoilu ajattomaan kylpyhuoneen 
suunnitteluun – peitelaipan mitta: 155 mm x 155 mm 

 Kapea, lieriömäinen säätökahva ja helppolukuinen läm-
pötilanäyttö – yksinkertaista ja intuitiivista käyttöä varten 

 ▪  Turvallinen ja näkyvä lämpötilan 
säätö kapealla lieriömäisellä säätö-
kahvalla sekä näkyvällä värillisellä 
lämpötilannäytöllä 

 ▪  Geometrinen, nelikulmainen muotoilu – 
sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin ja moniin 
laattatyyppeihin 

 ▪  Intuitiivinen ja mukava käyttö painikkeen 
painalluksella 

 ▪  Suuret symbolit – helppokäyttöinen ja 
helposti luettava 

 ▪  Yksinkertainen puhdistus tasaisten painik-
keiden ansiosta 

 Edut ja hyödyt 



Select

  Hansgrohe  Piiloasennuspintaosat  63

 Miellyttävä: 
 Haluttu lämpötila voidaan 
säätää käyttäjäystävällisellä 
kahvalla. 

 Käyttäjäystävällinen: 
 Ulkona oleva painike ilmoittaa 
heti aktiiviset toiminnon. Jos 
mukana toimitettu nappien jat-
ko-osa asennetaan, käyttö liikun-
tarajoitteisille henkilöille myös 
mahdollista. 

 Selkeä: 
 Helposti ymmärrettävät kulumat-
tomat symbolit yksinkertaistavat 
käyttöä. 

 Intuitiivinen: 
 Kevyet Select-painikkeet mahdol-
listavat intuitiivisen ja mukavan 
käytön – myös liikuntarajoittei-
sille henkilöille. 

 Mukava: 
 Suihkutoimintojen samanaikai-
nen kytkentä vielä suurempaan 
suihkunautintoon. 

 Säästeliäs: 
 Helposti painettava painike hel-
pottaa veden tulon katkaisemista, 
mikä auttaa veden säästämistä. 

 Tyylikäs: 
 Suorakulmainen muoto sopii täy-
dellisesti laatoitettuun kylpyhuo-
neeseen ja sopii siten lukuisiin 
moderneihin kylpyhuoneisiin. 

 Puhdas: 
 Alustan kanssa tasan olevien pai-
nikkeiden ansiosta pinta on tasai-
nen ja se on helppo puhdistaa. 

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

 ▪  Erittäin mukava useamman toiminnon 
samanaikaisella käytöllä 

 ▪  Nopea ja edullinen uudistus yksinkertai-
sesti vanhan pintaosan vaihdolla uuten 

 ▪  Vedensäästö yksinkertaisella ja nopealla 
suihkun sammutuksella 
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ShowerSelect® 
Termostaatti yhdelle suihkulle 
# 15762, -000 
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm 

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

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

ShowerSelect® 
Termostaatti kahdelle suihkulle, sisältää vesiliitännän 
ja suihkupidikkeen (käsisuihku ja suihkuletku 
vapaasti valit tavissa eikä sisälly toimitukseen) 
# 15765, -000 
Peitelaipan koko 155 mm x 188 mm 

Termostaatit

ShowerSelect® 
Termostaatti Highflow 
# 15760, -000 

ShowerSelect® 
Termostaatti Highflow yhdelle venttiilille ja yhdelle 
lisäsuihkulle 
# 15761, -000 
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm 
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iBox® universal 
Runko-osa iBox universal 
# 01800180 
Jatkoholkki 25 mm liian 
syvällä asennuksella: 
# 13595000 
Jatkoholkki 22 mm liian 
pienellä asennussyvyydellä: 
# 13596000 peitelaipoille halkaisijaltaan 170 mm 
# 13597000 peitelaipoille halkaisijaltaan 150 mm 
# 97407000 peitelaipoille halkaisijaltaan 172 mm 
# 15597000 PuraVidalle 
# 13593000 ShowerSelectille 
Asennussyvyys 80–108 mm

Ecostat® S 
Suihkutermostaatti 
# 15711, -000 
Highflow termostaatti 
# 15715, -000 (ei kuvassa)  
Peitelaipan halkaisija 170 mm

Metris®  
Suihkutermostaatti 
# 31570, -000 
Highflow-termostaatti 
# 31571, -000 (ei kuvassa) 
Peitelaipan halkaisija 150 mm

Ecostat® Classic 
Piiloasennussuihkutermostaatti 
integroidulla sulkusventtiilillä/vaihtimella 
# 15753, -000 
Peitelaipan halkaisija 170 mm

PuraVida® 
Suihkutermostaatti 
# 15770, -000, -400 
Highflow termostaatti 
# 15772, -000, -400 
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm 

Ecostat® S 
Suihkutermostaatti yhdelle suihkulle 
# 15701, -000 
Peitelaipan halkaisija 170 mm

Metris®  
Suihkutermostaatti yhdelle suihkulle 
# 31572, -000 
Peitelaipan halkaisija 150 mm

PuraVida® 
Suihkutermostaatti yhdelle suihkulle 
# 15775, -000, -400 
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm

Ecostat® S 
Suihkutermostaatti kahdelle suihkulle 
# 15721, -000 
Peitelaipan halkaisija 170 mm

iControl® S 
Venttiili kolmelle suihkulle 
# 15955, -000 
Peitelaipan halkaisija 170 mm

Metris®  
Suihkutermostaatti kahdelle suihkulle 
# 31573, -000 
Peitelaipan halkaisija 150 mm

Metris® iControl® 
Venttiili kolmelle suihkulle 
# 31958, -000 
Peitelaipan halkaisija 150 mm

PuraVida® 
Suihkutermostaatti kahdelle suihkulle 
# 15771, -000, -400  
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm

PuraVida® iControl® 
Venttiili kolmelle suihkulle 
# 15777, -000, -400  
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm
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 Venttiilit 

 Käyttöventtiili 
 PuraVidalle 
# 15978, -000, -400

Trio®/Quattro®

 Käyttöventtiili/vaihdin 
PuraVidalle 
# 15937, -000, -400

 Käyttöventtiili 
 Metris 
# 31677, -000

 Käyttöventtiili 
 Pintaosa S 
# 15972, -000

Trio®/Quattro®

 Metris 
# 31634, -000

Trio®/Quattro®

 Käyttöventtiili/vaihdin pintaosalle S 
# 15932, -000
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 RainBrain on elektroninen ohjaus, joka 
säätää suihkua kosketusnäytöllä. Suihkumuo-

don vaihdosta lämpötilan säätöön ja musiikin 
valintaan suihkussa, RainBrain ohjaa kaikkia 

toimintoja erittäin miellyttävästi. 

 RainBrain®-pintaosa 
 elektroninen suihkunohjaus veden 
määrän säädöllä 
# 15842, -000, -400

 Asennustiedot 
 Suihkunohjaus RainBrain koostuu neljästä osasta, käytännöllisesti jaettu runko- ja pintaosaan. Runko-osa sisältää: 
Kytkentäosa toimintolohkon kiinnittämiseen sekä asennuskotelon ohjauspaneelille. Pintaosa sisältää: Toimintoloh-
kon sekä ohjauspaneelin. 

 Valo (päälle/pois-katkaisin) 

 Kasisuihkun ja sivusuihkujen valinta 

 Virtauksen säätö 

 Lämmitystoiminto 

 Päälle/pois-painike  Käyttöasetukset viidelle käyttäjälle 

 Esteettinen lasipinta: särkymä-
tön ja helposti puhdistettava 

 Valikko, muut vaihtoehdot 

 lämpötilan näyttö 

 Yläsuihkun valinta 

 Kellonaika 

 Säätönuppi: kylmä/lämmin, tauko 

 Suihkuohjaus RainBrain® 

 Järkevin tapa nauttia mukavuudesta 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Tekniikan ja muotoilun kohokohta kylpyhuoneessa 

 ▪  Ainutlaatuinen kosketusnäyttöteknologia, intuitiivinen käyttö 
helposti ymmärrettävien symbolien kanssa 

 ▪  Yksinkertainen toimintojen ohjaus sormen kosketuksella: 
suihku, suihkumuoto, valo, musiikki 

 ▪  Yksilölliset asetukset ohjelmoitavissa jopa viidelle käyttäjälle 

 ▪  Liikkumavapautta matalan muotoilun ansiosta 

 ▪  Ongelmaton suunnittelu ja asennus 

 Lisätietoja löydät sivustolta 
www.pro.hansgrohe-int.com/rainbrain 
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 Asennus yhdellä suihkulla 

1200 mm

1000 mm

 Katto 

 Lattiapinta 

 Komponentit 
 Hanat 

B  iBox universal 
# 01800180
 ShowerSelect termostaatti 
# 15762000

  Vaihtoehto: 
 Metris termostaatti 

 # 31572000

 Muut vaihtoehdot mahdollisia. 

+ iBox universal

 Suihkut 
A  Raindance Select S 120 3jet

 Käsisuihku 
# 26530000
 Suihkupidike Porter ’S 
# 28331000 
 Suihkuletku Isifl ex 
# 28276000

C   Suihkuletkun ulostulo FixFit 
# 27453000 

D   Pohjaventtiili Staro 90 
# 60056000

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530000

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl
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 Asennus kahdella suihkulla 

1200 mm

1000 mm

2150 mm

 Katto 

 Lattiapinta 

+ iBox universal

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

 Komponentit 
 Hanat 

B  iBox universal 
# 01800180
 ShowerSelect termostaatti 
# 15763000

  Vaihtoehto: 
 Metris termostaatti 
käyttöventtiili/vaihtimella 

 # 31573000

  Muut vaihtoehdot mahdollisia. 

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Raindance Select S 300 2jet
# 27378000

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530000

 Suihkut 
A  Raindance Select S 300 2jet 

 Yläsuihku 
# 27378000

C  Raindance Select S 120 3jet
 Käsisuihku 
# 26530000

  Suihkupidike Porter ’S 
# 28331000 
 Suihkuletku Isifl ex 
# 28276000

D   Suihkuletkun ulostulo FixFit 
# 27453000 

E   Pohjaventtiili Staro 90 
# 60056000

 Legenda 

1   Rain 

2   RainAir

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl
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 Asennus kolmella suihkulla: Select 

1000 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

+ iBox universal

+ iBox universal

+ iBox universal

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

 Komponentit 
 Hanat 
C  iBox universal

 # 01800180
 ShowerSelect-venttiili kolmelle 
suihkulle 

 # 15764000
D  iBox universal

 # 01800180 
 ShowerSelect termostaatti 

 # 15760000

  Vaihtoehto: 
Metris iControl
# 31958000

  Metris termostaatti Highfl ow 
# 31571000

  Muut vaihtoehdot mahdollisia. 

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Raindance Rainfall 2jet
# 28433000

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530000

 Suihkut 
A  Raindance Rainfall 2jet

 Yläsuihku 
# 28433000
iBox universal
# 01800180

B  Raindance Select S 120 3jet
 Käsisuihku 

 # 26530000
 Suihkupidike Porter ’S 

 # 28331000
 Suihkuletku Isifl ex 

 # 28276000
E   Suihkuletkun ulostulo FixFit 

# 27453000
F   Pohjaventtiili Raindrain XXL 

# 60067000

 Legenda 

1   RainAir

2   RainFlow

3   RainAir +  RainFlow

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

DN20
(G ¾)

 Katto 

 Lattiapinta 
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 Asennus 3:lla toiminnolla: Normaali malli 

 Komponentit 
 Hanat 
C   Runko-osa Trio/Quattro 

 # 15981180
  Sulkuventtiili Trio/Quattro S 

# 15932000
D  iBox universal

 # 01800180 
 Ecostat S termostaatti Highfl ow 

 # 15715000
E   Runko-osa sulkuventtiili 

 # 15974180 
 Sulkuventtiili S DN15/DN20 
# 15972000

 

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Raindance Rainfall 2jet
# 28433000 

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530000

 Suihkut 
A  Raindance Rainfall 2jet

 Yläsuihku 
# 28433000 
iBox universal
# 01800180

B  Raindance Select S 120 3jet 
 Käsisuihku 

 # 26530000 
 Suihkupidike Porter ’S 

 # 28331000 
 Suihkuletku Isifl ex 

 # 28276000 
F   Suihkuletkun ulostulo FixFit 

# 27453000 
G   Pohjaventtiili Raindrain XXL 

# 60067000

 Legenda 

1   RainAir

2   RainFlow

3   RainAir +  RainFlow

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

 Katto 

 Lattiapinta 
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 Asennus 4:llä toiminnolla: Select 

 Komponentit 
 Hanat 
C  iBox universal

 # 01800180
 ShowerSelect-venttiili kolmelle 
suihkulle 

 # 15764000
D  iBox universal

 # 01800180 
 ShowerSelect termostaatti 

 # 15761000

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Raindance Rainfall 3jet
# 28411000 

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530000

 Suihkut 
A  Raindance Rainfall 3jet

 Yläsuihku 
# 28411000
iBox universal
# 01800180

B  Raindance Select S 120 3jet
 Käsisuihku 

 # 26530000
 Suihkupidike Porter ’S 

 # 28331000
 Suihkuletku Isifl ex 

 # 28276000
E   Suihkuletkun ulostulo FixFit 

# 27453000
F   Pohjaventtiili Raindrain XXL 

# 60067000

 Legenda 

1   Rain

2   Whirl

3   RainFlow

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 1000 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

+ iBox universal

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

 Katto 

 Lattiapinta 
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 Asennus 4:llä toiminnolla: Normaali malli 

 Komponentit 
 Hanat 
C   Runko-osa Quattro 

 # 15930180
  Käyttöventtiili Trio/Quattro S 

# 15932000
D   Runko-osa käyttöventtiili 

 # 15970180
 Käyttöventtiili S DN15/DN20 
# 15972000

E  iBox universal
 # 01800180

 Ecostat S termostaatti 
 # 15715000

F   Runko-osa käyttöventtiili 
 # 15974180
  Käyttöventtiili S DN15/DN20 

# 15972000

 Muut vaihtoehdot mahdollisia. 

 Virtaamakaavio 
 Yläsuihku  Raindance Rainfall 3jet
# 28411000 

 Virtaamakaavio 
 Käsisuihku  Raindance Select S 120 3jet
# 26530000

 Suihkut 
A  Raindance Rainfall 3jet

 Yläsuihku 
# 28411000
iBox universal
# 01800180

B  Raindance Select S 120 3jet 
 Käsisuihku 

 # 26530000 
 Suihkupidike Porter ’S 

 # 28331000 
 Suihkuletku Isifl ex 

 # 28276000 
G   Suihkuletkun ulostulo FixFit 

# 27453000 
H   Pohjaventtiili Raindrain XXL 

# 60067000

 Legenda 

1   RainAir

2   Whirl

3   RainFlow

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

 Merkistä • alkaen toiminto on taattu. 

2190 mm

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

 Katto 

 Lattiapinta 



Jokaiseen makuun sopiva tuote:
Pesuallashanat | Pesuistuinhanat 
Amme- ja suihkuhanat | Lisävarusteet

 
KYLPYHUONEHANAT



  Hansgrohe Kylpyhuonehanat – ComfortZone 75

 

Hansgrohen hanamallistoista jokai-
nen löytää oman henkilökohtaisen tyylinsä ja 
makunsa – modernista klassiseen, geometri-
sistä virtaaviivaisiin muotoihin. Kattavalla vali-
koimalla annat asiakkaalle mahdollisuuden 
toteuttaa oman yksilöllisen elämäntyylin koko 
kylpyhuoneessa. Koska pesuallasratkaisujen 

ohella saatavilla on myös sopivat amme- ja 
suihkuhanat sekä niihin sopivat lisävarusteet. 
Niin erilaisia kuin mallistojen muotoilut ovat-
kin, kaikki Hansgrohen tuotteet pohjautuvat 
samaan perustaan: korkea laatu ja huolelli-
sesti suunniteltu toiminnallisuus. Tähän kuulu-
vat helpon käytettävyyden ja eri hanakorkeuk-

sien lisäksi myös teknologiat, kuten EcoSmart, 
korkeintaan 5 l/min vedenkulutuksella. Tai 
QuickClean poresuuttimen yksinkertaiseen 
puhdistukseen. Näin Hansgrohen ha noissa 
näkyy täydellisen toiminnon ja kauniin muotoi-
lun tasapaino.

PuraVida® Metris® Metris® S

Talis® Talis® S Focus®

Metris® Classic Talis® Classic

Ajaton selkeys tekee kylpyhuoneesta ylellisen lepotilan. 
Sivulta 97 alkaen

Laajat pinnat tyylikkääseen, laadukkaaseen kylpyhuo-
neen suunnitteluun. Sivulta 94 alkaen

Sulavalinjaiset hanat kylpyhuoneen aistikkuuteen.  
Sivulta 88 alkaen

Dynaaminen muotoilu huokuu raikkautta ja keveyttä. 
Sivulta 102 alkaen

Minimalistiset muodot moderniin tunnelmaan.  
Sivulta 101 alkaen

Virtaviivaiset muodot tekevät kylpyhuoneesta ylellisen ja 
tunteikkaan. Sivulta 98 alkaen

Harmoninen tunnelma tyylikkäisiin kylpyhuoneisiin. 
Sivulta 108 alkaen

Koristellut linjat hienostuneeseen tunnelmaan.  
Sivulta 106 alkaen

Hansgrohen kylpyhuonehanat

Tyylikäs valinta yksilölliseen 
unelmakylpyhuoneeseen



ComfortZone

Olipa allas tasoon asennettava, sei-
nälle asennettava tai upotettava: Hansgrohen 
huolellisesti suunnitellussa valikoimassa löy-
dät jokaiseen kohteeseen oikean ratkaisun. 
Korkeat hanat ja kääntyvät juoksuputket tar-
joavat vapautta täyttää myös isoja astioita 
tai mukavaan hiusten pesuun. Keskikokoiset 
hanat huolehtivat riittävästä liikkumatilasta 

jokapäiväisissä toimissa. Pienet hanat ovat 
välttämättömiä valikoimassa, esimerkiksi 
pienessä wc:ssä. Toiminnan ohella myös 
pesualtaiden hanayhdistelmien optinen 
ulkomuoto on tärkeää. Jotta näitä voidaan 
verrata parhaiten, voit käyttää Hansgrohen 
ComfortZone-suunnitteluohjelmaa interne-
tissä. Näin voit kalustaa pesupaikan helposti. 

Ohjelmassa asiakkaasi näkee jo etukäteen, 
miten hanojen yksittäiset linjat sopeutuvat 
täydellisesti omaan ympäristöönsä. Maksutto-
man suunnitteluohjelman linkin löydät tämän 
aukeaman lopusta.

Seinälle asennettava allasTasolle asennettava allas

Avantgarde
PuraVida®

Modern
Metris® 
Metris® S
Talis®

Talis® S
Focus®

Classic
Metris® Classic
Talis® Classic

Mallin esimerkkinä Metris® 230Mallin esimerkkinä Metris® 260

Mallin esimerkkinä PuraVida® 240

Mallin esimerkkinä Metris® Classic 250

Mallin esimerkkinä PuraVida® 200

ComfortZone: Hana-pesuallasyhdistemät

Kaikkiin korkeusvaatimuksiin
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KäsienpesuallasUpotettava allasTasolle asennettava allas

Mallin esimerkkinä Metris® 100Mallin esimerkkinä Metris® 110Mallin esimerkkinä Metris® 200

Mallin esimerkkinä PuraVida® 100

Kääntyvä juoksuputki Talis®:
Tämä kätevä juoksuputki mahdollistaa kaare-
van vesisuihkun ja laajentaa siten käden kään-
teessä henkilökohtaista ComfortZone-aluetta.

ComfortZone: Halusitpa lisää liikkumatilaa 
käsiä pestäessä, hiusten pesussa tai astioi-
den täyttämisessä: mitä korkeampi hana, 
sitä joustavampaa on päivittäinen veden-
käyttö. Kutsumme tätä hanan ja pesualtaan 
välistä yksilöllisesti käytettävää tilaa nimellä 
ComfortZone. Enemmän mukavuutta. Enem-
män tilaa. Jokaiselle päivälle.

Mallin esimerkkinä Metris® Classic 100Mallin esimerkkinä Metris® Classic 100Mallin esimerkkinä Metris® Classic 100

Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi



 

 Mitä korkeampi hana, sitä suurempi on 
käytettävä tila. Mutta jos pesuallas ja hana 
eivät sovi kunnolla yhteen, on seurauksena 
ärsyttäviä vesiroiskeita. Jotta tämä voidaan 

estää jo suunnitteluvaiheessa, Hansgrohe on 
kehittänyt ComfortZone-testin. Todellisuutta 
vastaavissa olosuhteissa testataan miten 
Hansgrohen hanat sopivat yhteen yleisesti 

käytössä olevien johtavien pesuallasvalmista-
jien altaiden kanssa. Tässä huomioitiin seuraa-
vat viisi vaihtoehtoista yhdistelmää: 

 Pesuallas seinähanalla.  Pesuallas, johon on asennettu hana.  Vapaasti seisovan altaan tai pesumaljan 
takana oleva hana. 

 Merkkisi tarkistetusta turvallisuudesta: 
Hansgrohen ComfortZone-testisinetti. 

 Seinälle asennettava pesuallas, jonka päälle 
on asennettu hana. 

 Upotettavan altaan hana. 
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 Näin ComfortZone-testi toimii 

 ComfortZone-testi 

 Jokaiseen pesualtaaseen 
sopiva hana 

1.  Vapaatilatesti 
 Tarjoaako hana-pesuallasyhdistelmä riittävästi vapaata tilaa? Tar-
kistuskuula asetetaan hanan ja pesualtaan välille, jotta voidaan 
tarkastaa, onko miellyttävä käsienpesu mahdollista. 

2.  Roisketesti 
 Roiskuuko vesi, kun hana avataan? Hana avataan ja suljetaan eri 
vedenpaineilla useamman kerran. Tällä välin roiskeet arvioidaan ja 
pesuallas kuivataan aina uudelleen. 

3.  Käytännön testi 
 Roiskuuko vesi käsiä pestäessä? Standardisoitu käsimalli kään-
netään vesisuihkun alle ja samalla määritetään roiskeet altaan 
ulkopuolella. 

 A
RM

ATUR – WASCHBECKEN – KOMBIN
ATI

O
N

 FU
NCTION APPROVED 

Hansgrohe
Test Center
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 Käytä hyväksi tietojamme tuhansista 
testauksista: Annamme sinulle ammattilai-
sena käyttöösi kaikki testien tulokset. Tällä 

yleiskatsauksella kaikista teknisesti testa-
tuista hanojen ja pesualtaiden yhdistelmistä 
sinulla on hyvä perusta myyntikeskustelullesi. 

Testitulokset sisältävät PDF-tiedostot saat 
maksutta sivustolta www.hansgrohe.fi /
comfortfone-testi 

 Ilmainen PDF-tiedosto: tulokset yli 
6 000 testatusta yhdistelmästä 

 Hansgrohen ComfortZone-hana 
ja tuotenumero 

 Pesuallas ja 
tuotenumero 

 Sopivat yhdistelmät  Asennusmitat eri asennustilanteisiin 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Luotettava testimenetelmä johtavien valmistajien yleisimmin 
käytetyillä, kiinnitysohjeiden mukaan asennettuna 

 ▪  Suositukset suunnitteluun verkosta yli 6 000 testatusta hana-pe-
suallasyhdistelmästä – jatkuvasti päivitettynä ja täydennettynä 

 ▪  Turvallisuus, että pesuallas ja hana sopivat yhteen – ilman 
inhottavia roiskeita 

 Lisätietoja löydät ”ComfortZone-testi” sekä sivustolta 
www.hansgrohe.fi /comfortzone-testi 

 FU
NCTION APPROVED 

Hansgrohe
Test Center

Which Hansgrohe mixer suits which basin?



 Joustavat, uusinta tekniikkaa olevat 
kytkentäputket välttävät vesivahinkoja 
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 Säädettävä kuumanveden rajoitin 
estää liian korkeiden lämpötilojen 
valinnan ja suojaa siten palovammoilta 

 Vähän melua ääniluokan I mukaan ja 
siten ideaali kerrostaloihin, hotelleihin 
ja toimistoihin 

 Laadukkaat ja hiljaiset keraamiset 
säätökasetit 

 Miellyttävä vesisuihku AirPowerin 
ansiosta 

 Vakaa ohjaus patentoidun 
Boltic-kahvalukituksen 
ansiosta 

 Erittäin yksinkertainen hanan puhdis-
tus QuickClean-toiminnolla 

 Veden- ja energiansäästö 
EcoSmart-teknologialla 

 Yksinkertainen ja turvallinen lämpötilan 
säätö lineaarisen sekoituskäyrän, suuren 
sekoitusalueen ja mukavasti käytettävien 
kahvojen ansiosta 

 Innovatiiviset hanateknologiat Hansgrohelta 

 Enemmän teknologiaa ja mukavuutta 
sinulle ja asiakkaillesi 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  EcoSmart-teknologia rajoittaa virtaaman 5 l/min, mikä säästää 
vettä ja energiaa 

 ▪  QuickClean hanojen helppoa puhdistusta ja pitkää ikää varten 

 ▪  AirPower erittäin täyteläistä ja pehmeää vesisuihkua varten 

 ▪  Täyttää juomavesisäädöksen 2013 vaatimukset 

 ▪  Erilaiset muotoilut ja tyylit – jokaiselle sopiva hana 

 ▪  5 vuoden valmistajan takuu 

 Lisätietoja löytyy sivustolta www.hansgrohe.fi  
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 QuickClean: Kalkin ja muun lian pikainen poisto 

 AirPower: Vettä täydellisellä runsaudellaan 

 

 Kalkkipitoinen vesi, lika, puhdistusaine: 
hanojen ja suihkujen on kestettävä aikamoi-
sesti. QuickClean-teknologialla kertymät 

häviävät käden käänteessä. Hansgrohe on 
varustanut hanojensa poresuuttimet jousta-
villa silikoniosilla. Näin lika ja kalkki voidaan 

poistaa helposti sormella pyyhkimällä. Yli-
määräinen etu: Kalkittomat, hoidetut tuotteet 
toimivat paremmin ja kestävät pidempään. 

 

 Koska ilmaa on enemmän kuin riit-
tävästi, arvokasta vettä kuitenkaan ei, on 
Hansgrohe keksinyt uraauurtavan menetel-

män: AirPower. Tämä tarkoittaa, että suihkun 
juoksuputken kautta imetään ilmaa. Se sekoit-
taa kirjaimellisesti ulosvirtaavan veden. Ilmaa 

lisätessä vesipisaroista tulee täyteläisempiä, 
kevyempiä ja pehmeämpiä. 

QuickClean:  Joustavat silikoniosat tekevät puhdistuksesta helppoa. 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Täyteläisemmät, kevyemmät ja pehmeämmät pisarat 

 ▪  Miellyttävä vesisuihku 

 ▪  Pienempi roiskevaara 

 ▪  Korkea tehokkuus edistää pienempää vedenkulutusta 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Nopea ja yksinkertainen puhdistus 

 ▪  Pitkä käyttöikä ja toiminta 
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 EcoSmart: Säästä vettä ja energiaa 

 

 EcoSmart-teknologian avulla veden-
kulutusta pystyttiin laskemaan kaikissa 
Hansgrohen pesuallashanoissa tavallisesta 
13 litrasta 5 litraan minuutissa. Tämä säästää 
myös energiaa, koska lämmintä vettä tarvitaan 
vähemmän. Tämän teki mahdolliseksi ilman 

lisäys ja integroitu EcoSmart-järjestelmä. 
Todiste erityisestä tehokkuudesta on Euroo-
pan laatumerkintä WELL-palkinto (Water 
Effi  ciency Label). Pesuallashanamme Talis, 
Focus ja Metris saavuttavat kaikki kotikäyt-
tö-tasolla parhaan mahdollisen tuloksen. 

Projektien ohella tulevat veden- ja energian-
säästö yhä tärkeämmiksi myös yksityisessä 
käytössä. Tämä ei tarkoita pelkästään säästö-
potentiaalia vaan myös ympäristönsuojelua. 

 

 EcoSmart-
teknologia 

 Esimerkkilaskelma vuosittainen säästö 
EcoSmart-pesuallashanalla*: 

 Vettä n. 61 880 l 
 CO2 n. 413 kg 
 Kulut n. 511 € veteen ja energiaan 

*   Verrattavana pesuallashanaan 13 l/min. Keskiarvot Saksassa 2013 nelihenkiselle perheelle. 

 Kaikki WELL-sertifi oinnin tuotteet löy-
dät luettelosta erityisesti merkittynä 

l/min

5,0

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Vedenkulutus enää vain noin 5 l/min 

 ▪  Tarkka vakiovirtaus vaihtelevissa vedenpaineissa 

 ▪  Runsas, poreileva vesisuihku ilman lisäyksen ansiosta 

 ▪  Pienempi energiantarve ja siten myös vähemmän CO2-päästöjä 
pienennetyn kulutuksen ansiosta 

 ▪  Matalan veden- ja energiankulutuksen ansiosta kaksinkertainen 
säästö 

 ▪  WELL laatumerkintä projektien sertifi oinnin perustana 

 Laske säästölaskimellamme, kuinka paljon voit säästää 
vettä ja energiaa sivustoltamme 
www.hansgrohe.fi /säästölaskuri 



Cool
Start

Hot

Cool
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 LowFlow: Hanoja minimaaliseen virtaamaan 

 CoolStart: Automaattista energiansäästöä 

 

 Perushanat antavat lämmintä vettä 
kun vipu avataan keskiasennossa, CoolStart 
hanasta tulee ainoastaan kylmää vettä. Tämä 
estää lyhyillä käyttökerroilla päästämästä 

putkiin turhaan seisomaan ja jäähtymään 
lämmintä vettä. Vasta kun kahvaa käännetään 
vasemmalle, lisätään kuumaa vettä joukkoon. 
Näin pienennetään energiantarvetta ja siten 

myös CO2-päästöjä. Tämä säästää ympäris-
töä ja samalla myös kukkaroa. 

 

 Erityisesti projekteissa veden- ja ener-
giansäästö on tärkeä kriteeri rakennuksen ser-
tifi oinnissa, esimerkiksi LEED- tai BREEAM-ser-

tifi kaattien mukaan. Tätä varten Hansgrohe 
on kehittänyt erityisiä säätökasetteja, jotka 
minimoivat hanojen virtaamia. Yhdistettynä 

erityiseen poresuuttimeen, tuloksena on vain 
3,5 l/min virtaama. 

 

CoolStart:  Näin lämminvesi virtaa vain, kun sitä todella tarvitaan. 
Metris® 110 Talis® 80

Focus® 70
Focus® 100

l/min

3,5

 CoolStart-teknologia on saatavilla seuraavissa 
hanoissa: 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Veden ja energian säästöt 

 ▪  Erityisesti projekteissa etuja sertifi oinnissa 

 ▪  Tarkat lämpötilasäädöt pienestä virtaamasta huolimatta 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Perusasennossa virtaa ainoastaan kylmää vettä, ilman että läpi-
virtausvedenlämmittimen tai kiertopumpun on käynnistyttävä 

 ▪  Huomattava veden ja energian säästöpotentiaali, joka säästää 
selvää rahaa 

 ▪  Erityinen ohjausmukavuus (lämminveden kahvaa täytyy kään-
tää vain vasemmalle) 
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 Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa: 
 Mitä ylempänä tuote on, sitä korkeampi on ComfortZone. Oikealle tuotteet ovat asetettu sarjoittain. 

 Ju
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 Lisätietoja PuraVida-kylpyhuonehanoista 
löydät sivulta 88 alkaen. 

 Lisätietoja Metris-kylpyhuonehanoista 
löydät sivulta 94 alkaen. 

 Lisätietoja Metris Classic-kylpyhuonehanoista 
löydät sivulta 106 alkaen. 

 Hansgrohen kylpyhuonehanat 

 Kylpyhuonehanasarjojen yleiskatsaus 

PuraVida® Metris® Metris® Classic

Metris® 100 Metris® Classic 100PuraVida® 100

PuraVida® 110

Metris® 200PuraVida® 200

Metris® 230

Metris® Classic 250

Metris® 110

Metris® S

Metris® S

Metris® S

Metris®S

PuraVida® 240 Metris® 260
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 Tuotesarjat 

 Lisätietoja Talis-kylpyhuonehanoista 
löydät sivulta 98 alkaen. 

 Lisätietoja Focus-kylpyhuonehanoista 
löydät sivulta 102 alkaen. 

 Lisätietoja Talis Classic-kylpyhuonehanoista 
löydät sivulta 108 alkaen. 

Talis® Classic 230

Talis®Metris® Classic Talis® Classic

Focus® 70Talis® 80 Talis® Classic 80Talis® 80 Talis® S Talis® Classic 
Natural 90

Talis® 150

Talis® 210 Talis® S

Talis® 250

Focus® 100

Focus® 190

Focus® 240

Talis®S Focus®



PuraVida® Metris® Talis® Focus®

 Pesuallas 

 Kylmävesihanat 

# 15132, -000, -400 # 31166, -000 # 32130, -000 # 31130, -000

 Yksiote 
pesuallashana 

 käsienpesualtaaseen 

# 15075, -000, -400 # 31088, -000

 vipupohjaventtiilillä 

# 15074, -000, -400 # 31080, -000 # 32040, -000 # 31730, -000

 Push-Open- 
pohjaventtiilillä 

# 15070, -000, -400 # 31604, -000

 ilman pohjaventtiiliä 

# 31084, -000 # 32041, -000 # 31733, -000

 läpivirtauslämmittimelle 

# 31074, -000 # 31132, -000

 Korkeammat mallit 

# 15081, -000, -400 # 31183, -000 # 32052, -000 # 31607, -000

 Yksiote keittiöhana, 
jossa kääntyvä 
juoksuputki 

 vipupohjaventtiilillä 

# 31087, -000 # 32084, -000 # 31609, -000

 Push-Open- 
pohjaventtiilillä 

# 31187, -000 # 32082, -000

 ilman pohjaventtiilillä 

# 31081, -000 # 31519, -000

 Yksiote pesuallas-
hana pesumaljoille 
(Highriser) 

 pohjaventtiilillä 

# 15072, -000, -400 # 31082, -000 # 31608, -000

 3 -osainen 
pesuallashana 

# 15073, -000, -400 # 31083, -000 # 32310, -000
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 Hansgrohen kylpyhuonehanat 

 Kylpyhuonehanamallistojen 
yleiskatsaus 



PuraVida® Metris® Talis® Focus®

 Pesuallas 

 Yksiote 
pesuallashana 

 Seinäasennus 165 mm 

# 15084, -000, -400 # 31085, -000 # 31618, -000

 Seinäasennus 225 mm 

# 15085, -000, -400 # 31086, -000 # 31611, -000

 Elektroninen hana 

# 15170, -000, -400 # 31100, -000 # 32110, -000 # 31171, -000

 pesuistuin 

 Yksiote 
pesuistuinhana 

# 15270, -000, -400 # 31280, -000 # 32240, -000 # 31920, -000

 Amme 

 Yksiote amme- ja 
suihkuhana 

 pinta-asennus 

# 15472, -000, -400 # 31480, -000 # 32440, -000 # 31940, -000

 piiloasennus 

# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400

# 31487, -000
# 31493, -000

# 32475, -000
# 32477, -000

# 31945, -000
# 31946, -000

 lattialla seisova 

# 15473, -000, -400

 3-osainen amme-
hana, asennus 
ammeen reunaan # 15448, -000, -400

 3-osainen yksiote 
amme- ja suihkuhana, 
as. ammeen reunaan 

# 15432, -000, -400 # 31190, -000

 4 -osainen amme- ja 
suihkuhana, as. 
ammeen reunaan 

# 15446, -000, -400 # 34420, -000

 Ammeputki DN20 

# 15412, -000, -400 # 31494, -000 # 13414, -000 # 13414, -000

 Suihku 

 Yksiote suihkuhana  pinta-asennus 

# 15672, -000, -400 # 31680, -000 # 32640, -000 # 31960, -000

 piiloasennus 

# 15665, -000, -400 # 31685, -000 # 32675, -000 # 31965, -000
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 Tästä Hansgrohen tuotevalikoiman 
osasta asiakkaasi löytää aina oikean ratkai-

sun kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin. Yleiskat-
saus kertoo sinulle asennusmahdollisuudet 

Hansgrohen perusmalliston puitteissa. 



  

 Tunteellinen:   DualFinish-menetelmän avulla 
valkoinen ja kromi sulautuvat yhteen saumatto-
masti. 

 Yhteensopiva:   Puhdas eleganssi virtaa 
kaikkien yksityiskohtien läpi. Yläsuihkun ääri-
viivat ovat lisäksi suunniteltu ergonomisesti 
hartianlevyisiksi. 

 Tyylikäs:   PuraVida säteilee erityistä ylväyttä 
ja integroituu täydellisesti kylpyhuoneeseen, 
esimerkiksi valkoiseten kylpyhuonekalustei-
den kanssa. 

PuraVida®

PuraVida®

 Aistikasta runoutta puhtaudessaan 
ja selkeydessään 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Täydellinen valikoima yhtenäiseen kylpyhuoneen suunnitteluun 

 ▪  Veistoksellinen ulkonäkö hanojen runkojen ja juoksuputkien 
 harmonisella yhtenäisyydellä 

 ▪  Virtaviivainen puikkokahva joystick-säätökasetilla 

 ▪  DualFinish-menetelmän avulla tarkka valkoisen ja kromin rajaus 

 ▪  Suunnattava suutin selkeällä laminaarivirtauksella ja säädettä-
vällä suihkukulmalla 

 ▪  Naarmuuntumaton jauhemaalipinnoitus 
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PuraVida® 240
 Yksiote pesuallashana 
Push-Open-pohjaventtiilillä 
 PEX-liitosputket  900 mm 
# 15072, -000, -400
 PEX-liitosputket  600 mm
# 15066, -000, -400 

PuraVida® 100
 Kylmävesihana 
käsienpesualtaaseen 
# 15132, -000, -400 

PuraVida®

 Kosketusvapaa pesuallashana 
lämpötilan säädöllä 
 Paristokäyttö 
# 15170, -000, -400
 Verkkoliit tymä 230 V 
# 15172, -000, -400 

PuraVida®

 Kosketusvapaa pesuallashana 
ilman lämpötilan säädöllä 
 Paristokäyttö 
# 15171, -000, -400
 Verkkoliit tymä 230 V 
# 15173, -000, -400

PuraVida®

 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
165 mm # 15084, -000, -400
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13622180

PuraVida®

 Yksiote pesuistuinhana 
vipupohjaventtiilillä 
# 15270, -000, -400

PuraVida®

 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
225 mm # 15085, -000, -400
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13622180

PuraVida® 100
 3-osainen pesuallashana 
kiinteällä juoksuputkella 
# 15073, -000, -400 

PuraVida® 200
 Yksiote pesuallashana 
Push-Open-pohjaventtiilillä 
# 15081, -000, -400 

PuraVida® 110
 Yksiote-pesuallashana 
Push-Open-pohjaventtiilillä 
# 15070, -000, -400
 Bidette-käsisuihkulla
# 15275, -400
vipupohjaventtiilillä
# 15074, -000, -400 

PuraVida® 100
 Yksiote pesuallashana 
käsienpesualtaalle 
Push-Open-pohjaventtiilillä 
# 15075, -000, -400 

 Pesuallas/pesuistuin 

 Kaikkien tuotteiden pinta on kuvattuna valko/kromi (-400). 

 PuraVida-sarjan keittiöhanat löydät sivulta 124 alkaen. 

 ▪  Lisää tilaa pesualtaalla 
parempaan mukavuuteen 
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PuraVida®

 3-osainen ammehana
asennus ammeen reunaan 
# 15448, -000, -400
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13233180

PuraVida®

 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
lattia-asennus, PuraVida 
120 1jet puikkokäsisuihkulla 
# 15473, -000, -400
 Runko-osa lattia-asennukseen 
# 10452180

PuraVida®

 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 15472, -000, -400

PuraVida®

 Ammeputki DN20, 
piiloasennus 
# 15412, -000, -400

PuraVida®

 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 15445, -000, -400
 integroidulla turvatoiminnolla 
# 15447, -000, -400

PuraVida®

 3-osainen yksiote amme- 
ja suihkuhana, asennus
ammeen reunaan 
# 15432, -000, -400
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13437180

PuraVida®

 4-osainen amme- ja 
suihkuhana, asennus 
ammeen reunaan 
# 15446, -000, -400
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13444180

PuraVida®

 2-osainen termostaatti, 
asennus ammeen reunaan 
# 15474, -000, -400
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13550180

 Amme 

 ▪  Ei laattojen rikkomista 
esiasennetun runko-osan 
ansiosta 

 ▪  Secufl ex Box suojaa suihku-
letkua ammeen takana 

 ▪  Sujuva suihkuletkun käyttö  ▪  Täydellisesti tiivistetty jär-
jestelmä ja huolto ilman 
huoltoluukkua 



  Hansgrohe  Kylpyhuonehanat  – PuraVida® 91

 Suihku 

PuraVida®

 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus, ei sovellu 
epäkesko- tai pinta-
asennusliit timille 
# 15672, -000, -400

PuraVida®

 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 15665, -000, -400

 Käyttöventtiili 
 PuraVidalle 
# 15978, -000, -400

PuraVida®

 Suihkutermostaatti, 
piiloasennus 
# 15770, -000, -400
 Highflow-termostaatti 
# 15772, -000, -400

PuraVida® iControl®

 Käyttöventtiili/vaihdin 
piiloasennus kolmelle suihkulle 
# 15777, -000, -400

PuraVida®

 Suihkutermostaatti, 
piiloasennus, yhdelle suihkulle 
# 15775, -000, -400

Trio®/Quattro®

 Käyttöventtiili/vaihdin 
PuraVidalle 
# 15937, -000, -400

PuraVida®

 Suihkutermostaatti, 
piiloasennus, kahdelle 
suihkulle 
# 15771, -000, -400

 Runko-osa 
piiloasennustermostaattiin 
ja piiloasennushanoille 
iBox universal # 01800180

 Peitelaipan koko  PuraVida: 155 mm x 155 mm.
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 Suihkut 

 Lisävarusteet 

PuraVida® 400
 Yläsuihku 
 ja suihkuputki 390 mm 
(21 l/min) # 27437, -000, -400
 kattoliitännällä 100 mm 
# 27390, -000, -400  (ei kuvassa) 

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

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

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

PuraVida® 120 1jet 
 TravelShower 
(16 l/min) # 28564, -400

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

Porter ’S
 Suihkupidike 
# 28331, -000

PuraVida® Fixfit® 
 Letkuliitin DN15 kuulanivelellä sekä 
takaiskuventtiili 
# 27414, -000

 ▪  Ääriviivat on suunniteltu ergonomisesti 
hartianlevyisiksi 

 ▪  Pitkä suihkuputki hyvään 
liikkumavapauteen 

 ▪  Tyylikäs kokonaisuus DualFinishin 
ansiosta 

 ▪  Uudenlainen muotoilu 
 ▪  2-koteloinen rakenne 
 ▪  Suihkumuotojen vaihto napin 

painalluksella 
 ▪  Hygieeninen, integroitu vedenohjaus 

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

 WC-paperiteline 
# 41508, -000

PuraVida®

 Vararullateline 
# 41518, -000

PuraVida®

 WC-harja ja pidike, 
keramiikka 
# 41505, -000

PuraVida®

 Käsipyyhepidike, 
2-vartinen 
# 41512, -000

PuraVida®

 Kylpypyyhepidike 
600 mm 
# 41506, -000

PuraVida®

 Saippuateline 
# 41502, -000

PuraVida®

 Kädensija 300 mm 
# 41513, -000

PuraVida®

 Hammasmukiteline 
# 41504, -000

PuraVida®

 Saippua-annostelija 
# 41503, -000

 Lisävarusteet 

PuraVida®

 Yksit täinen koukku 
# 41501, -000



 Moderni:   Metris-hanoissa tyylikäs muotoilu luo enemmän tilaa 
ComfortZone-alueelle. 

 Tyylikäs:   Laajat kahvojen ja juoksuputkien pinnat antavat kylpyhuo-
neelle kallisarvoisen ulkonäön. 

Metris®

Metris®

 Sopii kaikkiin korkeuksiin 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Laajat pinnat tyylikkään, laadukkaan kylpyhuoneen 
suunnitteluun 

 ▪  Litteän kahvan avoin kaari kuvaa yksinkertaista käyttöä 

 ▪  Kartiomallinen runko ja selkeät reunat luovat laadukasta 
luonnetta 

 ▪  Viisi erilaista pesuallashanakorkeutta yksilölliseen tilaan 

 ▪  Automaattinen vesimäärän rajoitus 5 l/min EcoSmart-
teknologian ansiosta 
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Metris® 260
 Yksiote pesuallashana 
vipupohjaventtiilillä  # 31082, -000
 ilman pohjaventtiiliä  # 31184, -000 

Metris® 100
 Yksiote pesuallashana 
vipupohjaventtiilillä  # 31088, -000
 ilman pohjaventtiiliä # 31186, -000

Metris® 100
 3-osainen pesuallashana kiinteällä juoksuputkella  
# 31083, -000

Metris®

 Yksiote pesuallashana seinäasennukseen 
225 mm # 31086, -000
165 mm # 31085, -000  (ei kuvassa) 
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13622180

Metris®

 Yksiote pesuistuinhana 
vipupohjaventtiilillä 
# 31280, -000

Metris® 230
 Yksiote pesauallashana 120° kääntyvällä 
juoksuputkella ja vipupohjaventiilillä  # 31087, -000 
 Push-Open-pohjaventtiilillä  # 31187, -000 
 ilman pohjaventtiiliä  # 31081, -000 

Metris® 200
 Yksiote pesuallashana 
vipupohjaventtiilillä  # 31183, -000
 ilman pohjaventtiiliä  # 31185, -000

Metris® 110
Yksiote pesuallashana 
Bidette-käsisuihkulla # 31285, -000
 ilman pohjaventtiiliä # 31084, -000 
vipupohjaventtiilillä # 31080, -000
 ilman pohjaventtiiliä, LowFlow  # 31203, -000
CoolStart # 31121, -000  (ei kuvassa) 

 Pesuallas/pesuistuin 

Metris®

 Kylmävesihana käsienpesualtaaseen 
# 31166, -000

 Metris-sarjan keittiöhanat löydät sivulta 126 alkaen. 
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Metris®

 Yksiote-amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31480, -000

Metris®

 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31493, -000 
 integroidulla 
turvayhdistelmällä EN1717 
# 31487, -000

Metris®

 Ammeputki DN20, 
piiloasennus 
# 31494, -000 

Metris®

 3-osainen amme- ja 
suihkuhana, asennus 
ammeen reunaan 
# 31190, -000 
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13437180

Metris®

 4-osainen amme- ja suihkuhana, 
asennus ammeen reunaan 
# 31442, -000 
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13444180

Metris®

 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31680, -000

Metris® 
 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31685, -000

Metris® 
 Suihkutermostaatti, 
piiloasennus, yhdelle suihkulle 
# 31572, -000  (ei kuvassa) 
 kahdelle suihkulle 
# 31573, -000

Metris® 
 Suihkutermostaatti, 
piiloasennus 
# 31570, -000
 Highflow-termostaatti 
# 31571, -000  (ei kuvassa) 

iControl® S
 Käyttöventtiili/vaihdin 
piiloasennus kolmelle suihkulle 
# 15955, -000

Metris® 

 Amme 

 Suihku 

Metris® S

 Pesuallas 

Metris® S
 Yksiote pesuallashana vipupohjaventtiilillä  
# 31022, -000
 ilman pohjaventtiiliä  # 31023, -000 

Metris® S
 Yksiote pesuallashana 120° kääntyvällä 
juoksuputkella ja vipupohjaventtiilillä  
# 31159, -000 
 Push-Open-pohjaventtiilillä  # 31161, -000

Metris® S
Yksiote pesuallashana 
Bidette-käsisuihkulla # 31160, -000
vipupohjaventtiilillä # 31060, -000
 ilman pohjaventtiilillä  # 31068, -000
LowFlow #31063,-000 (ei kuvassa)

 ▪  Ei laattojen rikkomista esiasennetun runko-osan 
ansiosta 

 ▪  Secufl ex Box suojaa suihkuletkua ammeen takana 
 ▪  Sujuva suihkuletkun käyttö 
 ▪  Täydellisesti tiivistetty järjestelmä ja huolto ilman 

huoltoluukkua 



 ▪  Metris S tarjoaa ajatonta muotoilua sel-
keillä ja tarkoilla linjoilla 

 ▪  Ergonominen puikkokahva vahvistaa 
tarkkaa muotoilua 

 ▪  Sopii erinomaisesti myös projekteihin 
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Metris® S
 Kosketusvapaa pesuallashana lämpötilan säädöllä 
 Paristokäyttö  # 31100, -000
 Verkkoliit tymä 230 V  # 31102, -000
 ilman lämpötilan säätöä, paristokäyttöinen  
# 31101, -000  (ei kuvassa) 
 Verkkoliit tymä 230 V  # 31103, -000  (ei kuvassa) 

Metris® S
 Yksiote pesuistuinhana vipupohjaventtiilillä  
# 31261, -000

Metris® S
 Yksiote pesuallashana seinäasennukseen 
165 mm # 31162, -000  (ei kuvassa) 
225 mm # 31163, -000
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13622180

Metris® S
 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31460, -000 

Metris® S
 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31465, -000
 integroidulla turvayhdistelmällä 
EN1717 
# 31466, -000 

Metris® S
 Ammeputki DN20, piiloasennus 
# 14420, -000 

Metris® S
 4-osainen amme- ja suihkuhana, 
asennus ammeen reunaan 
170 mm # 31446, -000
220 mm # 31447, -000
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13444180

Metris® S
 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31660, -000

Metris® S
 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31665, -000

Metris® S

 Pesuallas/pesuistuin 

 Amme 

 Suihku 

 Peitelaipan halkaisija  Metris  ja  Metris S: 150 mm.  Sopivat käyttöventtiilit löydät sivulta 66. 

 Runko-osa 
piiloasennustermostaattiin 
ja -hanoille 
iBox universal # 01800180
  



 Selkeä:   Kapealla ja tyylikkäällä puikkokahvalla varustettu Talis 
 tarjoaa ainutlaatuista toiminnallista ja selkeää muotoilua. 

 Miellyttävä:   Käännettävä juoksuputki ( ) mahdollistaa laajan 
vesisuihkun ja laajentaa siten käden käänteessä henkilökohtaista 
ComfortZone-aluetta. 

Talis®

Talis®

 Sopii kaikkiin muotoihin 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Lieriömäinen, kallistettu runko on selkeä ja dynaaminen 

 ▪  Laaja valikoima tarjoaa ratkaisut jokaiseen kohteeseen 

 ▪  Selkeä puikkokahva on yksinkertainen käyttää 

 ▪  Käytännöllinen kääntyvä juoksuputki: ulottuva vesisuihku tuo 
mukavuutta hiusten tai hampaiden pesuun sekä isojen astioiden 
täyttöön 

 ▪  Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-
teknologian ansiosta 
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Talis® 250
 Yksiote pesuallashana 60° kääntyvällä 
juoksuputkella, pyörivällä juoksuputken 
päällä ja PushOpen-pohjaventtiilillä 
# 32055, -000

Talis® 210
 Yksiote pesuallashana 120° kääntyvällä 
juoksuputkella ja PushOpen-
pohjaventtiilillä  # 32082, -000
 vipupohjaventtiilillä  
# 32084, -000
 Kääntyvä juoksuputki  # 32080, -000

Talis® 150
 Yksiote pesuallashana pyörivä 
juoksuputken pää ja vipupohjaventtiili 
# 32052, -000

Talis® 80
 Yksiote pesuallashana pyörivä 
juoksuputken pää ja vipuopohjaventtiili 
# 32053, -000

Talis® 80
 Kylmävesihana käsienpesualtaaseen 
# 32130, -000
# 13132, -000  (ei kuvassa) 

Talis® 200
 2-ote pesuallashana kääntyvällä 
juoksuputkella 120° 
# 32030, -000

Talis® 230
 3-osainen pesuallashana 
# 32310, -000 

Talis®

 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
# 32047, -000

Talis® 80
Yksiote pesuallashana 
Bidette-käsisuihkulla # 32140, -000
vipupohjaventtiilillä # 32040, -000
 ilman pohjaventtiiliä  # 32041, -000
 vipu, pohjaventtiilillä, LowFlow  
# 32046, -000
 ilman pohjaventtiiliä, LowFlow  
# 32146, -000
CoolStart # 32057, -000  (ei kuvassa) 

 Pesuallas/pesuistuin 

 Talis-sarjan keittiöhanat löydät sivulta 128. 

 ▪  Muotoilun klassikko 
 ▪  Pyörivä juoksuputken pää 

lisää toiminnallisuutta 



100 Hansgrohe  Kylpyhuonehanat  – Talis®  

Talis®

 Kosketusvapaa pesuallahana 
ilman lämpötilan säätöä 
 Paristokäyttö 
# 32111, -000
 Verkkoliit tymä 230 V 
# 32113, -000

Talis®

 Kosketusvapaa pesuallashanan 
lämpötilan säädöllä 
 Paristokäyttö 
# 32110, -000
 Verkkoliit tymä 230 V 
# 32112, -000

 Amme 

 Suihku 

Talis®

 Yksiote pesuistuinhana 
# 32240, -000 

 Pesuallas/pesuistuin 

Talis®

 Yksiote pesuallashana seinäasennukseen 
165 mm # 31618, -000 
LowFlow # 31620, -000 
225 mm # 31611, -000  (ei kuvassa) 
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13622180

Talis®

 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 32440, -000 

Talis®

 Amme- ja suihkuhana, piiloasennus 
# 32475, -000
 integroidulla turvatoiminnalla EN1717 
# 32477, -000

Talis®

 Ammeputki DN20, piiloasennus 
# 13414, -000 

Talis®

 Yksiote suihkuhana, pinta-asennus 
# 32640, -000

Talis®

 Yksiote suihkuhana, piiloasennus 
# 32675, -000

 Peitelaipan halkaisija  Talis  ja  Talis S: 150 mm.  Sopivat käyttöventtiilit löydät sivulta 66. 

 Runko-osa 
piiloasennustermostaattiin 
ja -hanoille 
iBox universal # 01800180
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Talis® S
 Yksiote pesuallashana 360° kääntyvällä 
juoksuputkella ja vipupohjaventtiilillä 
# 32070, -000
 120° kääntyvällä juoksuputkella ja 
vipupohjaventtiilillä 
# 32073, -000

Talis® S
 Yksiote pesuallashana 
vipupohjaventtiilillä 
# 32020, -000 
 ilman pohjaventtiilillä  # 32031, -000

 

 Amme  Suihku 

Talis®

 Yksiote suihkuhana, piiloasennus 
# 32675, -000

Talis® S

 Pesuallas/pesuistuin 

Talis® S
 Yksiote amme- ja suihkuhana,  
pinta-asennus 
# 32420, -000 

Talis®

 Amme- ja suihkuhana, piiloasennus 
# 32475, -000
 integroidulla turvatoiminnalla EN1717 
# 32477, -000

Talis® S
 Yksiote suihkuhana, pinta-asennus 
# 32620, -000 

Talis® S
 Yksiote pesuistuinhana 
# 32220, -000 

 Talis Care -tuotteet liikuntarajoitteisille henkilöille löydät sivulta 110 alkaen. 

 ▪  Talis S on kylpyhuoneen klassikko 
 minimalistisella muotoilulla 

 ▪  Kapea ja pelkistetty 

 ▪  Selkeälinjainen puikkokahva on 
 yksinkertainen käyttää 

 ▪  Suuntaa näyttävä muotoilu 



 Miellyttävä:   Pehmeä, hemmotteleva pyöreys ja ergonominen kahva 
kutsuvat miellyttävään käyttöön. 

 Elävä:   Focus-hanat tuovat lieriömäisellä, dynaamisesti kallistetulla 
muotoilulla tyylikkyyttä ja arvokkuutta kylpyhuoneeseen. 

Focus®

Focus®

 Loistava laadussa, 
mukavuudessa ja hinnassa 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Yhteensopiva ja selkeä muotoilu 

 ▪  Dynaaminen siluetti ja pehmeät muodot kertovat laadusta 

 ▪  Ergonominen kahva on yksinkertainen käyttää 

 ▪  Laadukasta mukavuutta hyvään hintaan 

 ▪  Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-
teknologian ansiosta 
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Focus® 240
 Yksiote pesuallashana 120° kääntyvällä 
juoksuputkella ja vipupohjaventtiilillä  
# 31609, -000
 ilman pohjaventtiiliä  # 31519, -000

Focus® 190
 Yksiote pesuallashana vipupohjaventtiilillä  
# 31608, -000
 ilman pohjaventtiiliä  # 31518, -000

Focus® 100
Yksiote pesuallashana Bidette-käsisuihkulla 
ja Push-Open-pohjaventtiilillä # 31927, -000
vipupohjaventtiillä # 31607, -000
 ilman pohjaventtiiliä  # 31517, -000 
 LowFlow  # 31513, -000
CoolStart # 31621, -000  (ei kuvassa) 

Focus® 70
Yksiote pesuallashana 
Bidette-käsisuihkulla # 31926, -000
vipupohjaventtiilillä # 31730, -000
 ilman pohjaventtiiliä  # 31733, -000 
 vipupohjaventtiilillä, LowFlow  # 31951, -000 
 ilman pohjaventtiiliä, LowFlow  # 31952, -000 
 Push-Open-pohjaventtiilillä  # 31604, -000
CoolStart # 31539, -000  (ei kuvassa) 

Focus®

 Kosketusvapaa pesuallashana 
ilman lämpötilan säätöä 
 Paristokäyttö  # 31172, -000
 Verkkoliit tymä 230 V  # 31174, -000

Focus®

 Kosketusvapaa pesuallashana lämpötilan 
säädöllä 
 Paristokäyttö  # 31171, -000
 Verkkoliit tymä 230 V  # 31173, -000

Focus®

 Yksiote pesuistuinhana vipupohjaventtiilillä  
# 31920, -000
 Push-Open-pohjaventtiilillä  # 31922, -000
 

 ▪  Hygieeninen, koska kosketusvapaa 
 ▪  Sopii erinomaisesti julkisiin tiloihin 

 Pesuallas/pesuistuin 

 Focus-sarjan keittiöhanat löydät sivulta 129. 
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 Suihku 

Focus®

 Yksiote amme- ja suihkuhana, pinta-asennus 
# 31940, -000 

Focus®

 Amme- ja suihkuhana, piiloasennus 
# 31945, -000
 varmistusyhdistelmällä 
# 31946, -000

Focus®

 Ammeputki DN20, piiloasennus 
# 13414, -000
 

Focus®

 Yksiote suihkuhana, pinta-asennus 
# 31960, -000

Focus®

 Yksiote suihkuhana, piiloasennus 
# 31965, -000

 Amme 

   Peitelaipan halkaisija  Focus: 150 mm.  Focus Care -tuotteet liikuntarajoitteisille henkilöille löydät sivulta 110 alkaen. 

 Runko-osa 
piiloasennustermostaattiin 
ja-hanoille 
iBox universal # 01800180



 Tyylien yleiskatsaus 

PuraVida® 110

Metris® 110 Talis® 80 Focus® 70

Metris® Classic 100 Talis® Classic 80

Avantgarde

Modern

Classic

 Hanat pelkistetyllä muotoilulla ja lukuisilla 
mukavuuksilla 

 ▪  Valittavana kolme mallivaihtoehtoa ja hintaluokkaa 

 ▪  Olennaiseen keskittyvä muotoilu 

 ▪  Tilan tuntua kylpyhuoneessa 

 Klassiset muodot – moderni tulkinta 

 ▪  Ajaton klassinen muotoilu 

 ▪  Pyöreät, kaarevat muodot 

 ▪  Ergonominen käyttömukavuus 

 Sulavat hanat lisäävät kylpyhuoneen aistikkuutta 

 ▪  Palkittu ulkomuoto ja epätavalliset materiaalit 

 ▪  Piristävä ulkonäkö 

 ▪  Aistillinen minimaalisuus 



 Tyylikäs:   Kiiltävä ja tasainen hanan pinta antaa jokaiselle kylpyhuo-
neelle ylellisen arvokkuuden. 

 Klassinen:   Sulava muotoilu pelkistetyn kaarevilla kahvoilla ja juoksu-
putkilla edustaa arvokkuutta ja iloa. 

Metris® Classic

Metris® Classic

 Modernit klassikot sulavalla 
muotoilulla 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Tasapainoinen, pelkistetty muotoilu klassisella sulavuudella 

 ▪  Geometriset perusmuodot koristelluilla linjoilla hienostuneeseen 
tunnelmaan 

 ▪  Laadukas krominen pinta: pitkäikäinen ja helposti puhdistettava 

 ▪  Automaattinen virtauksen rajoitus 5 l/min EcoSmart-teknolo-
gian ansiosta 
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Metris® Classic 250
 Yksiote pesuallashana 
vipupohjaventtiilillä  
# 31078, -000

Metris® Classic 100
 Yksiote pesuallashana 
vipupohjaventtiilillä  
# 31075, -000
 ilman pohjaventtiiliä  
# 31077, -000

Metris® Classic
 Yksiote pesuallashana 
seinäasennukseen 
225 mm # 31003, -000 
 Runko-osa piiloasennukseen 
# 13622180

Metris® Classic
 Yksiote pesuistuinhana 
vipupohjaventtiilein  
# 31275, -000 

Metris® Classic
 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31478, -000 

Metris® Classic
 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31485, -000

Metris® Classic
 Ammeputki DN20, 
piiloasennus 
# 13413, -000 

Metris® Classic 100
 3-osainen pesuallashana 
vipupohjaventtiilein 
# 31073, -000

 Pesuallas/pesuistuin 

 Amme 

Metris® Classic
 Yksiote suihkuhana, pinta-
asennus 
# 31672, -000

Metris® Classic
 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 31676, -000

Fixfit® Classic
 Ulosotto suihkuletkulle DN15 
takaiskuventtiilin kanssa 
# 16884, -000

 Suihku 

 Runko-osa 
piiloasennustermostaattiin 
ja-hanoille 
iBox universal # 01800180

 Peitelaipan halkaisija  Metris Classic: 170 mm.  Sopivat käyttöventtiilit löydät sivulta 66. 



 Elegantti:   Geometriset muodot, ylelliset kaarteet, hienot linjat tuovat 
rauhallisen ja samalla jännittävän tyylin kylpyhuoneeseen. 

 Klassinen:   Talis Classic-linjan hanoissa yhdistyvät alkuperäinen 
 viehätys ja edelläkävijän vedensäästöteknologiat. 

Talis® Classic

Talis® Classic

 Klassisen tyylikkyyden harmonia 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Kapea, pyöreä runko ja solakka geometrinen muotoilu on 
tyylikäs 

 ▪  Leveämpi tyvi ja kaareva juoksuputki korostavat klassista 
viehätystä 

 ▪  Klassisesti muotoiltu puikkokahva on helppo käyttää 

 ▪  Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-
teknologian ansiosta 
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Talis® Classic 230
 Yksiote pesuallashana 
vipupohjaventtiilillä  
# 14116, -000

Talis® Classic 80
 Yksiote pesuallashana 
vipupohjaventtiilillä  
# 14111, -000
 ilman pohjaventtiiliä  
# 14118, -000

Talis® Classic Natural 90
 Yksiote pesuallashana 
vipupohjaventtiilillä  
# 14127, -000

Talis® Classic
 Yksiote pesuistuinhana 
vipupohjaventtiilillä  
# 14120, -000 

Talis® Classic
 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 14140, -000

Talis® Classic
 Amme- ja suihkuhana, 
piiloasennus 
# 14145, -000
 integroidulla 
turvayhdistelmällä EN1717 
# 14146, -000

Talis® Classic
 Ammeputki DN20, 
piiloasennus 
# 14148, -000

 Pesuallas/pesuistuin 

Talis® Classic
 Yksiote suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 14161, -000

Talis® Classic
 Yksiote suihkuhana, 
piiloasennus 
# 14165, -000

 Amme 

 Suihku 

 Runko-osa 
piiloasennustermostaattiin 
ja-hanoille 
iBox universal # 01800180

 Peitelaipan halkaisija  Talis Classic: 150 mm.  Sopivat käyttöventtiilit löydät sivulta 66. 
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 Parempi turvallisuus 
tasaisen veden lämpötilan 
ansiosta 

 Käyttäjäystävällinen hyvin 
luettavalla tekstillä 

 

 Pidemmät käyttökahvat, intuitiivinen 
käyttö, tasaiset lämpötilat, suuret kirjaimet: 
Talis Care- ja Focus Care-sarjojen hanat sekä 
Ecostat Comfort Care-termostaatit huolehtivat 
paremmasta turvallisuudesta, mukavuudesta 
ja käyttäjäystävällisyydestä kylpyhuoneessa. 

Niiden mahdollistama huoleton vedenkäyttö 
helpottaa myös lapsiperheiden arkea. Hyvin 
suunnitellut ratkaisut sopivat lisäksi kaikkiin 
muihinkin paikkoihin, joissa vaaditaan helppo-
käyttöisyyttä, joissa on muita iän tai sairauden 
aiheuttamia tarpeita tai joissa vaaditaan eri-

tyisiä hygieniavaatimuksia: vanhainkodeissa, 
sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa tai asun-
toloissa. Mutta myös siellä, jossa tarvitaan 
enemmän käyttömukavuutta ja turvallisuutta, 
kuten päiväkodeissa, hotelleissa tai monen 
sukupolven taloissa. 

Focus® Care
 Yksiote pesuallashana 

Ecostat® Comfort Care
 Suihkutermostaatti 

 Erittäin pitkä, kulmittainen käyt-
tövipu käytettävissä pienellä 
voimalla 

 Pyöristetyt muodot huo-
lehtivat ylimääräisestä 
turvallisuudesta 

 Isommat merkit yksinkertai-
sempaan käyttöön 

 Care-hanat 

 Esteettömästi enemmän 
mukavuutta ja turvallisuutta 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Erittäin pitkä, laaja-alainen käyttövipu: ergonominen muotoilu, 
jotta vipua voidaan liikuttaa myös koko kädellä tai käsivarrella 

 ▪  Helppo ja mukava käyttö 

 ▪  Erittäin pitkäikäinen kestävän messinkirungon ja metallikahvan 
ansiosta 

 ▪  Lämpötila esisäädettävä, esimerkiksi henkilöille, jotka ovat 
menettäneet lämpötilatunnon 
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Talis® Care

 Pesuallas 

Talis® Care
 Yksiote pesuallashana 
 pinta-asennus 
# 32037, -000 

Talis® Care 150
 Yksiote pesuallashana 
# 32036, -000

Talis® Care 80
 Yksiote pesuallashana 
# 32035, -000

Talis® Care
 Yksiote amme- ja suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 32441, -000 

Ecostat® Comfort Care
 Ammetermostaatti, 
pinta-asennus 
# 13115, -000
 

Talis® Care
 Yksiote-suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 32641, -000

Ecostat® Comfort Care
 Suihkutermostaatti, 
pinta-asennus 
# 13117, -000

 Amme  Suihku 

Focus® Care

 Pesuallas 

Focus® Care 100
 Yksiote pesuallashana 
# 31911, -000 

Focus® Care
 Yksiote-suihkuhana, 
pinta-asennus 
# 31916, -000

Focus® Care 80
 Yksiote pesuallashana 
# 31910, -000 

Focus® Care
 Yksiote pesuallashana 
 pinta-asennus 
# 31913, -000 

 Suihku 

 ▪  Käyttäjäystävällisen 
 kahvan pituus 121 mm 

 ▪  Kestävä messinkirunko 
 ▪  Metallikahva 
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 Vesi virtaa vain, kun sitä todella tarvi-
taan: Kosketusvapaat hanat infrapuna-elekt-
roniikalla auttavat erityisesti julkisissa kulutuk-
sen ja energian kustannuksiasäästävät vettä 

erityisesti julkisissa tiloissa ja pienentävät 
energiakustannuksia. Lisäksi kosketusvapaa 
tekniikka estää tartuntavaaroja, joita voi 
aiheutua paljon käytetyistä hanoista julkisissa 

ja liiketilojen saniteettitiloissa. Varsinkin terve-
ydenhoitoalan hygienia-asiantuntijat suositte-
levat kosketusvapaita vesilähteitä. 

Focus®

 Elektroninen pesuallashana 

 Paristo- tai verkkoliittymä 

 Infrapuna-anturi, sopeutuu automaatti-
sesti näköalueelle 

 Vaihtoehtoisesti lämpötilan säätelyllä 

 Aktivoitava puhdistusjärjestelmä 
altaan puhdistukseen 

 Virtaama rajoitettu 5 l/min 

 Automaattinen vedenpysäytys – viimeis-
tään 60 sekunnin kuluttua 

 Elektroninen pesuallashana 

 Kosketusvapaa tekniikka parempaan 
hygieniaan ja vedensäästöön 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Vedensäästö automaattisella vedenpysäytyksellä 

 ▪  Saatavilla paristo- ja verkkoliittymälle 

 ▪  Erittäin hygieeninen, koska kosketusvapaa 

 ▪  Sopii erinomaisesti julkisiin ja liiketiloihin 

 ▪  WELL-sertifi oitu 
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 Elektroninen pesuallashana 

PuraVida®

PuraVida®

 Kosketusvapaa pesuallashana 
lämpötilan säädöllä 
 Paristokäyttö 
# 15170, -000, -400
 Verkkoliit tymä 230 V 
# 15172, -000, -400 

PuraVida®

 Kosketusvapaa pesuallashana 
ilman lämpötilan säätöä 
 Paristokäyttö 
# 15171, -000, -400
 Verkkoliit tymä 230 V 
# 15173, -000, -400
 

Metris® S
 Kosketusvapaa pesuallashana 
lämpötilan säädöllä 
 Paristokäyttö 
# 31100, -000
 Verkkoliit tymä 230 V 
# 31102, -000

Metris® S
 Kosketusvapaa pesuallashana 
ilman lämpötilan säätöä 
 Paristokäyttö 
# 31101, -000
 Verkkoliit tymä 230 V 
# 31103, -000 

Focus®

 Kosketusvapaa pesuallashana 
ilman lämpötilan säätöä 
 Paristokäyttö 
# 31172, -000
 Verkkoliit tymä 230 V 
# 31174, -000

Talis®

 Kosketusvapaa pesuallashana 
ilman lämpötilan säätöä 
 Paristokäyttö 
# 32111, -000
 Verkkoliit tymä 230 V 
# 32113, -000

Focus®

 Kosketusvapaa pesuallashana 
lämpötilan säädöllä 
 Paristokäyttö 
# 31171, -000
 Verkkoliit tymä 230 V 
# 31173, -000

Talis®

 Kosketusvapaa pesuallashana 
lämpötilan säädöllä 
 Paristokäyttö 
# 32110, -000
 Verkkoliit tymä 230 V 
# 32112, -000

 

Metris® S

Focus®Talis®



 Nesteannostelija 
 lasi 
# 40514, -000

 Nesteannostelija 
 keramiikka 
# 41614, -000

 Hammaslasiteline 
 lasi 
# 40518, -000

 Saippuateline 
 lasi 
# 40515, -000

 Yksittäinen koukku 
# 40511, -000

 WC-paperiteline 
# 40523, -000

 WC-paperiteline 
 ilman kantta 
# 40526, -000

 Vararullanpidike 
# 40517, -000

 WC-harja ja teline 
 lasi 
# 40522, -000

 Käsipyyhepidike 
 2-vartinen 
# 40512, -000

Logis®

Logis® Classic

 Lisävarusteet 

 Pyyhepidikkeet 
600 mm
# 40516, -000

 Kahva 
300 mm
# 40513, -000

 Hammasmukiteline 
 keramiikka 
# 41618, -000

 Saippuateline 
 keramiikka 
# 41615, -000

 Yksittäinen koukku 
# 41611, -000

 WC-paperiteline 
# 41623, -000

 WC-paperiteline 
 ilman kantta 
# 41626, -000

 Vararullanpidike 
# 41617, -000

 WC-harja ja teline 
 keramiikka 
# 41632, -000

 Käsipyyhepidike 
 2-vartinen 
# 41612, -000

 Pyyhepidikkeet 
600 mm
# 41616, -000

 Kahva 
300 mm
# 41613, -000



 Tyylien yleiskatsaus 

Focus®

 pinta-asennus 
Focus®

 piiloasennus 

Talis® Classic
 pinta-asennus 

Talis® Classic
 piiloasennus 

Metris® Classic
 pinta-asennus 

Metris® Classic
 piiloasennus 

Talis®

 pinta-asennus 
Talis®

 piiloasennus 

Metris®

 pinta-asennus  
Metris®

 piiloasennus  

PuraVida®

 pinta-asennus  
PuraVida®

 piiloasennus  
PuraVida® 110

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 70

Metris® Classic 100

Talis® Classic 80

PuraVida® 150 

Raindance® 
Select S 150

Croma® 100

Crometta® 85

Raindance® 
Classic 100

Croma® 100 
Classic

PuraVida® 400

Raindance® Select E 300

Croma® 160

Crometta® 85

Raindance® 
Classic 240

Avantgarde

Modern

Classic

 Hana  Yläsuihku  Käsisuihku  Suihku 



 

 Puhtaus on välttämätöntä hyvänolon 
tunnetta varten kylpyhuoneessa. Sen vuoksi 
Hansgrohe on suunnitellut lukuisia innovatiivi-
sia viemäröintijärjestelmiä. Näin käytetty vesi 

voi virrata viemäriin nopeasti ja vaivattomasti. 
Monenlaiset mallit, kuten Exafi ll, Flexaplus, 
Raindrain ja Flowstar, voidaan asentaa yksin-
kertaisesti ja ne ovat sen lisäksi käyttäjäys-

tävällisiä. Ylivuodon säätö tai muut järkevät 
toiminnot huolehtivat pitkään kestävästä 
mukavuudesta, myös suihkunautinnon jälkeen. 

 Viemäröintijärjestelmät 

Flowstar®:  Flowstar-kierrevesilukko on myös optisesti selkeä ratkaisu 
pesualtaan alle. 

Push-Open:  Push-Open-pohjaventtiili voidaan sulkea ja avata 
kevyellä painalluksella ja se mahdollistaa siten yksinkertaisen altaan 
täyttämisen tai tyhjentämisen. 

 Hansgrohen viemäröintijärjestelmät 

 Hillitty muotoilu, 
täydellinen toiminta 
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 Amme Exafi ll® S:   Erillinen ammehana on 
tarpeeton, koska integroidulla hienolla vesipu-
toussuihkulla amme voidaan täyttää mukavasti 
ja ilman roiskeita. Exafi ll S on kaikki yhdessä: 
Ammeen täyttö, -viemäröinti ja -ylivuoto. Ja 
sen asennuskin on vielä helppoa – samoin 
kuin suuttimien puhdistuskin QuickClean-tek-
nologian avulla. 

 Amme Flexaplus® S:   Ei enää liian täyteen 
täytettyä kylpyammetta. Koska tyhjennys- ja 
ylivuotoventtiilit valvovat ammeen ylimää-
räistä vettä ylivuodon säännöstelyelementillä. 
Vedenkorkeutta voidaan nostaa ammeessa 
korkeintaan 25 mm vielä suurempaan 
kylpynautintoon. 

 Suihku Raindrain® 90 XXL:   Sopii erityisesti 
suuriin suihkuihin korkealla virtaamalla, kuten 
Raindance Rainfall tai Raindance Rainmaker. 
Huolehtii kaikenlaisten suihkualtaiden 
nopeasta ja vaivattomasta tyhjennyksestä. 
Täydellinen suihkun pohjaventtiili tyhjentää 
jopa 51 l/min ja on yksinkertainen asentaa. 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Veden nopea tyhjennys 

 ▪  Luotettava myös suurissa suihkuissa isoilla virtaamilla 

 ▪  Helppo asentaa ja erittäin käyttäjäystävällinen 

 ▪  Ylivuodon säätö ja muita järkeviä toimintoja 
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 Hajulukot 

 Suihkualtaan viemärit 

 Flowstar® S design-
kierrevesilukko 
# 52105, -000

 Flowstar® design-sifoni 
# 52100, -000
 Setti: 1 Flowstar, 2 kulmasulun 
suojakotelo (ilman kulmasulkua) 
# 52110, -000  (ei kuvassa) 
 Setti: 1 Flowstar, 2 kulmasulun 
suojakotelo (kulmasululla) 
# 52120, -000  (ei kuvassa) 

 Kulmasulku E 
# 13902, -000

 Kulmasulku S 
# 13901, -000

 Pohjaventtiili 
Push-Open
# 50100, -000

 Pohjaventtiili 
 sulkeutumaton malli 
# 50001, -000, -800

 Vipupohjaventtiili 
 vaakavivulla 
# 94139, -000

Raindrain® 90 XXL
 Runko-osa  
51 l/min
# 60065180

Raindrain® 90 XXL
 Pintaosa 
# 60066, -000

Raindrain® 90 XXL
 Kokonaissetti 
51 l/min
# 60067, -000

Staro® ’90
 Runko-osa 
29 l/min
# 60054180

Staro® ’90
 Pintaosa 
# 60055, -000

Staro® ’90
 Kokonaissetti 
29 l/min
# 60056, -000

Starolift® ’52
 Runko-osa 
33 l/min
# 60052180

Starolift® ’52
 Pintaosa 
# 60053, -000

Staro® ’52
 Kokonaissetti 
33 l/min
# 60060, -000

 ▪  Virtausteho kork. 51 l/min  ▪  Yksinkertainen asennus 
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 Amme 

Exafill®

 Kokonaissetti täyttö-, 
viemäröinti - ja ylivuotovarustus 
standardiammeille 
# 58123, -000

Exafill® S
 Runko-osa täyttö-, viemäröinti - 
ja ylivuotovarustus 
standardiammeille 
# 58115180

Exafill® S
 Runko-osa täyttö-, viemäröinti - 
ja ylivuotovarustus 
erikoisammeille 
# 58116180

Exafill® S
 Kokonaissetti täyttö-, 
viemäröinti - ja ylivuotovarustus 
standardiammeille 
# 58113, -000

Exafill®

 Pintaosa 
# 58127, -000

Exafill® S
 Pintaosa  
# 58117, -000

Exafill®

 Runko-osa täyttö-, viemäröinti - 
ja ylivuotovarustus 
standardiammeille 
# 58125180

Exafill®

 Runko-osa täyttö-, viemäröinti - 
ja ylivuotovarustus 
erikoisammeille 
# 58126180

Flexaplus®

 Runko-osa viemäröinti - 
ja ylivuotovarustus 
joustavalla ylivuotoletkulla 
standardiammeille 
# 58140180

Flexaplus®

 Runko-osa viemäröinti - 
ja ylivuotovarustus 
joustavalla ylivuotoletkulla 
erikoisammeille 
# 58141180

Flexaplus®

 Kokonaissetti viemäröinti - 
ja ylivuotovarustus 
joustavalla ylivuotoletkulla 
standardiammeille 
# 58143, -000

Flexaplus® S
 Kokonaissetti viemäröinti - 
ja ylivuotovarustus 
joustavalla ylivuotoletkulla 
standardiammeille 
# 58150, -000

Flexaplus® S
 Pintaosa 
# 58186, -000

Flexaplus®

 Pintaosa 
# 58185, -000

 ▪  Jousitettu tyhjennystulppa 
suojaa loukkaantumisilta 

 ▪  Itsepuhdistuva ruuvisifoni 

 ▪  Joustavasti sovitettavissa 
ammeen muotoon 



Monipuoliset hanat, joissa yhdistyvät tietotaito,  
laatu, toiminnallisuus ja muotoilu:
PuraVida® | Metris® | Talis® | Focus®

 
KEITTIÖHANAT
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Monille ruoanlaitto on puuhaa, missä 
voi rentoutua ja unohtaa kiireet. Tätä rentou-
tumista Hansgrohe tukee moderneilla ja  käy-
tännöllisillä keittiöhanoilla. Toiminnalliset yksi-
tyiskohdat kääntyvistä juoksuputkista käteviin 

ulosvedettäviin pikapesimiin ja elektroniseen 
lämpötilan säätöön. ComfortZone auttaa 
osaltaan helpottamaan jokaista käden liikettä: 
Korkeat juoksuputket tuovat huomattavasti liik-
kumistilaa ja mahdollistavat isojen kattiloiden 

ja maljakoiden helpon täyttämisen. Kätevät 
mallit laajalla kääntymissäteellä tai kahden 
suihkumuodon ulosvedettävillä pikapesimillä 
tekevät jopa tiskauksesta mukavaa.

Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi

ComfortZone: Mitä korkeampi hanan ja altaan väli on, sitä enemmän on liikkumatilaa.

ComfortZone keittiö

Laatua, joka vastaa täysin  
asiakkaasi makua
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 Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa: 
 Mitä ylempänä tuote on, sitä korkeampi on ComfortZone. Tuoteet ovat järjestetyt oikealle laajeneviin sarjoihin. 
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Focus® Talis®

Focus®

Focus® S

Focus® E

Focus®

Focus®

Focus®

Focus®

Talis® S

Talis® S² Variarc

Talis® S

Talis® S² Variarc

Talis® S² Variarc

 Focus-keittiöhanat löydät sivulta 129.  Talis-keittiöhanat löydät sivulta 128. 

 Hansgrohen keittiöhanat 

 Keittiöhanamallistojen yleiskatsaus 
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 Tuotemallistot 

Talis® Metris® PuraVida®

Metris®

Metris®

Metris®

PuraVida®

PuraVida®

 Metris-keittiöhanat löydät sivulta 126 alkaen.  PuraVida-keittiöhanat löydät sivulta 124 alkaen. 



PuraVida®

 2-osainen yksiote keittiöhana 
kääntyvällä juoksuputkella 120° 
 (kuva ruostumaton teräs-pinnalla) 
# 15812, -000, -800

124 Hansgrohe  Keittiöhanat  – PuraVida®  

 Esimerkkejä asennukseen 

 DualFinish ruostumaton 
teräs -pinnalla 

 Kääntyvä juoksuputki (120°) 

 Kahva asennettavissa jous-
tavasti pesupöytään 

 PuraVida® 2-osainen yksiote keittiöhana 

 Antaa kaikki vapaudet 
ergonomisille toiveille 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Vakuuttava estetiikka erillisellä käyttökahvalla 

 ▪  Hanan ja kahvan yksilöllinen sijoittelu altaan ympärille lisää 
ergonomiaa 

 ▪  Korkea kääntyvä juoksuputki antaa lisää tilaa juoksuputken ja 
pesualtaan välille 

 ▪  DualFinish saumaton siirtymä harjatusta pinnasta kiilloitettuun 
juoksuputken yläpintaan 

 Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi  
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PuraVida®

 2-osainen elektroninen keittiöhana 
kääntyvällä juoksuputkella 120° 
 (kuva ruostumaton teräs-pinnalla) 
# 15805, -000, -800

 Lämpötila 

 Kääntö  Painallus  1x – kylmävesi  1x – sekoitettu vesi  1x – lämminvesi 

 Tilavuus 

 Painallus ja kääntö 

 Puhdistus 

 Painallus ja pito 

 Lämpötilan pikavalinta 

 Esimerkkejä asennukseen 

 DualFinish -pinnalla 

 Sähköinen ohjaus 

 Ohjausyksikkö joustavasti 
asennettavissa 

 PuraVida® 2-osainen elektroninen keittiöhana 

 Järkevää toiminnallisuutta 
keittiössä 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Vakuuttava estetiikka erillisellä käyttökahvalla 

 ▪  Hanan ja kahvan yksilöllinen sijoittelu altaan ympärille lisää 
ergonomiaa 

 ▪  Korkea kääntyvä juoksuputki antaa lisää tilaa juoksuputken ja 
pesualtaan välille 

 ▪  Yksinkertainen käyttö napin painalluksella ja kääntämällä 

 ▪  Veden lämpötilan näyttö LED-valorenkaalla 

 ▪  DualFinish saumaton siirtymä harjatusta pinnasta kiilloitettuun 
juoksuputken yläpintaan 

 Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi  

 Kääntyvä juoksuputki (120°) 



 Juoksuputki käännettävissä jopa 
150° täydelliseen vapauteen 
keittiössä 

 Magneettipidike MagFit suihkun 
kätevään kiinnitykseen 

 Ergonomisen 
leveäksi muotoiltu 
kahva helpompaa 
käyttöä varten 

 Harmonisesti pesupöytään 
sovitettu kulmikas muoto 
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 Ulosvedettävä käsisuihku (ulosvedettävissä 50 cm), 
jossa on kaksi suihkumuotoa (tavallinen/suihku) 

 Suihkumuodon vaihto kätevästi napin painalluksella 

 Metris® yksiotekeittiöhana 

 Täydellinen kädessä, 
täydellinen muotoilu 

 Edut ja hyödyt 

 ▪  Kolme hanamallia kaikkiin tarpeisiin: ulosvedettävällä pika-
pesimellä, ulosvedettävällä juoksuputkella tai kääntyvällä 
juoksuputkella 

 ▪  Ergonomisesti muotoiltu ulosvedettävä pikapesin parantaa 
käyttömukavuutta 

 ▪  Sopii erinomaisesti kaikille ikäryhmille helppokäyttöisen, 
 ergonomisesti kaarretun käyttökahvan ansiosta 

 ▪  Hanan rungon muoto on harmoonisesti yhteensopiva altaiden 
muotojen kanssa 

 ▪  Saatavilla myös kaadettava malli asennuksiin ikkunan eteen 
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Metris®

 Yksiote keittiöhana ulosvedettävällä 
pikapesimellä, 2-suihkuinen, 
kääntyvä juoksuputki 110°/150° 
# 14820, -000, -800

Metris®

 Yksiote keittiöhana, kääntyvä 
juoksuputki 110°/150°/360° 
# 14822, -000, -800
pesukoneventtiilein 
# 14888, -000 (ei kuvassa)
asennukseen ikkunan eteen 
# 14823, -000, -800

Metris®

 Yksiote keittiöhana ulosvedettävällä 
juoksuputkella, kääntyvä 
juoksuputki 110°/150° 
# 14821, -000, -800

Metris®

 ▪  Pystysuora kahva 
 ▪  Ulosvedettävä käsisuihku, jossa 

on kaksi suihkumuotoa 
(tavallinen/suihku) 

 ▪  Vähemmän roisketta tasaisen ja 
poreettoman suihkun ansiosta 
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Talis® S
 Yksiote keittiöhana ulosvedettävällä 
pikapesimellä, 2-suihkuinen, 
kääntyvä juoksuputki 150° 
# 32841, -000, -800

Talis® S² Variarc
 Yksiote keittiöhana ulosvedettävällä 
pikapesimellä, 2-suihkuinen, 
kääntyvä juoksuputki 150°, 
asennus ikkunan eteen mahdollinen 
# 14877, -000, -800

Talis® S
 Yksiote keittiöhana, 
kääntyvä juoksuputki 150° 
# 32851, -000, -800  (ei kuvassa) 
 pesukoneventtiilillä, 
kääntyvä juoksuputki 120° 
# 32855, -000

Talis® S² Variarc
 Yksiote keittiöhana ulosvedettävällä 
juoksuputkella, kääntyvä juoksuputki 150°, 
asennus ikkunan eteen mahdollinen 
# 14872, -000, -800

Talis® S² Variarc
 Yksiote keittiöhana, kääntyvä juoksuputki 
110°/150°/360° 
# 14870, -000, -800  (ei kuvassa) 
 pesukoneventtiilillä 
# 14875, -000

Talis®
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Focus® E
 Yksiote keittiöhana, 
kääntyvä juoksuputki 360° 
# 31780, -000 

Focus®

 Yksiote keittiöhana, 
kääntyvä juoksuputki 110°/150°/360° 
# 31817, -000, -800

Focus®

 Yksiote-keittiöhana, 
kääntyvä juoksuputki 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -800  (ei kuvassa) 
 pesukoneventtiilillä 
# 31823, -000

Focus® S
 Yksiote keittiöhana, 
kääntyvä juoksuputki 360° 
# 31786, -000

 Keittiön sulkuventtiili 
 tyyliltään yhteensopiva Hansgrohen keittiöhanoihin 
# 10823, -000, -800

Focus® 
 Yksiote keittiöhana ulosvedettävällä 
pikapesimellä, 2-suihkuinen, 
kääntyvä juoksuputki 150° 
# 31815, -000, -800

Focus®

 Yksiote-keittiöhana, 
kääntyvä juoksuputki 360° 
# 31806, -000, -800  (ei kuvassa) 
 pesukoneventtiilillä 
# 31803, -000

Focus®

 Yksiote-keittiöhana, 
seinäasennus, kääntyvä 
juoksuputki 180° 
# 31825, -000

Focus®

 ▪  Kääntymisalue säädettävissä kolmeen 
tasoon (110°/150°/360°) 

 ▪  Valinnainen kahvan sijoitus (oikealle 
tai vasemmalle) – vain mallit ilman 
pesukoneventtiiliä 

 ▪  Ulosvedettävä käsisuihku, jossa 
on kaksi vesisuihkutyyppiä 
(tavallinen/suihku) 

 ▪  MagFit, suihkun magneettipidike 
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 Keittiön apuvälineiden ei tulisi pelkäs-
tään olla hyvän näköisiä, vaan myös kestää 
aikamoisesti. Keittiöhanaahan voidaan käyt-
tää päivittäin jopa 90 kertaa. Se on keittiön 
useimmin käytetty laite. Siksi valmistamme 
jokaisen keittiöhanan ainoastaan ensiluok-

kaisista materiaaleista ja varustamme sen 
toimivalla tekniikalla. Tämä tarkoittaa, että 
Hansgrohen keittiöhanat tuovat iloa kaikille, 
kasvisten huuhtelijasta herkuttelijaan, tiskaa-
jasta huippukokkiin. Ihan sama, kuka hanan 
aukaisee, siinä yhdistyvät tietotaito, laatu, toi-

minnallisuus ja muotoilu. Hanamme auttavat 
keittiön toiminnoissa ja vakuuttavat vaativim-
matkin käyttäjät. 

 Vertikaalinen kahvan 
asento:   Vertikaalisen kahva- 
asennon ansiosta tuote voi-
daan asentaa myös siten, että 
hanan ja seinän väliin jää vain 
vähän tilaa. Lämmin vesi virtaa 
kahvan ollessa vertikaalisessa 
asennossa, lasten käsien ulottu-
mattomissa. Kylmä vesi virtaa, 
kun kahva on horisontaalisessa 
asennossa. 

ComfortZone:  Erittäin korkea 
juoksuputki tarjoaa runsaasti 
vapaata tilaa ja sopii erinomai-
sesti astioiden täyttämiseen. 

 Ulosvedettävä pikapesin/
juoksuputki:   Ulosvedettävä 
pikapesin ja ulosvedettävä 
juoksuputki laajentavat toimin-
ta-aluetta pesualtaan ympärillä. 

 Hanojen kääntymiskul-
mat:   Voit valita hanan, jonka 
kääntymiskulma on rajoitettu 
(110°/120°/150°), tai vaihtoeh-
toisesti ympäri kääntyvän hanan 
(360°).

HUOM! Pesukoneventtiilillä 
varustettuihin hanoihin on 
mahdollista saada lisärajoitin 
(esim. 60° ja 80°). 

 Ergonomiset kahvat:   Pitkät, 
leveät kahvat tekevät käytöstä 
erityisen miellyttävää. 

 Ulosvedettävä pikapesin 
kahdella suihkumuodolla:  
 Ulosvedettävä pikapesin tar-
joaa lisäksi kaksi suihkumuotoa 
( normaali ja suihku), joita voi-
daan vaihtaa hyvin helposti. 

 MagFit-magneettikiinnike:  
 MagFit-toiminnon ansiosta letku 
liukuu lähes äänettömästi takai-
sin ja kiinnittyy jälleen hanan 
juokuputkeen. 

 Quality made by 
Hansgrohe:   Laadukkaat mate-
riaalit ja kansainvälisten normien 
täyttäminen tarjoaa turvalli-
suutta pitkäikäisen laatutuotteen 
hankkimiseen. 

 Hansgrohen keittiöteknologiat 

 Kaikkea, mitä erinomaisilta keittiön 
apuvälineiltä vaaditaan 

 Quality made by 

Hansgrohe 
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 5 vuoden takuu:   Hansgrohen 
laatuun voi luottaa. Tämän var-
mistaa vapaaehtoinen 5 vuoden 
valmistajan takuu. 

 Pesukoneventtiili:   Erilli-
nen pesukoneventtiili esim. 
astianpesukoneelle. Yhteen-
sopiva muotoilu kaikkiin 
Hansgrohe- ja Axor-mallistoihin. 

 QuickConnect -toiminto 
ulosvedettäville suihkuletkuille:  
 QuickConnect-toiminnon 
ansiosta letkut voidaan asentaa 
erityisen yksinkertaisesti. 

 Yksinkertainen asennus:  
 Joustavien liitäntöjen ansiosta 
hana on helpompi asentaa. 

 PEX-letkut:   Tyyppihyväksytyt 
PEX-letkut ovat lämpötilankestä-
viä, eivätkä ne aiheuta makuja 
tai hajuja veteen. 

 Boltic- kahvan lukitus:  
  Kiilamainen Boltic- kahvan lukitus 
takaa vakaan käytön. 

 Keraaminen tai joystick-
säätöosa:   Erikoisvahvasta muo-
vista valmistettu rakenne takaa 
pitkänkäyttöiän joystick- M1- ja 
M2-keraamisella säätöosalla 
varustetulle hanalle. 

 Asennus ikkunan eteen:  
 Alaskääntötoiminto: soveltuu 
erinomaisesti asennettavaksi 
ikkunan eteen. Voit tarvittaessa 
yksinkertaisesti nostaa hanan 
ylös ja kääntää sen alas. 

 QuickClean:   Elastiseen pore-
suuttimeen ei helposti muodostu 
kalkkikerrostumia. Jos kalkkia kui-
tenkin kertyy, se voidaan vaivat-
tomasti sormella pyyhkäisemällä. 

 Ruostumaton teräs- 
optiikan PVD:   Ruostumaton 
teräs-optic pinnat valmiste-
taan PVD-teknologian avulla 
ja ne ovat erityisen kestäviä 
ja naarmuuntumattomia. 

 Muunneltava kahvan sijoi-
tus:   henkilökohtaisten toiveiden 
mukaan kahva voidaan sijoittaa 
oikealle tai vasemmalle (Ei pesu-
koneventtiilillä varustetut mallit). 

 Juoksuputken ja ohjaus-
yksikön erottaminen:  
 henkilökohtaisten toiveiden 
mukaan kahva voidaan sijoittaa 
joustavasti. 

 VUODEN  
 TAKUU 



Ideoita veden kanssa: 
Vuodesta 1901 lähtien Hansgrohe on kulkenut perintei-
sesti yhden askeleen aikaansa edellä

 
YRITYS
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Klaus Grohe poikiensa Richardin ja Philippen 
kanssa 2013

Hans Grohe poikansa Klausin kanssa 1937Nuori Hans Grohe perustaa yrityksen 
vuonna 1901

 

Hans Grohe ei tyytynyt siihen mitä oli 
tarjolla, koska hän tiesi, että vain niin luodaan 
uutta, erikoista ja uraauurtavaa. Samoihin 
aikoihin kuin juuri alettiin ajatella ensimmäi-
siä omia kylpyhuoneita ja päivittäinen suihku 
oli vielä utopiaa, hän jo kehitti ensimmäisiä 
suihkupäitä. Näin hän asetti uusia määrityk-
siä kylpyhuoneeseen, pitkälle Schwarzwaldin 
rajojen yli. Hansgrohella on toimipaikkoja ja 
tytäryhtiöitä nykyään 37 maassa jokaisessa 

maanosassa sekä tuotteiden saanti maail-
manlaajuisesti tekee Hansgrohesta yhden 
harvoista saniteettialan Global Playeriksi. 
Edelleen tämä perhepainotteinen yritys val-
mistaa tuotteensa pääasiassa Schiltachissa 
ja Offenburgissa Saksassa, mikä vahvistaa 
tunnustusta ”Made in Germany” ja samalla 
on Hansgrohella elettyjen arvojen esitys. Yksi 
tärkeimmistä arvoista on sosiaalisen vastuun 
ottaminen. Ja niin Hansgrohe Group on yksi 

alansa uranuurtajista kun kyse on kestävästä 
kehityksestä, ympäristöstä ja ilmastonsuo-
jelusta. Tämä näkyy vettä ja energiaa sääs-
tävissä tuotteissa samoin kuin huolellisesti 
suunnitelluissa kierrätysjärjestelmissä, ympä-
ristöystävällisissä valmistusteknologioissa 
sekä maailmanlaajuisissa ympäristönsuojelu-
projekteissa ja valistustyössä vesivarojen kes-
tävästä käytöstä.

Hansgrohe yrityksenä

Rakkaus veteen on perheessämme
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Suihkusiivilästä kätevään suihkumuo-
don vaihtamiseen napin painalluksella: Vuo-
desta 1901 lähtien keksinnöt schwarzwal-
dilaistesta ideapajasta ovat vaikuttaneet 

kylpyhuoneisiin koko maailmassa. Monet tuot-
teet, konseptit ja ratkaisut, jotka on kehitetty 
ja suunniteltu Hansgrohella, ovat antaneet 
impulsseja kansainväliselle saniteettialalle. 

Jotkut niistä ovat kirjoittaneet kylpyhuone- 
tai jopa kulttuurihistoriaa. Vastaavanlainen 
menestystarina velvoittaa – ja antaa lisää 
voimaa olla aina aikaansa askeleen edellä.

1928 1968
Selecta®

1974
Tribel®

1976
Mistral®

1986
Aktiva®

1987
Mistral® Eco

Uutta teknolo-
giaa jopa 50 %:n 
vedensäästöllä

Ensimmäinen 
käsisuihku 
QuickClean-kalkin-
poistotoiminnolla

Ensimmäinen käsi-
suihku pyörivällä hie-
rovalla suihkulla

Ensimmäinen 
design-palkittu moni-
värinen käsisuihku, 
jossa on kolme eri 
suihkumuotoa

Selecta-käsisuihku 
portaattomasti sää-
dettävällä suihkun 
virtauksella ja läpi-
näkyvällä kahvalla

Ensimmäinen käsi-
suihku valkoisella 
posliinikahvalla

Hansgrohen suihkuhistoriaa

Suihkuteknologian merkkipaaluja



  Hansgrohe Yritys – Suihkuhistoriaa 135

 

1993
Joco®

1999
Aktiva® A8

2003
Raindance®

2004
Raindance® Air

2009
PuraVida®

2011
Raindance®  

Select

2012
Raindance®  

Select

Ensimmäinen 
käsisuihku kah-
della erilaisella 
sadesuihkulla 
jotka valitaan 
Select-toiminnolla

Ensimmäinen 
Raindance-käsi-
suihku Select-tek-
nologialla suihku-
muodon vaihtoon

Uraauurtava 
muotoilu 
DualFinish-pin-
nalla valkoinen/
kromi; suihkumuo-
don vaihto napin 
painalluksella

Ensimmäinen 
käsisuihku 
AirPower- 
teknologialla

Ensimmäinen 
käsisuihku XL-suih-
kupäällä ja 
Whirl-suihkulla

2-kuorinen 
käsisuihku sisä-
puolella olevalla 
vedenohjauksella 
ja kolminkertai-
sella kalkinpoisto-
toiminnolla

Ensimmäinen sar-
jakuva-muotoiltu 
käsisuihku lapsille
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 Muotoilu ei meille ole makuasia, vaan 
asenne, ehkä jopa intohimo. Sen vuoksi 
voimme iloita aina uudelleen kansainvälisistä 
tunnustuksista: Hansgrohe SE on tuotemer-
keillään Hansgrohe ja Axor yhdentenätoista 

iF-listalla 2013 ja siten saniteettialan numero 
1. Yli 350 palkintoa tekee meistä saniteet-
tialan yrityksen, joka on useimmin palkittu 
muotoilusta. Muotoilu ei kuitenkaan koskaan 
ole itsetarkoitus, vaan aina muodon ja toi-

minnon tasavertaisuuden määritelmä. Etsies-
sämme järkevintä ratkaisua, luomme suihkuja 
ja hanoja, joiden ainutlaatuinen laatu takaa 
kestävän nautinnon. 

Focus® S
 Yksiote pesuallashana 

Metris® S
 Elektroninen 
pesuallashana 

Raindance® 
Rainmaker® 
 Yläsuihku 

Raindance® Royale 350
 Yläsuihku 

Raindance® S 150 
 Käsisuihku 

Raindance®

 Käsisuihku 

Raindance® 
Connect S 240
 Showerpipe 

Talis® S²
 Yksiote pesuallashana 

Raindance® 
Rainfall® 240
 Yläsuihku 

Croma® 100 Multi
 Käsisuihku 

Talis® E²
 Yksiote pesuallashana 

Raindance®

 Käsisuihku 

PuraVida® 240
 Yksiote pesuallashana 

Crometta® 85 Green
 Käsisuihku 

Talis® Classic
 Yksiote pesuallashana 

Ecostat® E
 Ammetermostaatti 

Raindance® S 150/
Raindance® Unica® S 
 Setti 

Croma® 100
 Showerpipe 

Raindance® E 420
 Showerpipe 

Focus® E²
 Yksiote pesuallashana 

RainBrain®

 Suihkuohjaus 
PuraVida® 110
 Yksiote pesuallashana 

PuraVida® 150
 Käsisuihku 

PuraVida® 400
 Yläsuihku 

 Palkittu ainutlaatuisesta muotoilusta 

 Täydelliseksi hiottu vesinautinto on 
myös: täydellisesti muotoiltu 

2006 20072006 20072005 20062005 2005 20062005 2006 20062003 2003 2004

2007 2007 2008  20102007 2007 20082007 2008 20092007 20082007 20082007

2009 2009 2010 20112008 20102008 20092008 20092008 20092008

2010 2011 20132010 20112009 20122009 2009 20102009 2009 20102009 2010
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 Tämä tiimi on vaikuttanut jo vuosia 
Hansgrohen menestykseen: Andreas Haug, 
Tom Schönherr, Manfred Dorn ja Harald 
Lutz. Heidän mittapuunsa menestyksekkäästä 
muotoilusta on tuotteita käyttävien ihmisten 
tyytyväisyys. Samalla kuitenkin suunnittelijat 
vaikuttavat mieluummin taka-alalla, iloitsevat 
kuitenkin suunnattomasti palkinnoista, joita 
heidän muotoilupajansa on voittanut. 

 Hansgrohe Raindance Select E 120 -käsisuihku 
muotoiluprosessissa 

 Manfred Dorn, Tom Schönherr, Andreas Haug ja Harald 
Lutz (vasemmalta) 

 Phoenix design – moninkertaisesti palkittu 

 Kuva: Phoenix Design 

PuraVida® 
 Elektroninen 
pesuallashana 

Raindance® 
Rainfall® 180
 Yläsuihku 

Raindance® 
Select S 150 
 Käsisuihku 

PuraVida®

 Elektroniikkakeittiöhana 
Raindance® E 420
 Yläsuihku 

Raindance® 240
 Showerpipe 

Focus®

 Tuoteperhe 
Talis®

 Tuoteperhe 
Metris®

 Tuoteperhe 
PuraVida® 225
 Yksiote pesuallashana 

Focus® 
 Elektroninen 
pesuallashana 

Focus® 240 
 Yksiote pesuallashana 

ShowerTablet® 
Select 300 
 Termostaatti 

ShowerSelect®

 Termostaatti tuoteperhe 
Raindance® Lift 
 Suihkupaneeli 

Raindance® Rainfall® 
150 Stream

Raindance® 
Select E 120
 Käsisuihku 

201220122011 2012 20122011 20122010 20122010 2010 2011

201220122012 20122012 20122012 20122012

201320132013

Raindance® 
Select S 120 
 Käsisuihku 

2013 2014 20142013 2014
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Kaksi kestävää innovaatioprojektia 
Hansgrohelta: Pontos AquaCycle ja Pontos 
HeatCycle. Näiden takana on idea, että 
vettä ja lämpöä voidaan käyttää kahteen ker-
taan. Puoleen veden tarpeesta ei kuitenkaan 
tarvita juomavesilaatua: WC:n huuhteluun, 
putsaukseen tai puutarhojen kasteluun riittää 

puhdistettu vesi. Pontos AquaCycle puhdistaa 
käytetyn suihku- ja kylpyveden biologisella 
menetelmällä ja käsittelee sen lopuksi niin, 
että se voidaan käyttää toisen kerran esimer-
kiksi WC:n huuhteluun. Jos valitaan Pontos 
AquaCyclen ja Pontos HeatCyclen yhdis-
telmä, käytetystä suihkuvedestä kerätään tal-

teen lisäksi lämpö, jota käytetään uudelleen 
veden lämmittämiseen. Näin säästetään ener-
giaa tehokkaasti. Ilmastonsuojelu alkaa jo 
käsien pesusta ja suihkussa käynnistä. Vähem-
män energiaa tarkoittaa samalla vähemmän 
CO2-päästöjä. Ja se on hyvä meille kaikille.

Pontos® AquaCycle
Harmaanveden kierrätys kak-
sinkertaiseen käyttöön

Pontos® HeatCycle
Lämmön talteenotto suihku- ja 
kylpyvedestä

Pontos® AquaCycle ja Pontos® HeatCycle

Tyypillistä Hansgrohea: Veden ja 
 lämmön käyttö kahteen kertaan



Austritt
Trinkwasser,
vorerwärmt
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Lisätietoja löydät sivustolta www.pro.hansgrohe-int.com/pontos

Pontos HeatCycle-teknologia.

Hotellit: Prahan hotelli Mosaic House on 
varustettu Pontos AquaCyclellä, Pontos Heat-
Cyclellä ja muilla Hansgrohen tuotteilla.

Kaupunkien puhtaanapito: Hampurin 
puhtaanapito-osasto käyttää omien yritystensä 
suihku- ja allasvedet uudelleen: kaupungin 
puhtaanapitoon.

Uimahallit: Yerresin uimahallin käytetty 
suihkuvesi käytetään Pontos AquaCycle-toi-
minnon ansiosta toisen kerran: puutarhan hoi-
dossa ja kaupungin puhtaanapidossa.

 

Lämpimän 
veden käsittely

Kylmän juoma-
veden tulo

Juomaveden 
ulosotto, 
esilämmitetty
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Rakennuttajat ja sijoittajat toteutta-
vat kaikkialla maailmassa vaativia projek-
teja yhdessä arkkitehtien ja suunnittelijoiden 
kanssa. Näissä projekteissa tarvitaan elämän 
peruselementtiä vettä koskevia järkeviä ja 

samalla esteettisiä ratkaisuja. Schwarzwaldin 
hanat, suihkut ja kylpyhuonemallistot anta-
vat huomattavan edun muotoilussa ja muka-
vuudessa tärkeissä osoitteissa: vaikuttavissa 
hotelleissa ja julkisissa rakennuksissa, yksityi-

sissä huviloissa ja kuninkaanlinnoissa, tasok-
kaissa urheiluklubeissa ja risteilyaluksilla sekä 
luksusveneissä.

Risteilyalus Celebrity Equinox. 
Hansgrohe-tuote: Talis S-pesuallashana.  
Kuva: Meyer-telakka

Hotel PlayaMar Tres Cantos, Meksiko.
Hansgrohe-tuotteet: Metris S-pesuallashana, Talis S-suihku-
hana ja Croma 100 Multi/Unica ’C-setti.

Alice Lane Towers, Etelä-Afrikka. 
Hansgrohe-tuote: Metris S-elektroninen pesuallashana.

Lisätietoja löytyy sivustolta www.hansgrohe.fi

Hotel Château Bethlehem, Maastricht. 
Hansgrohe-tuotteet: Pesuallashanat Metris S, Talis S, 
Metropol S ja PuraVida; Raindance Rainmaker, Ecostat S 
ja Croma 100 Showerpipe-suihkut.

Hotel JW Marriott, Santa Fe/Mexico City. 
Hansgrohe-tuote: PuraVida-pesuallashana.  
Kuva: Hotel JW Marriott

Donbass Arena, Ukraina. 
Hansgrohe-tuote: Metris S-pesuallashana.  
Kuva: Donbass Arena

Kansainväliset projektireferenssit

Globaalisti kotona
Quality made by 

Hansgrohe
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 Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi. 
 Hansgrohe-tuotteet: Raindance S 240 Air-yläsuihku. 
Kuva: abudhabi.capitalgate.hyatt.com 

 Scarlet Hotel, Cornwall. 
 Hansgrohe-tuotteet: Raindance-yläsuihkut, Talis S 
-pesuallashana ja Pontos AquaCycle 9000. 

 Hotel Bella Sky, Kööpenhamina. 
 Hansgrohe-tuotteet: Croma 160-yläsuihkut 
ja Croma Vario 100-käsisuihkut. 
Kuva: Claus Starup, Bella Center 

 Hotel Balcones Del Atlántico, Dominikaaninen tasavalta.  
 Hansgrohe-tuotteet: Metris S-pesuallashana ja Croma 
100 -suihkusetit. 

 Hotel Hamilton Scotts, Singapore. 
 Hansgrohe-tuotteet: Raindance E 360 ja 240-yläsuihkut, 
PuraVida-käsisuihkut, Talis elektroniikka-pesuallashanat. 
Kuva: Hamilton Scotts 

 Royal Spa, Kitzbühel, Itävalta. 
 Hansgrohe-tuotteet: Raindance-yläsuihkut 
ja Croma 100-käsisuihkut. 
Kuva: Harald Eisenberger/Warimpex 

 Hotel Waldorf Astoria, Berlin. 
 Hansgrohe-tuotteet: Raindance S-käsisuihkut, 
Raindance Rainfall. 
Kuva: Waldorf Astoria 

 Hotel Budersand, Sylt, Saksa. 
 Hansgrohe-tuotteet: Raindance Rainfall 
ja Raindance S-käsisuihkut. 
Kuva: jana-ebert.de 

 Lisätietoja löytyy sivustolta www.hansgrohe.fi  



www.facebook.com/
hansgrohe

www.twitter.com/
hansgrohe_pr

www.youtube.com/
hansgrohe

 Huomioi, että voimme esitellä vain pienen valikoiman tuotteistamme tässä myyntioppaassa. 
Koko valikoimamme löydät internetistä. 

 Tämä luettelo on painettu mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Myös sinä voit antaa osasi 
ympäristöllemme antamalla tämän luettelon käytön jälkeen muille kiinnostuneille tai antamalla sen 
kierrätykseen. 

 Lisätietoja Hansgrohen maailmasta löydät sivustolta 
www.hansgrohe.fi  

 koe Hansgrohe-tuotteet interaktiivisesti 
 Loppuasiakkaan luettelon iPad-version löydät sivustolta 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Suunnittele itse: Hansgrohe@home  
 Näytä asiakkaallesi virtuaalisesti iPhonella, iPadilla tai Android-älypuhelimella, kuinka täydelli-
sesti Hansgrohen hanat sopivat kodin pesualtaaseen tai suihkuun. Laitteellesi sopivan version löy-
dät ilmaiseksi sivustolta  
iTunes: http://itunes.com/app/hansgrohehome
Google Play: http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se

 Säästä Hansgrohen avulla  
 Kaikki siitä, miten Hansgrohe auttaa säästämään vettä ja energiaa, saat sivustolta 
www.hansgrohe-int.com/savings-calculator tai mobiilipalvelussa 
http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com 



 Teknologiat 

 Suihkumuodot 

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

 Säästää vettä ja energiaa rajoittama-
lla vedenvirtausta. Pitkään kestävään 
nautintoon. 

 Voit vaihtaa suihkutoiminnon tai suihkun 
helposti pelkällä painalluksella. 

 Täydellinen vaihtoehto shampoon 
huuhtelemiseksi hiuksista. 

 Pehmeä suihkusade koko leveydellä.  Hellävarainen sade ilmalla rikastetuin 
pisaroin. 

 Määrittää henkilökohtaisen toimin-
ta-alueen pesualtaan ja hanan välissä. 
Kaikenkokoisiin tiloihin. 

 Suuri suihkulautanen ympäröi koko 
 vartalosi hyväileviin pisaroihin. 

 Kalkkikerrostumien poistaminen onnistuu 
pelkällä joustavien silikonisuuttimien 
pyyhkäisyllä. 

 Pehmeän suihkusateen ja dynaamisen 
suihkun yhdistelmaä. 

 Kohdistettu, hyvää tekevä hierovasuihku.  Voimakas suihku koko suihkun leveydeltä. 

 Kun avaat, virtaa kylmävesi perusasetuk-
sena. Kummaa vettä saat kääntämällä 
kahvaa kun tarvitset sitä. 

 Hieno, keskitetty suihkuvirta 
paikalliseen suihkunautintoon. 

 Voimakas, sykkivä hierovasuihku  Dynaaminen, elvyttävä hierovasuihku. 

 Pehmeiden suihkujen hellävarainen virta.  Voimakas, laaja-alainen vesiputoussuihku. 

- 000  Kromi  
- 400  Valkoinen/kromi 
- 450  Valkoinen 
- 800  Ruostumaton teräs-optiikka 

 Pinnat 

 Pinnan tiedolla jokainen tilausnu-
mero (#) on 8-numeroinen ,  esi-
merkiksi  28500, - 000 =  Kromi 

Massage

Select

Cool
Start

Hot

Cool

Whirl

Rain
Air XL

Mono
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 Hansgrohe-tekninen palvelu 
 Teknisissa kysymyksissa ammattilaiset aut-

tavat mielellään hyödyntäen tietojaan koko 

Hansgrohe-tuotemallistosta. 

 Huolto- ja takuunalaiset varaosat toimitetaan 

mahdollisimman nopeasti:

Puh: 0207 931 340

Faksi: 0207 931 349

Sähköposti: info@hansgrohe.fi  

 Hansgrohen varaosien takuu 
 Takaamme varaosien saatavuuden 10 vuodeksi 

sen jälkeen kun tuotteen valmistus on lopetettu. 

Näin saat mielenrauhan niidenkin projektien 

osalta, joiden valmistumisesta on jo jonkin aikaa. 

 Hansgrohen laatutakuu 
 Paras laatu on olennainen osa Hansgrohen yritys-

fi losofi aa. Sen vuoksi myönnämme tuotteillemme 

viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan takuun. 

Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi /

takuu. 

 PartnerPlus-edut saniteettialan 
ammattilaisille: 
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