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Voit vaihtaa suihkutoiminnon
tai suihkun helposti pelkällä
painalluksella.

Säästää vettä ja energiaa
rajoittamalla vedenvirtausta.
Pitkään kestävään nautintoon.

Lisää veteen suuren määrän ilmaa.Tämä synnyttää pehmeän,
roiskeettoman vesisuihkun täyteläisillä vesipisaroilla.

Suuri suihkulautanen ympäröi koko vartalosi hyväileviin pisaroihin.

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

Kun avaat, virtaa kylmä vesi
perusasetuksena. Kuumaa vettä
saat tarvittaessa kääntämällä
kahvaa vasemmalle.

Kalkkikerrostumien poistaminen onnistuu pelkällä
joustavien silikonisuuttimien pyyhkäisyllä.

Suihkumuodot
Kylpyhuonehanat .
Tyylimaailmat
Tyylimaailma Avantgarde
Tyylimaailma Modern
Tyylimaailma Classic
Hanateknologioita

42
44
48
58
64

Keittiöhanat .

68

Referenssit .

76

Hansgrohe
mobiilisovellukset .

78

Rain
Air XL

Whirl

Täydellinen vaihtoehto
shampoon huuhtelemiseksi
hiuksista.

Hellävarainen sade ilmalla
rikastetuin pisaroin.

Pehmeä suihkusade koko
leveydellä.

Kohdistettu, hyvää tekevä
hieromasuihku.

Dynaaminen, elvyttävä
hierontasuihku.

Pehmeän suihkusateen
ja dynaamisen suihkun
yhdistelmä.

Voimakas, laaja- alainen
vesiputoussuihku.

Pehmeiden suihkujen hellävarainen virta.

Pintavaihtoehdot
Värikoodin lisääminen tekee tilausnumerosta (#)
kahdeksannumeroisen. esim. 28500, - 000 = Kromi
000 Kromi | 400 Valkoinen/Kromi | 800 Ruostumaton teräs-optic

Hansgrohe –
tuotemerkki ja lupaus.
Pieni painike kylpyhuoneessa takaa suuren nautinnon.

Hansgrohen nimi yhdistetään maailmanlaajuisesti parhaaseen muotoiluun,
älykkäisiin toimintoihin ja erinomaiseen
käyttäjäystävällisyyteen. Etsimme aina
uusia, ihanampia tapoja käyttää vettä.
Siksi löydätkin myös tästä esitteestä uusia
ja upeita, poikkeuksellisen laadukkaita
tuotteita. Esimerkkinä mainittakoon uusi
Select-teknologia: yksinkertaisella painikkeella saat lisää iloa ja vapautta kyl-

pyhuoneeseen ja keittiöön. Ideamme veden käyttöön tuovat elämyksiä omaan
kotiisi. Seuraavilta sivuilta löydät palkittua kauneutta, innovatiivista teknologiaa
ja korkeaa laatua. Kaikki Hansgrohelta.
Toivotamme sinulle hyviä lukuhetkiä!

Richard Grohe

Tämän kuvaston iPad-version – videoilla ja mielenkiintoisilla sovelluksilla lisätt ynä –
löydät sivulta http://itunes.com/app/hansgrohecatalog
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10 suihkuun liitt y vää tosiasiaa ja mielihalua

10 suihkuun liittyvää tosiasiaa
ja mielihalua .
Miten suihkutamme mieluiten?

Me Hansgrohella teemme kaikkemme, jotta voimme tarjota sinulle täydellisen suihkuelämyksen. Sen vuoksi
teemme markkinointitutkimusta jo kahdeksassa maassa, työskentelemme yhteistyös-

sä 700 tuotetestaajan kanssa maailmanlaajuisesti, arvioimme yli 1,3 miljoonaa
vastausta ja tutkimme suihkukäyttäytymistä joka päivä käyttäjien kanssa suihkumaailmassamme Hansgrohe Aquademies-

sa. Olemme saaneet selville mm. nämä
10 tosiasiaa, jotka kerromme mielellämme eteenpäin.

Shh h

ower

Yli 20 % toivoo itselleen rauhoittumisaluetta tai istumamahdollisuutta kylpyhuoneessa.

12,66 min
13,27 min
Miehet viettävät suihkussa keskimäärin 12,66 minuuttia
ja naiset 13,27 minuuttia.

47 % mielestä suihkussa on mukavinta käydä aamulla.

0

Kolme viidestä laulaa suihkussa. Mieluiten jotakin
siirappista laulua.

Maailmanlaajuisesti ihmiset viettävät keskimäärin
70 minuuttia päivittäin kylpyhuoneessa.
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10 suihkuun liitt y vää tosiasiaa ja mielihalua

Vastaajista 53 % pitää RainAir-suihkua
lempisuihkunaan.

94 % pitää Select-painiketta parempana 17 % vastaajista suihku on myös inspikuin tavallista säätörengasta.
raation lähde.

Mikä vakuutti sinut Hansgrohe -tuotteissa?

ERILAISIA VESISUIHKUJA

SUUREMPI SUIHKUPÄÄ

HELPPO KÄYTTÄÄ

ISTUU HY VIN
K ÄTEEN

RAINAIR-SUIHKU
SELECT-PAINIKE
HYVÄ
LAATU

HELPOMPI VAIHTAA SUIHKUTOIMINTOA
MIELLYTTÄVÄMPI VESISUIHKU

MIELLYTTÄVÄ SUIHKUTUNNE

“Mitä erityistä Raindance -suihkuissa on? Senhän sanoo jo nimikin. Kun käännät veden päälle, alkaa sinua tanssittaa suihkun
alla. Tämä siis joka aamu (mikäli käyt aamulla suihkussa). Ja samalla saa tietenkin laulaa.”
Tuotetestaaja “HvdrC” trnd-projektista 2013

Lähdetiedot: Hansgrohe Duschstudie Global 2014/trnd Projekt D - A - CH 2013: Raindance Select E 120 -tuotetesti
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Qualit y – Made by Hansgrohe

Sinun tarpeesi ovat meidän
tavoitteitamme.
Laatua – Hansgrohelta .
Kaiken toimintamme päämääränä on luoda sinulle täydellisyyteen saakka kehiteltyjä tuotteita. Tuotteita, joilla on
pitkä käyttöikä, upea muotoilu ja korkea
käyttömukavuus. Sen vuoksi rakennamme,
tutkimme, testaamme ja tuotamme erittäin
kunnianhimoisesti – niin pääkonttorissamme Schwarzwaldissa Etelä-Saksassa kuin
toimipaikoissamme kaikkialla maailmassa.

PERINNE.
Voit luottaa pitkäikäisiin ja kestävästi suunniteltuihin tuotteisiimme. Vuo desta 1901 lähtien olemme tuotteillamme hurmanneet ihmisiä kaikkialla
maailmassa.

MUOTOILU.
Iloitse joka päivä tuotteidemme muotoilusta ja toiminnoista. Olemme jo kauan tehneet yhteist yötä tunnettujen muotoilijoiden kanssa. Yhteist yö on ollut menest ys
ja sen ansiosta esteettinen kunnianhimom me on toistuvasti palkittu kansainvälisillä
muotoilupalkinnoilla.
iF-muotoilupalkintolistauksessa Hansgrohe on jopa nimett y saniteettialan parhaaksi valmistajaksi.
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Qualit y – Made by Hansgrohe

KEHITYS.
Tavoitteemme on, että sinä iloitset yhtä
paljon tuotteistamme kun me niiden ke hittämisestä.

TEST CENTER.
Haluamme ehdottomasti täydellisiä
tuotteita. Siksi otamme mielellämme
vastaan testausapua myös sinulta.

TUOTANTO.
Jotta tuotteemme tuottaisivat sinulle iloa kauan, tuotantomme
noudattaa kaikissa toimipaikoissamme kaikkialla maailmassa sa moja korkean laadun takaavia
Hansgrohe -standardeja.

TUOTEKLASSIKOT.
Voit vuosikausia nauttia vedestä tuotteillamme,
joiden uskomaton muotoilu, korkea toiminnallisuus ja huolellinen valmistus ihastuttavat.
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Vesinautinto
on tärkeintä:
Suihkunautinto.

Suihkunautinto . Suihkuteknologiat

Uusin suihkuteknologiamme.
Select.
Kätevin ratkaisu kylpyhuoneeseen.

Uusin saavutuksemme on elegantti painike, jolla emme pelkästään mullista
veden käyttöä, vaan olemme lisäksi edelläkävijä hanojen ja suihkujen käyttömu-

kavuudessa ja hallinnassa. Select-painikkeella voit vaihtaa helposti painalluksella
suihkutoimintoa, valita eri suihkumuotoja
tai säädellä veden virtausta ilman viivei-

tä. Vedestä nauttiminen ei voisi olla miellyttävämpää.

Käsi - ja yläsuihkuissa suihkumuotoa vaihdetaan helposti napin painalluksella.

Suihkut kytketään päälle ja pois päältä ShowerTabletissa yhdellä Select- painikkeella tai ShowerSelect-termostaatissa useammilla
painikkeilla.
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Suihkunautinto. Suihkuteknologiat

Yläsuihkut
sivu 20

Suihkunohjaus pinta - asennuksena
sivu 30

Käsisuihkut
sivu 16

Suihkunohjaus piiloasennuksena
sivu 34

Showerpipe -suihkut
sivu 24
11

Suihkunautinto . Suihkuteknologiat

Muut suihkuteknologiat .
Intohimomme veteen luo innovaatioita kylpyhuoneeseen.

AirPower.
Suihkulautaseen johdetaan ilmaa, joka
sekoittuu ulosvirtaavaan veteen. Näin vesipisaroista tulee täyteläisempiä, kevyempiä ja pehmeämpiä. Eikä se pelkästään
tunnu hyvältä – vedenkäyttö on samalla
tehokasta ja mahdollisimman roiskeetonta.

QuickClean.
Suihkusuuttimissa on elastiset silikoninystyrät. Kalkkisaostumat voidaan poistaa
nopeasti ja helposti raaputtamalla niitä
kevyesti sormella. Kalkkivapaat ja hoidetut tuotteet eivät pelkästään näytä kauniimmilta, vaan ne myös pysyvät kunnossa ja kestävät pitempään.
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Suihkunautinto . Suihkuteknologiat

EcoSmart.
Jo vuonna 1987 – kauan ennen kuin veden säästäminen tuli ajankohtaiseksi – Hansgrohe kehitti Mistral Eco-käsisuihkun, joka puolitti vedenkulutuksen ja
säästi siten veden lämmittämiseen kuluvaa arvokasta energiaa. EcoSmart-suihkujen vedenkulutus on nykyään vain yhdeksän tai kuusi litraa minuutissa ja ne
säästävät vettä ja energiaa jopa 60 %.

EcoSmart-teknologia

XXL Performance.
Koska vesi jakautuu älykkäästi laajalle
alueelle, pehmeä sadesuihku ulottuu koko
vartalolle. Vesinautinto on taivaallinen.
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Suihkunautinto. Suihkuvaihtoehdot

Salli itseäsi kosketettavan.
Tuhannella eri tavalla.
Valitse laajasta suihkuvalikoimasta itsellesi täydellinen suihkutilanne ja siihen sopiva ohjaus.

Pehmeä kesäsade, voimakas vesiputous vai virkistävä sadesuihku? Unelmoitpa mistä tahansa suihkunautinnosta,
suihkuvalikoimamme avulla saat unelmasi

toteutumaan. Toteuta nyt yksilöllinen suihku sinulle räätälöidyllä konfiguroinnilla.

Käsisuihkut ja suihkusetit

Yläsuihku

Showerpipe-suihku
ja suihkupaneeli

Pieni ratkaisu mutta samoin mukavuuksin
kuin isokin suihku – helposti seinään asennettuna.

Virkistäytymiseen ja rentoutumiseen – koska jokainen päivä ansaitsee erilaisen suihkun. Piiloasennus seinään integroituna.

Täydellinen suihkunautinto – nopea ja
helppo asennus jo olemassa oleviin vesiliitäntöihin. Sopii täydellisesti remonttiin.

Suihkunohjaus
p inta-asennuksena

Suihkunohjaus
p iiloasennuksena

Sopii erinomaisesti jo käytössä oleviin liitäntöihin. Helpoin tie uuteen suihkuelämykseen.

Hanarunko piilotetaan seinään, mikä
mahdollistaa täyden liikkumavapauden
suihkun alla.
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Suihkunautinto . Käsisuihkut ja suihkusetit

Käsisuihkumme.
Käsinkosketeltavia innovaatioita.
Pieni painike takaa suuren nautinnon.

Uusi Select-teknologia käsisuihkuissa tekee suihkussa käymisestä nyt vieläkin miellyttävämpää. Sen sijaan, että
säätäisit hankalasti suihkusiivilää, voit nyt
vaihtaa todella helposti eri suihkumuotojen välillä nappia painamalla. Käsisuih-

kumme vakuuttavat myös ulkonäöllään.
Niitä on saatavana joko pyöreinä tai kulmikkaina, kromin tai kromin ja valkoisen
yhdistelminä – näin painikkeen painallus ei anna mielihyvää vain sormille, vaan
myös silmille. Myös ympäristö on otettu

huomioon: EcoSmart-tuoteversio alentaa
älykkään virtauksen rajoittimen ansiosta
veden kulutusta jopa 60 %.
www.hansgrohe.fi/select

Raindance ® Select E 120 3jet Käsisuihku
Hellä sadesuihku suurista suuttimista muodostuu ilmalla rikastetuista vesipisaroista.

Voimakas sadesuihku pienistä suuttimista – täydellinen
shampoon huuhteluun.

Kohdistettu hierova suihku
pyörivistä suihkusuuttimista lievittää jännit ystä.

UUTUUS

Whirl

Vaihda suihkutoimintoa napin painalluksella lapsellisen helposti ja intuitiivisesti.

Select

Skannaa koodi ja katso tuotevideo.
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Suihkunautinto. Käsisuihkut ja suihkusetit

Suihkulaboratoriosta käytäntöön:
Nauti vedestä niin kuin itse haluat.
Hansgrohen suihkulaboratoriossa määriteltiin kolme erilaista suihkussakävijä-tyyppiä.

Nautinnollinen
suihku.
Suihkunauttijat käyttävät mielellään paljon
aikaa kylpyhuoneessa ja haluavat rentoutua. Heistä on ihanaa huuhtoa arki pois pisara pisaralta. Vesi peittää heidät sisäänsä
kuin lämmin sade eikä mikään tai kukaan
voi heitä häiritä. Heille suihku ei ole vain
peseytymistä, vaan veden tulee hyväillä
myös sielua. Heille sopii ylellisen pehmeä
R ainAir-suihku.

Tehokas suihku.
Kun suihkun alla seisoo tehosuihkuttaja, hän
haluaa ennen kaikkea tuntea itsensä raikkaaksi suihkun jälkeen. Joskus jo muutama minuutti riittää, kunhan lopputulos vain on
oikea. Suihkun tulee vaikuttaa välittömästi. Esimerkiksi sampoo pitää voida huuhdel
la nopeasti ja perusteellisesti pois, muussa tapauksessa tehosuihkuttajasta tulee
kärsimätön. Hänelle sopii selvästi voimakas
Rain-suihku.

Kohdennettu suihku.

Whirl

Kohdesuihkuttajalle oikea suihku on intensiivinen ja se tuntuu kunnolla. Näin hän voi
suihkuttaa pois syvät lihasjännitteet ja urheiluharjoituksen aiheuttamat rasitukset. Tämä
suihkuttaja poistuu mielellään suihkusta
täysin rentona ja vapaana kaikista painolasteista valmiina vapaailtaan tai seuraavan
urheilutreeniin. Whirl-suihku hieroo häntä
kohd ennetusti.
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Suihkunautinto. Käsisuihkut ja suihkusetit

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Raindance ® Select

Raindance ® Select E 150 3jet Käsisuihku
# 26550, - 000, - 400 (€ 128,22)
# 26551, - 000, - 400 (€ 128,22) EcoSmart
(ei kuvassa)

Raindance ® Select E 150/Unica ® ’S Puro
Suihkusetti
# 27857, - 000, - 400 (€ 264,89) 0,90 m
# 27856, - 000, - 400 (€ 256,57) 0,65 m
(ei kuvassa)

Raindance ® Select E 120 3jet Käsisuihku
# 26520, - 000, - 400 (€ 100,39)
# 26521, - 000, - 400 (€ 100,39) EcoSmart
(ei kuvassa)

Raindance ® Select
Suihkusetti
# 26621, - 000, - 400
# 26620, - 000, - 400
# 26623, - 000, - 400
(ei kuvassa)
# 26622, - 000, - 400
(ei kuvassa)

E 120/Unica ® ’S Puro
(€ 216,06) 0,90 m
(€ 209,10) 0,65 m (ei kuvassa)
(€ 216,06) EcoSmart 0,90 m
(€ 209,10) EcoSmart 0,65 m

Raindance ® Select S 150 3jet Käsisuihku
# 28587, - 000, - 400 (€ 128,22)
# 28588, - 000, - 400 (€ 128,22) EcoSmart
(ei kuvassa)

Raindance ® Select S 150/Unica ® ’S Puro
Suihkusetti
# 27803, - 000, - 400 (€ 263,39) 0,90 m
# 27802, - 000, - 400 (€ 255,20) 0,65 m
(ei kuvassa)

Raindance ® Select S 120 3jet Käsisuihku
# 26530, - 000, - 400 (€ 100,39)
# 26531, - 000, - 400 (€ 100,39) EcoSmart
(ei kuvassa)

Raindance ® Select
Suihkusetti
# 26631, - 000, - 400
# 26630, - 000, - 400
# 26633, - 000, - 400
(ei kuvassa)
# 26632, - 000, - 400
(ei kuvassa)
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S 120/Unica ® ’S Puro
(€ 216,06) 0,90 m
(€ 209,10) 0,65 m (ei kuvassa)
(€ 216,06) EcoSmart 0,90 m
(€ 209,10) EcoSmart 0,65 m

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Suihkunautinto . Käsisuihkut ja suihkusetit

Croma ® 100

Croma ® 100 Multi Käsisuihku
# 28536, - 000 (€ 73,38)
# 28538, - 000 (€ 78,70) EcoSmart (ei kuvassa)

Croma ® 100 Multi/Unica ® ’C Suihkusetti
# 27774, - 000 (€ 156,31) 0,90 m
# 27775, - 000 (€ 146,90) 0,65 m (ei kuvassa)
# 27655, - 000 (€ 161,50) EcoSmart 0,90 m
(ei kuvassa)
# 27777, - 000 (€ 152,22) EcoSmart 0,65 m
(ei kuvassa)

Croma ® 100 Vario Käsisuihku
# 28535, - 000 (€ 41,33)
# 28537, - 000 (€ 46,92) EcoSmart (ei kuvassa)

Croma ® 100 Vario/Unica ® ’C Suihkusetti
# 27771, - 000 (€ 125,22) 0,90 m
# 27772, - 000 (€ 115,39) 0,65 m (ei kuvassa)
# 27653, - 000 (€ 130,26) EcoSmart 0,90 m
(ei kuvassa)
# 27776, - 000 (€ 126,17) EcoSmart 0,65 m
(ei kuvassa)

Crometta ® 85 Vario Käsisuihku
# 28562, - 000 (€ 24,96)
# 28607, - 000 (€ 30,55) EcoSmart (ei kuvassa)

Crometta ® 85 Vario/Unica ® ’Crometta
Suihkusetti
# 27762, - 000 (€ 71,20) 0,90 m
# 27763, - 000 (€ 67,11) 0,65 m (ei kuvassa)

®
Crometta 85

Kauneudella on kahdet kasvot:
Raindance Select-käsisuihkuja ja yläsuihkuja on saatavana
kromin tai valkoisen värisellä suihkusiivilällä.

Värikoodin lisääminen tekee tilausnumerosta (#)
kahdeksannumeroisen. esim. 28500, - 000 = Kromi
000 Kromi | 400 Valkoinen/Kromi

Kromi .

Valkoinen/Kromi .
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Suihkunautinto. Yläsuihkut

Yläsuihkumme:
Maailman kaunein sade.
Koe parasta vesinautintoa napin painalluksella.

Nyt myös Hansgrohen yläsuihkujen
suihkutoiminto voidaan valita painikkeen
painalluksella. Rain- ja RainAir-suihkut
auttavat rentoutumaan koko suihkulautasesta tulevalla runsaalla sadesuihkullaan.
RainStream-suihku huuhtoo arjen stressin
harteiltasi kaikista kahdestatoista suutti-

mesta tulevalla runsaalla ja helmeilevällä sateellaan. Eikä vain suihkukokemus,
vaan myös yläsuihkujen ulkonäkö on monipuolinen: Saatavana on klassisen pyöreä malli ja modernin kulmikas malli joko
kromisena tai kromin ja valkoisen yhdistelmänä. Lisäksi niiden ulkokuoressa on tyy-

likäs ja hillitty kromirengas, korkeampi ja
korkealaatuisempi reuna sekä viehättävä
aaltostruktuuri. Irrotettava suihkulautanen
on helposti puhdistettavissa, jolloin se pysyy kauan kauniina ja toimivana.
www.hansgrohe.fi/select

Raindance ® Select E 300 3jet Yläsuihku
UUTUUS

Vaihtaa hetkessä suihkut y ypin ja tarjoaa
nautintoa painikkeen painalluksella.
Select

Hellä sadesuihku suurista suuttimista muodostuu ilmalla rikastetuista vesipisaroista.

Voimakas sadesuihku pie nistä suuttimista – täyde llinen sampoon huuhteluun.
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Runsas leveä virtaus 12:sta suuttimesta – tehokasta rentoutumista.

Suihkunautinto. Yläsuihkut

Suihkutoiminnot: Kaunista on se, mikä miellyttää.
Myös yläsuihkuista löytyy jokaiselle sopiva sadesuihku.

RainAir.
RainAir-suihkun jokainen pisara tulee suuresta ja leveästä suuttimesta ilmaan sekoitettuna.
Näin syntyy erityisen pehmeä sadesuihku.

Rain.
Uusi Rain-suihku tuo esiin veden voimakkaimmat ominaisuudet. Vesi tulee voimakkaana
pienistä, kapeista suuttimista ja sopii nopeaan virkistäytymiseen ja sampoon huuhteluun hiuksista.

RainStream.
Yläsuihkun takaosasta virtaa 12 leveää ja
helmeilevää vesisuihkua pehmeänä, mutta
silti voimakkaana. Nämä leveät yksittäiset
vanat huuhtovat arjen stressin harteiltasi.
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Suihkunautinto . Yläsuihkut

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Raindance ®

®
Raindance Select E 300 3jet Yläsuihku
# 26468, - 000, - 400 (€ 897,24)
390 mm seinäsuihkuputkella
Lisäksi Runko - osa seinään: iBox universal

Raindance ® Select E 300 2jet Yläsuihku
# 27385, - 000, - 400 (€ 642,31)
390 mm seinäsuihkuputkella
# 27384, - 000, - 400 (€ 599,48)
100 mm kattosuihkuputkella (ei kuvassa)

iBox

Raindance ® E 420 Air 2jet Yläsuihku
# 27373, - 000 (€ 1409,42)
385 mm seinäsuihkuputkella
Lisäksi Runko - osa seinään: iBox universal

iBox

Raindance ® E 420 Air 1jet Yläsuihku
# 27372, - 000 (€ 1241,51)
385 mm seinäsuihkuputkella

Raindance ® E 360 Air 1jet Yläsuihku
# 27376, - 000 (€ 731,51)
390 mm seinäsuihkuputkella
# 27381, - 000 (€ 691,68)
100 mm kattosuihkuputkella (ei kuvassa)

Raindance ® Select S 300 2jet Yläsuihku
# 27378, - 000, - 400 (€ 621,17)
390 mm seinäsuihkuputkella
# 27337, - 000, - 400 (€ 579,70)
100 mm kattosuihkuputkella (ei kuvassa)

Raindance ® Select S 240 2jet Yläsuihku
# 26466, - 000, - 400 (€ 483,13)
390 mm seinäsuihkuputkella
# 26470, - 000, - 400 (€ 483,13) EcoSmart
390 mm seinäsuihkuputkella (ei kuvassa)
# 26467, - 000, - 400 (€ 441,66)
100 mm kattosuihkuputkella (ei kuvassa)
# 26469, - 000, - 400 (€ 441,66) EcoSmart
100 mm kattosuihkuputkella (ei kuvassa)

Raindance ® Royale 350 Air 1jet
Yläsuihku
# 28420, - 000 (€ 2059,09) sekä
# 27410, - 000 (€ 353,82)
seinäsuihkuputki 470 mm TAI
# 27418, - 000 (€ 269,80)
kattosuihkuputki 100 mm (ei kuvassa)

Raindance ® S 300 Air 1jet Yläsuihku
# 27493, - 000 (€ 785,39)
390 mm seinäsuihkuputkella
# 27494, - 000 (€ 742,02)
100 mm kattosuihkuputkella (ei kuvassa)
®
Raindance S 240 Air 1jet Yläsuihku
# 27474, - 000 (€ 655,13)
390 mm seinäsuihkuputkella (ei kuvassa)
# 27477, - 000 (€ 608,48)
100 mm kattosuihkuputkella (ei kuvassa)

Raindance ® Rainmaker ® Air 3jet
Raindance ® Rainmaker ® Air 3jet
680 x 460 mm Yläsuihku pintaosat
600 mm Yläsuihku pintaosat
# 28418, - 000 (€ 5693,47) valolla
# 26117, - 000 (€ 5694,15) valolla
# 28417, - 000 (€4774,41) ilman valoa (ei kuvassa)
# 26115, - 000 (€ 4774,55) ilman valoa (ei kuvassa)
Lisäksi # 28414180 (€ 128,49) runko - osa (ei kuvassa) Lisäksi # 28412180 (€ 131,22) runko - osa (ei kuvassa)
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Raindance ® Rainmaker ® 260 Air 1jet
260 x 260 mm Yläsuihku pintaosat
# 26472, - 000 (€ 483,13)
# 26481, - 000 (€ 483,13) EcoSmart
Lisäksi # 26471, -180 (€ 110,48) runko-osa (ei kuvassa)

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet
Yläsuihku
# 28411, - 000 (€ 3054,81)
Lisäksi Runko - osa seinään: iBox universal

iBox

Raindance ® Rainfall ® 150 Yläsuihku
# 26442, - 000 (€ 299,67)

Suihkunautinto . Yläsuihkut

Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet
Yläsuihku
# 28433, - 000, - 400 (€ 1524,54)
Lisäksi Runko - osa seinään: iBox universal

iBox

Raindance ® Rainfall ® 150 Stream Yläsuihku
# 26443, - 000 (€ 299,67)

Croma ®

Croma ® 220 Air 1jet Yläsuihku
# 26464, - 000 (€ 256,84) kuulanivelellä
# 26465, - 000 (€ 256,84) EcoSmart (ei kuvassa)
®
Croma 160 1jet Yläsuihku
# 27450, - 000 (€ 229,56) kuulanivelellä
(ei kuvassa)
# 28450, - 000 (€ 234,47) EcoSmart (ei kuvassa)
Lisäksi esim.:
# 27413, - 000 (€ 97,53) 389 mm seinäsuihkuputki
(ei kuvassa)

Croma ® 100 Multi Yläsuihku
# 27443, - 000 (€ 88,11) kuulanivelellä
# 28460, - 000 (€ 93,30) EcoSmart (ei kuvassa)
Lisäksi esim.:
# 27411, - 000 (€ 25,10)
128 mm seinäsuihkuputki (ei kuvassa)

Croma ® 100 Vario Yläsuihku
# 27441, - 000 (€ 56,61) kuulanivelellä
# 28462, - 000 (€ 64,65) EcoSmart (ei kuvassa)
Lisäksi esim.:
# 27411, - 000 (€ 25,10)
128 mm seinäsuihkuputki (ei kuvassa)

Crometta ® 85 Vario Yläsuihku
# 28424, - 000 (€ 50,47) kuulanivelellä
Lisäksi esim.:
# 27411, - 000 (€ 25,10)
128 mm seinäsuihkuputki (ei kuvassa)

Crometta ® 85 Green 1jet EcoSmart Yläsuihku
# 28423, - 000 (€ 49,92) kuulanivelellä
Lisäksi esim.:
# 27411, - 000 (€ 25,10)
128 mm seinäsuihkuputki (ei kuvassa)

Crometta ® 85

Crometta ® 85 Multi Yläsuihku
# 28425, - 000 (€ 62,61) kuulanivelellä
Lisäksi esim.:
# 27411, - 000 (€ 25,10)
128 mm seinäsuihkuputki (ei kuvassa)
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Suihkunautinto . Showerpipet ja suihkupaneeli

Showerpipe-suihkumme vastaavat
kaikkein korkeimpiin vaatimuksiin.
Koe suihku uudella tavalla nappia painamalla.

Showerpipe-suihkussa on kaikki
kaunista – ja helppoa. Uusien käsisuihkun,
yläsuihkun ja termostaatin Select-painikkeiden ansiosta suihkun ja suihkumuodon
valinta on entistäkin miellyttävämpää. Toiminto on integroitu ShowerTabletiin elegantisti. Vain kevyt painallus riittää ja su-

kellat täysin uuteen suihkukokemukseen.
Kaikissa Hansgrohen Showerpipe-suihkuissa on täydellinen muotoilu ja toisiinsa
sopivat osat. Ne voidaan asentaa todella helposti ja nopeasti seinän vesiliitäntöihin – ihanteellinen ratkaisu remontissa.
Tämä koskee myös suihkupaneeleja: Ne

Raindance ® Select E 300 3jet Showerpipe

tarjoavat suihkunautintoa esiasennettujen
ja paneeliin integroitujen ylä-, käsi ja sivusuihkujensa ansiosta.
www.hansgrohe.fi/select

Valitse suihkutoiminto.

Select

UUTUUS

Päälle ja pois päältä.

UUTUUS

Ylasuihku päälle ja pois.
Valitse suihkutoiminto.
Select

Select

UUTUUS

Käsisuihku päälle ja pois.

Select

Yläsuihkun RainStream -suihkun päälle ja poiskytkentä.
Whirl
Select

Valitse lämpötila.
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Skannaa koodi ja katso tuotevideo.

Suihkunautinto. Showerpipet ja suihkupaneeli

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Raindance ® Select Showerpipe -suihkut

Raindance ® Select E 300 3jet ST Showerpipe
sis. Raindance Select E 300 3jet yläsuihku,
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku
ja ShowerTablet Select 300 termostaattinen
suihkuhana, yläsuihkuputki 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2088 mm. Ei sovellu sulullisille epäkesko - tai
pinta- asennusliittimille.
# 27127, - 000, - 400 (€ 2221,68)
®
Raindance Select E 300 2jet ST Showerpipe
sis. Raindance Select E 300 2jet yläsuihku,
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku
ja ShowerTablet Select 300 termostaattinen
suihkuhana, yläsuihkuputki 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2088 mm. Ei sovellu sulullisille epäkesko - tai
pinta- asennusliittimille.
# 27126, - 000, - 400 (€ 1874,55) (ei kuvassa)

Raindance ® Select E 360 1jet ST Showerpipe
sis. Raindace E 360 Air 1jet yläsuihku,
Raindance Select E 120 3 jet käsisuihku
ja ShowerTablet Select 300 termostaattinen
suihkuhana, yläsuihkuputki 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2088 mm. Ei sovellu sulullisille epäkesko - tai
pinta- asennusliittimille.
# 27288, - 000, - 400 (€ 1874,55)
# 27287, - 000, - 400 (€ 1874,55) EcoSmart
(ei kuvassa)
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Raindance ® Select E 360 1jet Showerpipe
sis. Raindance E 360 1jet yläsuihku,
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku
ja Ecostat Select termostaattinen suihkuhana,
yläsuihkuputki 380 mm. Ei sovellu sulullisille
epäkesko - tai pinta- asennusliittimille.
# 27134, - 000, - 400 (€ 1578,69)
Asennuskorkeus 1100 mm,
jolloin yläsuihku 2170 mm
# 27112, - 000, - 400 (€ 1578,69)
Asennuskorkeus 1100 mm,
jolloin yläsuihku 2070 mm
# 27286, - 000, - 400 (€ 1578,69) EcoSmart
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2070 mm.

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Suihkunautinto. Showerpipet ja suihkupaneeli

Raindance ® Select S 300 2jet Showerpipe
sis. käänt y vä yläsuihku Raindance Select
S 300 2jet, Raindance Select S 120 3jet
käsisuihku ja Ecostat Comfort termostaattinen
suihkuhana, yläsuihkuputki 460 mm,
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2100 mm
# 27133, - 000, - 400 (€ 1383,91)

Raindance ® Select S 300 1jet Showerpipe
sis. käänt y vä yläsuihku Raindance Select
S 300 Air 1jet, Raindance Select S 120 3jet
käsisuihku ja Ecostat Comfort termostaattinen
suihkuhana, yläsuihkuputki 460 mm,
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2192 mm (putkea voi lyhentää)
# 27114, - 000 (€ 1207,14)

Raindance ® Comfort 240 Showerpipe (Nordic)
sis. yläsuihku Raindance 240 Air 1jet,
Raindance S 100 3jet käsisuihku, Ecostat Comfort
termostaattinen suihkuhana (ei sisällä liittimiä
eikä peitelaippoja), yläsuihkuputki 460 mm,
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2260 mm (putkea voi lyhentää)
# 27235, - 000 (€ 999,81)

®
Raindance Select S 240 2jet Showerpipe
sis. käänt y vä yläsuihku Raindance Select
S 240 2jet, Raindance Select S 120 3jet
käsisuihku ja Ecostat Comfort termostaattinen
suihkuhana, yläsuihkuputki 460 mm,
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2100 mm
# 27129, - 000, - 400 (€ 1165,40) (ei kuvassa)

®
Raindance Select S 240 1jet Showerpipe
sis. käänt y vä yläsuihku Raindance
S 240 Air 1jet, Raindance Select S 120 3jet
käsisuihku ja Ecostat Comfort termostaattinen
suihkuhana, yläsuihkuputki 460 mm,
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2202 mm (putkea voi lyhentää)
# 27115, - 000 (€ 965,85) suihku (ei kuvassa)
# 27117, - 000 (€ 1221,87) amme - ja suihkuhana
(ei kuvassa)
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Suihkunautinto . Showerpipet ja suihkupaneeli

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Raindance ® Showerpipe -suihkut

Raindance ® E 420 Air 2jet Showerpipe
sis. Raindance E 420 2jet yläsuihku,
1jet puikkokäsisuihku ja termostaattinen
suihkuhana, yläsuihkuputki 400 mm
Huom! Ei sovellu sulullisille epäkesko - tai
pinta- asennusliittimille.
Asennuskorkeus 1100 mm,
jolloin yläsuihku 2143 mm.
# 27149, - 000 (€ 3275,51)

Raindance ® Connect S 240 Air 1jet Showerpipe
sis. Raindance S 240 Air 1jet yläsuihku,
1jet yläsuihku, puikkokäsisuihku,
yläsuihkuputki 460 mm, Ilman hanaa,
voidaan liittää kaikkiin suihkuhanoihin
(Fixfit-liitin ei sisälly toimitukseen)
# 27164, - 000 (€ 1094,88)
# 27421, - 000 (€ 1076,47)
Lyhyellä yläsuihkuputkella 350 mm (ei kuvassa)

Croma ® Showerpipe -suihkut

Croma ® 220 Air 1jet Showerpipe
sis. käänt y vä yläsuihku Croma 220
Air 1jet, Croma 100 Vario käsisuihku
ja Ecostat Comfort termostaattinen
suihkuhana, yläsuihkuputki 400 mm
Asennuskorkeus 1100 mm,
jolloin yläsuihku 2206 mm
# 27185, - 000 (€ 767,80)
# 27188, - 000 (€ 767,80) EcoSmart
# 27223, - 000 (€ 997,22) juoksuputkella
ja pidemmällä pyst ysuihkuputkella, joka on
lyhennettävissä haluttuun mittaan (ei kuvassa)

Croma ® 160 1jet Showerpipe
sis. Croma 160 yläsuihku,
Croma 100 Vario käsisuihku
ja Ecostat Comfort termostaattinen
suihkuhana, yläsuihkuputki 285 mm
Asennuskorkeus 1100 mm,
jolloin yläsuihku 2096 mm
# 27135, - 000 (€ 532,10)
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Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Suihkunautinto . Showerpipet ja suihkupaneelit

Combisetit

Suihkusetti suihkutermostaatilla,
joka ei sisällä liittimiä ja peitelaippoja,
EcoSmart käsisuihkulla
# 27748, - 000 (€ 316,82) 0,65 m

200 mm

200 mm

Croma ® 100 Vario/
®
Ecostat Comfort Combi

Croma ® 100 Vario/
®
Ecostat Comfort Combi
Suihkusetti amme - ja suihkutermostaatilla,
joka ei sisällä liittimiä ja peitelaippoja,
EcoSmart käsisuihkulla
# 27747, - 000 (€ 376,38) 0,65 m

Raindance ® Lift Suihkupaneeli
Raindance Rainfall 180 2jet yläsuihku 1jet
puikkokäsisuihkulla,
korkeus säädettävissä 200 mm
# 27008, - 000, - 400 (€ 2814,07)
# 27003, - 400 (€ 2814,07) EcoSmart

200 mm

200 mm

Suihkupaneelit
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Lift 2 Suihkupaneeli
Raindance S 180 1jet Air
yläsuihku, PuraVida 1jet
käsisuihku ja 6 sivusuihkua,
korkeus säädettävissä, 200 mm
# 26871, - 000 (€ 2574,14)

Suihkunautinto. Suihkunohjaus pinta - asennuksena

Suihkunohjauksemme
pinta-asennukseen ja
silkkaan suihkunautintoon.
Select-painikkeen ansiosta nyt vieläkin linjakkaampi.

Select-teknologian ansiosta jopa
termostaatin käyttö on erityisen miellyttävää. Kytket käsisuihkun päälle ja pois
vain yhdellä painalluksella. Tämän lisäksi

termostaatti pitää suihkulämpötilan tasaisena toiveidesi mukaisesti ja estää ei-toivotut kuumat tai kylmät vesisuihkut. Jo
asennettaessa ShowerTablet Select 300

on mutkaton. Se sopii seinän vesiliitäntöihin (ei pinta-asennusvesijohtoihin) ja on
siten ihanteellinen ratkaisu remontissa.

Valitse lämpötila.

Lasitaso suihkutar vikkeille.

Saatavana myös valkoisen ja kromin yhdistelmänä.
Eristett y runko pitää hanakotelon miellyttävän
lämpöisenä ja estää mahdolliset palovammat.

Käsisuihkun päälle - ja poiskytkentä.

Select

UUTUUS

Intuitiivinen.

Tilava.

Tarkka säätö.

Select-painiketta on helppo käyttää intuitiivisesti edestä päin. Veden päälle- ja
poiskytkentä sujuu ongelmitta.

Lasitasolla voidaan säilyttää suihkutarvikkeita eikä erillistä suihkuhyllyä enää tarvita.

Haluttu lämpötila voidaan asettaa tarkoin edessä olevalla käyttäjäystävällisellä kiertokytkimellä.
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Suihkunautinto. Suihkunohjaus pinta - asennuksena

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Termostaatit seinäasennukseen

ShowerTablet ® Select 300 seinäasennus termostaattinen
suihkuhana
Ei sovellu sulullisille epäkesko - eikä pinta- asennusliittimille
# 13171, - 000 (€ 517,77) Kromisella lasitasolla
# 13171, - 400 (€ 517,77) Valkoisella lasitasolla

ShowerTablet ® Select 300 seinäasennus termostaattinen
amme - ja suihkuhana
Ei sovellu sulullisille epäkesko - eikä pinta- asennusliittimille
# 13151, - 000 (€ 692,64) Kromisella lasitasolla
# 13151, - 400 (€ 692,64) Valkoisella lasitasolla

Ecostat ® Select seinäasennus termostaattinen
suihkuhana
Ei sovellu sulullisille epäkesko - eikä pinta- asennusliittimille
# 13161, - 000 (€ 398,83) Kromisella lasitasolla
# 13161, - 400 (€ 398,83) Valkoisella lasitasolla

Ecostat ® Select seinäasennus termostaattinen
amme - ja suihkuhana
Ei sovellu sulullisille epäkesko - eikä pinta- asennusliittimille
# 13141, - 000 (€ 517,77) Kromisella lasitasolla
# 13141, - 400 (€ 517,77) Valkoisella lasitasolla

Ecostat Comfort seinäasennus termostaattinen
suihkuhana
# 13116, - 000 (€ 273,48)
# 13119, - 000 (€ 227,11) suihkuhana Nordic ilman liittimiä
ja peitelaippoja (ei kuvassa)

®

Ecostat ® Comfort seinäasennus termostaattinen
amme - ja suihkuhana
# 13114, - 000 (€ 349,46)
# 13118, - 000 (€ 269,60) amme - ja suihkuhana Nordic
ilman liittimiä ja peitelaippoja (ei kuvassa)

®
Ecostat 1001 SL Nordic seinäasennus termostaattinen
suihkuhana, ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja
# 13278, - 000 (€ 221,77)

Ecostat ® 1001 SL Nordic seinäasennus termostaattinen
amme - ja suihkuhana, ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja
# 13287, - 000 (€ 264,86)
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ShowerTablet ® Select 30 0: ihanteellinen suihkusetin yhteydessä.
33

Suihkunautinto . Suihkunohjaus piiloasennuksena

Suihkunohjauksemme piiloasennuksiin: uusi tapa ohjata nautintoa.
Mullistava suihkukokemus.

ShowerSelect piiloasennettu suihkunohjaus määrittelee suihkunautinnon aivan uudella tavalla. Select-painikkeet on
integroitu samalle tasolle ja niiden avulla
suihkun päälle ja pois kytkeminen on todella helppoa. Niiden käyttö on intuitiivista ja ne ovat erityisen pitkäikäisiä, koska

niissä käytetään ainoastaan mekaanisia
rakenneosia. Piiloasennetun suihkunohjauksemme tekniikka on seinän sisällä.
Tarkemmin ilmaistuna ns. iBox universal
-rungossa. Kyseinen kahden komponentin erottaminen seinälle ja seinän sisään
mahdollistaa toisistaan erillisen asennuk-

sen. Näin sinulla on toisaalta enemmän
aikaa päättää, mitä näkyviä rakenneosia haluat, ja toisaalta rakenneosien vaihto on myöhemmin joustavaa. Lisäksi litteä
asennus tuo vielä enemmän liikkumisvapautta suihkuun.

ShowerSelect ® integroidulla suihkuletkuliitännällä ja käsisuihkun pidikkeellä

UUTUUS

Suihkujen päälle - ja poiskytkentään. Mattapintaiset Select-painikkeet erottuvat hy vin kromisista pinnoista. Isot symbolit takaavat helppokäyttöisy yden.

Select

Yläsuihku päälle ja pois päältä.
Käsisuihku ja letku yhdisteltävissä ShowerSelecttuotteesta riippumatta.

Käsisuihkun päälle - ja poiskytkentä.
Helposti luettava lämpötilamerkintä.

Kapea, lieriömäinen kahva, jossa on
puikko, takaa käytön ergonomisuuden.

Valitse haluamasi lämpötila – termostaattiteknologia pitää sen tasaisena.
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Yleissopiva.
nuksessa on otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman säännökset. Käytettäessä Jormark Oy:n (joramark.fi)
Box 300 -järjestelmää asennus täyttää pohjoismaiset rakennusmääräykset.

iBox universalin kanssa hanan runko-osa piilotetaan kokonaan
seinään. Tämä näyttää tyylikkäältä ja tuo vapaan tilan lisäksi
myös lisää joustavuutta suihkuun. iBox on yhteensopiva kaikkien
termostaattiratkaisujen kanssa. Piiloasennusjärjestelmän asen-

ShowerSelect ® -termostaattiratkaisu.
ShowerSelect ® -termostaattiratkaisu integroidulla letkuliittimellä
ja suihkupidikkeellä.

iBox ® universal
# 01800180 (€ 163,68)

®
Ecostat -termostaattiratkaisu.

®
ShowerSelect -hanaratkaisu.
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Suihkunautinto . Suihkunohjaus piiloasennuksena

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Suihkunohjaus yhdelle suihkulle.
Kauneinta yksinkertaisuutta. Tällä pintaosalla voi ohjata yhtä käsi- tai yläsuihkua.
ShowerSelect-tuotteilla se tapahtuu todella helposti nappia painamalla, Ecostat-suihkussa ja yksiotehanoissa valinta tehdään kääntö- tai vipukahvalla. Veden lämpötilaa
säädetään suurella kiertokahvalla.

Mikä termostaatti on?
Termostaattiteknologia takaa tarkan ja tasaisen veden lämpötilan. Yllättävät kuuman
ja kylmän veden vaihtelutkuuluvat siten menneisyyteen.

Mikä hana on?
Hanat sopivat vesijohtoihin, joiden paine on tasainen. Tällöin taataan tasainen veden
lämpötila ja mahtava suihkunautinto.

ShowerSelect ® Termostaatti

ShowerSelect ®
Termostaatti,
1 toiminto
# 15762, - 000
(€ 629,76)

®
ShowerSelect S
Termostaatti,
1 toiminto
# 15744, - 000
(€ 629,76)

ShowerSelect ® Hanat

ShowerSelect ®
Hana, 1 toiminto
# 15767, - 000 (€ 524,87)

ShowerSelect ® S
Hana, 1 toiminto
# 15747, - 000 (€ 524,87)

Ecostat ® Termostaatti

Ecostat ® E
Termostaatti, 1 toiminto
# 15707, - 000 (€ 443,30)

®

Ecostat S
Termostaatti, 1 toiminto
# 15757, - 000 (€ 443,30)

Metris ® Yksiotehana

Metris ®
Yksiotehana, 1 toiminto
# 31456, - 000 (€ 229,97)

®

Metris
Yksiotehana, 1 toiminto
# 31685, - 000 (€ 229,97)

Huom. Runko - osat tilattava aina erikseen. Muita yksiotehanoja luvussa Kylpyhuonehanat.
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Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Suihkunautinto . Suihkunohjaus piiloasennuksena

Suihkunohjaus kahdelle suihkulle.
Kaksinkertainen nautinto. Näillä pintaosilla voit ohjata napin painalluksella
(ShowerSelect), kääntösäätimellä (Ecostat) tai vetopainikkeella (yksiotehana) kahta
suihkua eli käsi- ja yläsuihkua. Veden lämpötila säädetään suurella kääntösäätimellä.

ShowerSelect ® Termostaatti

ShowerSelect ®
Termostaatti kahdelle suihkulle ja integroitu
suihkuletkun liitin sekä käsisuihkun pidike
# 15765, - 000 (€ 839,68)
Käsisuihku ja suihkuletku eivät kuulu settiin
ja ne voidaan valita vapaasti.

ShowerSelect ®
Termostaatti,
2 toimintoa
# 15763, - 000
(€ 685,68)

®
ShowerSelect S
Termostaatti,
2 toimintoa
# 15743, - 000
(€ 685,68)

ShowerSelect ® Hanat

ShowerSelect ®
Hana, 2 toimintoa
# 15768, - 000 (€ 580,79)

ShowerSelect ® S
Hana, 2 toimintoa
# 15748, - 000 (€ 580,79)

Ecostat ® Termostaatti

Ecostat ® E
Termostaatti, 2 toimintoa
# 15708, - 000 (€ 497,86)

®
Ecostat S
Termostaatti, 2 toimintoa
# 15758, - 000 (€ 497,86)

Metris ® Yksiotehana

Metris ®
Yksiotehana, 2 toimintoa
# 31454, - 000 (€ 245,79)

Huom. Runko - osat tilattava aina erikseen.

®

Metris
Yksiotehana, 2 toimintoa
# 31493, - 000 (€ 245,79)
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Suihkunautinto . Suihkunohjaus piiloasennuksena

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Suihkunohjaus kolmelle suihkulle.
Yksilölliseen nautintoon. ShowerSelect-ratkaisun avulla valitset napin painalluksella suihkun ja suihkutoiminnon. Termostaatin suurella kääntösäätimellä säädetään veden lämpötilaa tarkasti. iControl-ratkaisussa sekä muissa sarjoissa valitset kaikki käsin kääntösäätimellä.

ShowerSelect ® -piiloasennukset
ShowerSelect ®
Käyttöventtiili,
3 toimintoa
# 15764, - 000
(€ 454,89)

ShowerSelect ® S
Käyttöventtiili,
3 toimintoa
# 15745, - 000
(€ 454,89)

ShowerSelect ®
Termostaatti Highflow
# 15760, - 000
(€ 454,89)

ShowerSelect S
Termostaatti Highflow
# 15741, - 000
(€ 454,89)

®

Muut piiloasennusratkaisut
®

®

iControl E
Käyttöventtiili, 3 toimintoa
# 15777, - 000 (€ 491,04)

iControl S
Käyttöventtiili, 3 toimintoa
# 15955, - 000 (€ 498,00)

®

®

Ecostat E
Termostaatti Highflow
# 15706, - 000 (€ 443,30)
59 l/min, suurille suihkuille Termostaatti
# 15705, - 000 (€ 272,80)
37 l/min, pienille suihkuille
(ei kuvassa)

Ecostat S
Termostaatti Highflow
# 15756, - 000 (€ 443,30)
59 l/min, suurille suihkuille Termostaatti
# 15755, - 000 (€ 272,80)
37 l/min, pienille suihkuille
(ei kuvassa)

Muut piiloasennusratkaisut
®
Trio/Quattro E
Vaihdin venttiili
# 15937, - 000 (€ 237,47)

®
Trio/Quattro S
Vaihdin venttiili
# 15932, - 000 (€ 144,04)

®
Ecostat E
Termostaatti Highflow
# 15706, - 000 (€ 443,30)
59 l/min, suurille suihkuille Termostaatti
# 15705, - 000 (€ 272,80)
37 l/min, pienille suihkuille
(ei kuvassa)

®
Ecostat S
Termostaatti Highflow
# 15756, - 000 (€ 443,30)
59 l/min, suurille suihkuille Termostaatti
# 15755, - 000 (€ 272,80)
37 l/min, pienille suihkuille
(ei kuvassa)

Käyttöventtiili E
# 15978, - 000 (€ 167,09)

Käyttöventtiili S
# 15972, - 000 (€ 107,62)

Huom. Runko - osat tilattava aina erikseen.
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Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Suihkunautinto . Suihkunohjaus piiloasennuksena

Suihkunohjaus neljälle suihkulle.
Rajaton suihkunautinto. ShowerSelect-ratkaisulla valitset haluamasi suihkun tai suihkutoiminnon todella helposti napin painalluksella. iControl-toiminnolla varustettuja sarjoja ja kaikkia muita järjestelmiä ohjataan käsin kääntösäätimellä. Suuri kääntösäädin
säätelee veden lämpötilaa.

ShowerSelect ® -piiloasennukset
ShowerSelect ®
Käyttöventtiili,
3 toimintoa
# 15764, - 000
(€ 454,89)

ShowerSelect ® S
Käyttöventtiili,
3 toimintoa
# 15745, - 000
(€ 454,89)

ShowerSelect ®
Termostaatti Highflow,
1 toiminto
# 15761, - 000
(€ 629,76)

ShowerSelect S
Termostaatti Highflow,
1 toiminto
# 15742, - 000
(€ 629,76)

®

Muut piiloasennusratkaisut
iControl ® E
Käyttöventtiili, 3 toimintoa
# 15777, - 000 (€ 491,04)

®

iControl S
Käyttöventtiili, 3 toimintoa
# 15955, - 000 (€ 498,00)

®

®

Ecostat E
Termostaatti Highflow
# 15706, - 000 (€ 443,30)
59 l/min, suurille suihkuille

Ecostat S
Termostaatti Highflow
# 15756, - 000 (€ 443,30)
59 l/min, suurille suihkuille

Käyttöventtiili E
# 15978, - 000 (€ 167,09)

Käyttöventtiili S
# 15972, - 000 (€ 107,62)

Muut piiloasennusratkaisut
®
Trio/Quattro E
Vaihdin venttiili
# 15937, - 000 (€ 237,47)

®
Trio/Quattro S
Vaihdin venttiili
# 15932, - 000 (€ 144,04)

Käyttöventtiili E
# 15978, - 000 (€ 167,09)

Käyttöventtiili S
# 15972, - 000 (€ 107,62)

Ecostat ® E
Termostaatti Highflow
# 15706, - 000 (€ 443,30)
59 l/min, suurille suihkuille

®
Ecostat S
Termostaatti Highflow
# 15756, - 000 (€ 443,30)
59 l/min, suurille suihkuille

Käyttöventtiili E
# 15978, - 000 (€ 167,09)

Käyttöventtiili S
# 15972, - 000 (€ 107,62)

Huom. Runko - osat tilattava aina erikseen.
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Vesi täydellisimmillään:
Kylpyhuonehanat.

Kylpyhuonehanat. Ty ylimaailmat

Kolme tyylimaailmaa:
Toteuta unelmakylpyhuoneesi.
Tyylikäs. Selkeä. Kaunis.

Kylpyhuone on aikoja sitten muuttunut käyttötilasta viihtyisäksi asuintilaksi. Yhä useammat käyttäjät suunnittelevat
monitoimisia hyvinvointitiloja, joissa muotoilulla ja kodin viihtyisyydellä on yhtä
suuri merkitys kuin korkean teknologian
funktionaalisuudellakin. Hyvänolon kult-

tuuri tukee tätä trendiä. Kylpyhuone on
ollut jo kauan tila, jossa rentoudutaan ja
vetäydytään arkipäivästä. Se on tila, jossa vietetään aikaa. Hansgrohen hanat ilmentävät tätä kehitystä, joka liittyy täydellisen funktionaalisuuden ja kauniin
muotoilun väliseen tasapainoon. Opas-

taaksemme sinua yksilöllisen kylpyhuoneen luomisessa, olemme järjestäneet
tuotteemme kolmeen erilaiseen tyylimaailmaan. Löydät niistä ideoita omaan unelmakylpyhuoneeseesi oman henkilökohtaisen makusi mukaan. Inspiroidu.

Avantgarde.

Luot kylpyhuoneeseesi erit yistä aistikkuutta vetoamalla tunteisiin yksit yiskohdilla leikittelevän muotokielen ansiosta.
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Kylpyhuonehanat. Ty ylimaailmat

Modern.

Tämä t y yli peräänkuuluttaa kaikkea, mikä liitt y y muotoon ja toiminnallisuuteen. Näin synt y y rauhoittava tila, jolle on ominaista
s elkeät linjat ja merkit ykselliset muodot.

Classic.

Muotokieli, joka vastaa klassista kauneutta ja levittää lämmintä ja harmonista tunnelmaa.
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Kylpyhuonehanat. Avantgarde

Tyylimaailma Avantgarde.
PuraVida ®. Palkittua muotoilua valkoisena ja kromina.

Kylpyhuoneessa ei ole kyse huomisen trendeistä, vaan omasta trendistä.
Se joka arvostaa hillittyä yksilöllisyyttä,
ihastuu varmasti PuraVidaan, sillä sen

tyylikkäät linjat ja yhtenäiset muodot säteilevät luovaa itsevarmuutta.
DualFinish-menetelmän avulla valkoinen
ja kromi pintamateriaalit sulautuvat yhte-

PuraVida ® 110

44

en saumattomasti. PuraVida-hanoja on saatavana eri korkuisina – yksilöllistä tilaa
varten, jota me kutsumme ComfortZone-
nimellä.
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Kylpyhuonehanat . Avantgarde

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

PuraVida ® Pesuallas ja bidette

PuraVida ® 110
Yksiote pesuallashana Bidette
# 15275, - 400 (€ 608,89)
Yksiote pesuallashana
# 15070, - 000, - 400 (€ 510,27) (ei kuvassa)

PuraVida ® 100
Yksiote pesuallashana
# 15075, - 000, - 400 (€ 492,68)

PuraVida ® 200
Yksiote pesuallashana
# 15081, - 000, - 400 (€ 603,84)

®

PuraVida ® 100
3 - osainen pesuallashana
# 15073, - 000, - 400 (€ 1047,14)

PuraVida ®
Yksiote pesuallashana
seinäasennus, pintaosat
# 15085, - 000, - 400 (€ 664,13) 225 mm
# 15084, - 000, - 400 (€ 631,53) 165 mm
(ei kuvassa)

®

PuraVida ®
Yksiote pesuistuinhana
# 15270, - 000, - 400
(€ 580,79)

PuraVida 240
Yksiote pesuallashana
# 15072, - 000, - 400 (€ 782,94)

PuraVida
Kosketusvapaa pesuallashana
ilman lämmönsäätöä,
paristokäyttöinen
# 15171, - 000, - 400 (€ 946,48)

Sopivia PuraVida-kylpyhuonetar vikkeita löyt y y sivustolta w w w.hansgrohe.fi
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Kylpyhuonehanat . Avantgarde

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

PuraVida ® Kylpy

PuraVida ®
4 - osainen amme - ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
# 15446, - 000, - 400 (€ 1223,78)

PuraVida ®
3 - osainen amme - ja suihkuhana
asennus ammeen reunaan, pintaosat
# 15432, - 000, - 400 (€ 1223,78)

PuraVida ®
Yksiote amme - ja suihkuhana
vapaasti lattialla seisova,
pinta- osat PuraVida 120 Air 1jet
puikkokäsisuihkulla, pintaosat
# 15473, - 000, - 400 (€ 2630,88)

PuraVida ®
Yksiote amme - ja suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 15445, - 000, - 400 (€ 519,27)

PuraVida ®
Yksiote amme - ja suihkuhana
seinäasennus
# 15472, - 000, - 400 (€ 929,57)

®

PuraVida
Juoksuputki ammeelle
piiloasennus
# 15412, - 000, - 400 (€ 340,18)

PuraVida ® Suihku

PuraVida ®
Yksiote suihkuhana
seinäasennus
# 15672, - 000, - 400 (€ 739,83)

PuraVida
Yksiote suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 15665, - 000, - 400 (€ 457,76)

®

PuraVida
Suihkutermostaatti kahdelle suihkulle
piiloasennus, pintaosat
# 15771, - 000, - 400 (€ 1363,86)

®
PuraVida 150 Air 3jet Käsisuihku
# 28557, - 000, - 400 (€ 191,78)
# 28567, - 000, - 400 (€ 197,10) EcoSmart
(ei kuvassa)

PuraVida ® 120 1jet Puikkokäsisuihku
# 28558, - 000, - 400 (€ 120,85)
# 28568, - 000, - 400 (€ 126,31) EcoSmart
(ei kuvassa)

PuraVida ® 400 Air 1jet Yläsuihku
# 27437, - 000, - 400 (€ 1437,52)
390 mm seinäsuihkuputkella
# 27390, - 000, - 400 (€ 1332,49)
100 mm kattosuihkuputkella (ei kuvassa)
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®

Kylpyhuonehanat. Modern

Tyylimaailma Modern.
Metris ®, Talis ®, Focus ® ja Logis ®. Neljä linjaa, yksi punainen lanka.

Se joka haluaa vapautua kaikesta ylimääräisestä ja keskittyä vain olennaiseen, arvostaa selkeää muotoilukieltä,
joka ei jätä yhtään kysymystä avoimek-

Metris ® 110

Talis ® 80

Focus ® 100

si: Puhtaat linjat ovat käytännöllisiä. Kaikki kyseenalaistetaan. Lopputuloksena on
pelkistetty ja tarkoin harkittu kokonaisuus.

Logis ® 100
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Kylpyhuonehanat. Modern

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Metris ® .
Selkeälinjaisesti korkeita vaatimuksia.

Metris ® Pesuallas ja bidette

Metris ® 110
Yksiote pesuallashana Bidette
# 31285, - 000 (€ 336,36)

Metris ® 100
Yksiote pesuallashana
# 31186, - 000 (€ 245,79)

Metris ® 110
Yksiote pesuallashana
# 31084, - 000 (€ 261,62)
# 31121, - 000 (€ 269,66) CoolStart

Metris ® 200
Yksiote pesuallashana
# 31185, - 000 (€ 325,18)

Metris ® 230
Yksiote pesuallashana
# 31087, - 000 (€ 356,82)

Metris ® 260
Yksiote pesuallashana
# 31184, - 000 (€ 349,05)

Metris ®
Yksiote pesuallashana
seinäasennus, pintaosat
# 31085, - 000 (€ 341,00) 165 mm
(ei kuvassa)
# 31086, - 000 (€ 372,64) 225 mm

Metris ® 100
3 - osainen allashana
# 31083, - 000 (€ 547,24)
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Metris ®
Yksiote pesuistuinhana
# 31280, - 000 (€ 293,53)

Kylpyhuonehanat . Modern

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Metris ® S Pesuallas

Metris ® S
Kosketusvapaa pesuallashana
lämmönsäätökahvoin
paristokäyttöinen
# 31100, - 000 (€ 805,44)

Metris ® S
Yksiote pesuallashana
juoksuputki käänt y y 120°
# 31161, - 000 (€ 375,51)

Metris ® S
Yksiote pesuallashana Bidette
# 31160, - 000 (€ 339,36)

®

Metris ®
3 - osainen amme - ja suihkuhana
asennus ammeen reunaan, pintaosat
# 31190, - 000 (€ 824,95)

Metris ®
Yksiote amme - ja suihkuhana, pintaosat
seinäasennus
# 31480, - 000 (€ 350,55)

®

Metris
Yksiote amme - ja suihkuhana, pintaosat
piiloasennus
# 31493, - 000 (€ 245,79)

Metris ® Kylpy

Metris
4 - osainen amme - ja suihkuhana
asennus ammeen reunaan, pintaosat
# 31442, - 000 (€ 824,95)

Metris
Juoksuputki ammeelle
piiloasennus
# 31494, - 000 (€ 236,52)

®

Metris ®
Yksiote amme - ja suihkuhana, pintaosat
piiloasennus
# 31451, - 000 (€ 380,69)

®

Metris
Yksiote suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 31456, - 000 (€ 229,97)

Metris ® Suihku

®

Metris
Yksiote suihkuhana
seinäasennus
# 31680, - 000 (€ 296,53)

Metris
Yksiote suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 31685, - 000 (€ 229,97)

®

Metris
Termostaatti suihkuhana, 2 toimintoa
# 31573, - 000 (€ 650,49)
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®

Kylpyhuonehanat. Modern

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Talis ® .
Kylpyhuonesuunnitelman moderni tulkinta.

Talis ® Pesuallas

Talis ® 80
Yksiote pesuallashana Bidette
# 32140, - 000 (€ 261,48)

Talis ® 80
Yksiote pesuallashana
pyörivä
juoksuputken pää
# 32053, - 000 (€ 205,01)

Talis ® 80
Yksiote pesuallashana
# 32041, - 000 (€ 224,92)
# 32057, - 000 (€ 205,01)
CoolStart

Talis ® 150
Yksiote pesuallashana
pyörivä
juoksuputken pää
# 32052, - 000 (€ 260,11)

Talis ® 210
Yksiote pesuallashana
juoksuputki käänt y y 120°
# 32082, - 000 (€ 339,09)

Talis ® 250
Yksiote pesuallashana
juoksuputki käänt y y 60°
pyörivä juoksuputken pää
# 32055, - 000 (€ 307,58)
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Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kylpyhuonehanat. Modern

Talis ® Pesuallas ja bidette

Talis ®
Yksiote pesuallashana
seinäasennus, pintaosat
# 31618, - 000 (€ 270,34)
165 mm (ei kuvassa)
# 31611, - 000 (€ 286,58)
225 mm

®

Talis 230
3 - osainen pesuallashana
# 32310, - 000 (€ 433,62)

Talis ®
Kosketusvapaa pesuallashana
lämmönsäätökahvoin
paristokäyttöinen
# 32110, - 000 (€ 577,52)

Talis ®
Yksiote pesuistuinhana
# 32240, - 000 (€ 234,34)

®
Talis S Pesuallas

Talis ® S
Yksiote pesuallashana
# 32020, - 000 (€ 235,56)

Talis ® S
Yksiote pesuallashana
juoksuputki käänt y y 360°
# 32070, - 000 (€ 352,46)
# 32073, - 000 (€ 352,46)
juoksuputki käänt y y 120°
(ei kuvassa)

Talis ®
Pesuallashana
pesukoneventtiilein
ja Bidette -käsisuihkuin
# 31515, - 000 (€ 353,55)
# 31516, - 000 (€ 306,76)
pelkällä pesukoneventtiilillä
(eikuvassa)

Talis ® Kylpy

Talis
Yksiote amme - ja
suihkuhana
seinäasennus
# 32440, - 000 (€ 297,08)

®

Talis ®
Yksiote amme - ja
suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 32475, - 000 (€ 202,83)

Talis ®
Yksiote suihkuhana
seinäasennus
# 32640, - 000 (€ 234,34)

Talis
Yksiote suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 32675, - 000 (€ 188,91)

Talis ® Suihku

®
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®

Talis
Juoksuputki ammeelle
piiloasennus
# 13414, - 000
(€ 122,21)

Kylpyhuonehanat. Modern

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Focus ® .
Toiminnallisuus voi olla näin tyylikästä.

Focus ® Pesuallas

Focus ® 70
Yksiote pesuallashana Bidette
# 31926, - 000 (€ 149,49)
Yksiote pesuallashana
# 31733, - 000 (€ 119,35)
(ei kuvassa)
# 31539, - 000 (€ 128,22) CoolStart
(ei kuvassa)

Focus ® 100
Yksiote pesuallashana Bidette
# 31927, - 000 (€ 179,78)
Yksiote pesuallashana
# 31517, - 000 (€ 149,77)
(ei kuvassa)
# 31621, - 000 (€ 157,68) CoolStart
(ei kuvassa)
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Focus ® 190
Yksiote pesuallashana
# 31518, - 000 (€ 181,41)

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kylpyhuonehanat. Modern

Focus ® Pesuallas ja bidette

Focus ® 240
Yksiote pesuallashana
juoksuputki käänt y y 120°
# 31519, - 000 (€ 220,83)

®

Focus
Kosketusvapaa pesuallashana
lämmönsäätökahvoin
paristokäyttöinen
# 31171, - 000 (€ 529,64)

Focus ®
Yksiote pesuistuinhana
# 31920, - 000 (€ 128,22)

Focus ® S Pesuallas

Focus ® S
Yksiote pesuallashana
juoksuputki käänt y y 360°
# 31710, - 000 (€ 277,71)

Focus ® Kylpy

Focus ®
Yksiote amme - ja suihkuhana
seinäasennus
# 31940, - 000 (€ 157,68)

Focus ®
Yksiote amme - ja suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 31945, - 000 (€ 159,72)

Focus ® Suihku

®

Focus
Yksiote suihkuhana
seinäasennus
# 31960, - 000 (€ 132,17)

®

Focus
Yksiote suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 31965, - 000 (€ 150,18)
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®

Focus
Juoksuputki ammeelle
piiloasennus
# 13414, - 000 (€ 122,21)

Kylpyhuonehanat . Modern

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Logis ® .
Muotoilua, joka sopii saumattomasti jokaiseen kylpyhuoneeseen.

Logis ® Pesuallas

Logis ® 70
Yksiote pesuallashana Bidette
# 71290, - 000 (€ 143,22)

Logis ® 70
Yksiote pesuallashana
# 71071, - 000 (€ 88,66)
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Logis ® 100
Yksiote pesuallashana
# 71101, - 000 (€ 115,94)

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kylpyhuonehanat . Modern

Logis ® Pesuallas ja bidette

Logis ® 190
Yksiote pesuallashana
# 71091, - 000 (€ 150,04)

Logis ® 210
Yksiote pesuallashana
juoksuputki käänt y y 120°
# 71131, - 000 (€ 190,96)

Logis ®
Kaksiote pesuallashana
# 71221, - 000 (€ 115,94)

Logis ®
3 - osainen pesuallashana
# 71133, - 000 (€ 245,52)

Logis ®
Yksiote pesuallashana
seinäasennus, pintaosat
# 71220, - 000 (€ 184,14)
195 mm

Logis ®
Yksiote pesuistuinhana
# 71200, - 000 (€ 129,58)

Logis ®
3 - osainen amme - ja
suihkuhana asennus ammeen
reunaan, pintaosat
# 71310, - 000 (€ 545,60)

Logis
3 - osainen ammehana
# 71300, - 000 (€ 204,60)

Logis ® Kylpy

Logis ®
Yksiote amme - ja suihkuhana
seinäasennus
# 71400, - 000 (€ 136,40)

®

Logis ®
Yksiote amme - ja suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 71405, - 000 (€ 143,22)

Logis ®
Juoksuputki ammeelle
piiloasennus
# 71410, - 000 (€ 102,30)

Logis ® Suihku

®

Logis
Yksiote suihkuhana
seinäasennus
# 71600, - 000 (€ 109,12)

®

Logis
Yksiote suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 71605, - 000 (€ 122,76)
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®

Logis
Käyttöventtiili
# 71970, - 000 (€ 34,10)

Kylpyhuonehanat. Classic

Tyylimaailma Classic.
Metris ® Classic ja Talis ® Classic. Perinnettä ja toiminnallisuutta kauneimmassa muodossaan.

Klassisen kauneuskäsitteen ikuistaminen tässä ja nyt onnistuu joidenkin
tuotteiden kohdalla. Tällaisessa muotoilussa yhdistyvät perinteiset arvot kuten

Metris ® Classic 100

Talis ® Classic 80

tyylikkyys, lämpö ja harmonia modernein
elementein. Sopusuhtaiset muodot painottavat ajatonta hyvän käsitettä. Jotta tämä
miellyttävä tunne olisi täydellinen, on

Logis ® Classic
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myös Metris Classic ja Talis Classic-hanoista saatavana eri korkeuksia. Päätä itse,
kuinka paljon vapaata tilaa tarvitset, jotta tuntisit olosi miellyttäväksi.
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Kylpyhuonehanat. Classic

Metris ® Classic.
Lennokasta harmoniaa kylpyhuoneeseen.
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Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kylpyhuonehanat. Classic

Metris ® Classic Pesuallas

Metris ® Classic 100
Yksiote pesuallashana
# 31075, - 000 (€ 393,65)

Metris ® Classic 250
Yksiote pesuallashana
# 31078, - 000 (€ 513,41)

Metris ® Classic 100
3 - osainen pesuallashana
# 31073, - 000 (€ 787,16)

Metris ® Classic
Yksiote pesuistuinhana
# 31275, - 000 (€ 393,65)

®
Metris Classic Kylpy

Metris ® Classic
Yksiote amme - ja suihkuhana
seinäasennus
# 31478, - 000 (€ 513,41)

Metris ® Classic
Yksiote amme - ja suihkuhana
piiloasennus
# 31485, - 000 (€ 342,09)

Metris ® Classic
Juoksuputki ammeelle
piiloasennus
# 13413, - 000 (€ 204,33)

Metris ® Classic
Yksiote suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 31676, - 000 (€ 307,99)

®
Raindance Classic 100
Air 3jet Käsisuihku
# 28548, - 000 (€ 172,82)

Metris ® Classic Suihku

®

Metris Classic
Yksiote suihkuhana
seinäasennus
# 31672, - 000 (€ 393,65)
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®
Raindance Classic 240 Air 1jet
Yläsuihku
# 27424, - 000 (€ 768,48)
suihkuputkella 390 mm
# 27405, - 000 (€ 722,51)
100 mm -kattoliitännällä (ei kuvassa)

Kylpyhuonehanat . Classic

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Talis ® Classic ja Logis ® Classic.
Ajatonta eleganssia jokaiseen päivään.

Talis ® Classic Pesuallas

Talis ® Classic 80
Yksiote pesuallashana
# 14111, - 000 (€ 292,99)

Talis ® Classic Natural 90
Yksiote pesuallashana
# 14127, - 000 (€ 430,34)
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Talis ® Classic 230
Yksiote pesuallashana
# 14116, - 000 (€ 396,79)

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kylpyhuonehanat . Classic

Talis ® Classic Pesuistuin

®

Talis Classic
Yksiote pesuistuinhana
# 14120, - 000 (€ 292,99)

Talis ® Classic Kylpy

®

Talis Classic
Yksiote amme - ja suihkuhana
seinäasennus
# 14140, - 000 (€ 371,28)

Talis ® Classic
Yksiote amme - ja suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 14145, - 000 (€ 244,29)

Talis ® Classic Suihku

®

Talis Classic
Yksiote suihkuhana
seinäasennus
# 14161, - 000 (€ 292,99)

Talis ® Classic
Yksiote suihkuhana
piiloasennus, pintaosat
# 14165, - 000 (€ 226,97)

®
Croma 100 Classic Multi
Käsisuihku
# 28539, - 000 (€ 89,61)

Logis ® Classic

Logis ® Classic
Kaksiote allashana
# 71271, - 000 (€ 144,58)

®

Logis Classic
3 - osainen pesuallashana
# 71323, - 000 (€ 306,90)

Sopivia kylpyhuonetar vikkeita löyt y y sivustolta w w w.hansgrohe.fi
63

Logis ® Classic
Käyttöventtiili
# 71976, - 000 (€ 42,28)

Kylpyhuonehanat . Hanateknologioita.

Hanateknologioita .
ComfortZone: sopii kaikkiin korkeuksiin.

Kutsumme tätä hanan ja pesualtaan välistä yksilöllisesti käytettävää tilaa nimellä ComfortZone. Tämä tarkoittaa: Mitä korkeampi hana, sitä enemmän

mahdollisuuksia. Näin saat lisää liikkumavapautta käsienpesuun tai enemmän tilaa
hiustenpesuun. ComfortZone-konfiguraattorin avulla löydät täydellisen pesualtaan

ja hanan yhdistelmän.
www.hansgrohe -int.com/
configurator

ComfortZone-testi.
Mitkä hanat ja pesualtaat sopivat yhteen? Hansgrohe on käynyt läpi 7 000 hana-pesuallasyhdistelmää ComfortZone-testin avulla.
Häiritseviä roiskeita vastaan ja täydellisen mukavuuden puolesta. Tulokset ja suositukset löytyvät osoitteesta:
www.hansgrohe.fi/comfortzone -testi
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Kylpyhuonehanat . Hanateknologioita.

Pesuallashanan korkeus määrittää päivittäisen vedenkäytön monipuolisuuden.

Metris ® 100

Metris ® 110

Metris ® 200
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Metris ® 230

Metris ® 260

Kylpyhuonehanat . Hanateknologioita.

Muut hanateknologiat .
Ekologisesti kestävää nautintoa .

EcoSmart.
Hansgrohe kehitti EcoSmart-teknologian
jo vuonna 1987, kauan ennen kuin veden säästäminen tuli ajankohtaiseksi. Sen
avulla päivittäinen veden- ja energiankulutus pystyttiin puolittamaan kerralla. Siitä lähtien olemme kehittäneet tätä teknologiaa jatkuvasti ja pystyneet alentamaan
pesuallashanojemme kulutuksen oletusarvoisesti vain viiteen litraan minuutissa.

EcoSmartteknologia

CoolStart.
Viimeisin tuotteemme, jolla olemme panostaneet kestävään kehitykseen, on nimeltään Cool Start: Perusasennossa hanasta tulee aina kylmää vettä. Kuumaa
vettä ja siihen tarvittavaa energiaa käytät
vasta sitten, kun käännät hanan vivun vasemmalle. Tämä toiminto löytyy tuotevaihtoehtona pesuallashanavalikoimastamme.
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Kylpyhuonehanat . Hanateknologioita.

AirPower.
AirPower-hanassa virtaavaan veteen
sekoittuu ilmaa. Ilman ansiosta vedestä tulee pehmeämpää – eikä se tunnu pelkästään hyvältä, vaan vedenkäyttö on samalla tehokasta ja roiskeetonta.

QuickClean.
Hanojen poresuuttimissa on elastisia silikoninystyröitä, joista kalkkisaostumat
voidaan poistaa käden käänteessä
pyyhkäisemällä niitä kevyesti sormella.
Hanat pysyvät kauniina ja toimivina pitempään.
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Vapautta napin
painalluksella.
Keittiöhanat.

Keittiöhanat

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Keittiössä painikkeen verran edellä.
Metris ® Select -ratkaisu tuo lisää liikkumavapautta keittiötöihin.

Keittiötyöt voivat olla todella hauskoja. Pitkän työpäivän jälkeen on ihana
nauttia hyvästä ruoasta tai tavata ystäviä
ja kokata yhdessä. Uudet Select-keittiöhanat ja etupuolelle sijoitettu Select-painike tuovat lisää iloa. Painiketta voi käyttää kuin ohimennen ja kytkeä veden
päälle tai pois päältä ilman, että työrytmi häiriintyy turhaan. Koska Select-painiketta voi käyttää myös käden syrjällä tai
kyynärvarrella, pysyy hana puhtaana. Ei
ole väliä, vaikka kädet olisivatkin likaiset.
Veden pois päältä kytkeminen yksittäisten
työvaiheiden välillä on paljon yksinkertaisempaa. Turhaa veden- ja energiankulutusta voidaan näin välttää.

Metris ® Select

Metris ® Select
Yksiote keittiöhana
juoksuputki käänt y y 110/150°
# 14883, - 000 (€ 477,40)
# 14883, - 800 (€ 620,62) (ei kuvassa)

Skannaa koodi ja katso tuotevideo.
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Hanan avaaminen.
Tästä käännät hanan auki aloittaessasi t yöskentelyn keittiössä ja valitset samalla haluamasi
lämpötilan. Voit säädellä ve den tuloa juoksuputkessa ole van Select-painikkeen avulla ja
jättää kahvan auki- asentoon pysy västi. Voit tietenkin muuttaa
kahvan avulla lämpötilaa tai sulkea hanan milloin vain haluat.

UUTUUS

Kahva on taivutettu ylhäältä ergonomisesti – näin kaikenikäisten on helpompi säätää lämpötilaa ja vesimäärää.

Hanan avaaminen ja sulkeminen.
Tästä voit pysäyttää veden
virtaamisen – yksinkertaisesti nappia painamalla. Kahva
pysy y tällöin auki- asennossa
ja ylläpitää sekä esisäädett yä
lämpötilaa että vesimäärää.

Select

ComfortZone tuo päivittäiseen käyttöön paljon vapaata tilaa.

ComfortZone

Juoksuputki käänt y y 110/150
astetta – lisää liikkumavapautta.

Hanan rungon muoto sopii
harmonisesti yhteen modernin
tiskialtaan perusmuodon kanssa.

Hyvä tietää:
Tämä Select-teknologian tuoma lisäys keittiön mukavuuksiin ei edellytä sähköä tai lisälaitteita allaskaapissa. Painike toimii täysin mekaanisesti. Nerokkaan yksinkertaista.
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Keittiöhanat

Uudet Metris-hanat.
Älykkäästi muotoiltua toimivuutta.

Kolme mallikasta tyyppiä. Uudessa
Metris-linjassa yhdistyy aistikas ergonomia ja älykäs toiminnallisuus, johon kuuluvat niin käytännöllinen kahva ja ulosve-

dettävän suihkun magneettikiinnitys kuin
kaksi napin painalluksella säädettävää
vesisuihkutyyppiä: tavallinen ja suihku.

ComfortZone tuo päivittäiseen
käyttöön paljon vapaata tilaa.

Hanan avaaminen ja sulkeminen. Kahva on ylhäältä taivutettu ergonomisesti – näin kaikenikäisten
on helpompi säätää lämpötilaa ja vesimäärää.

Käännä juoksuputkea
110/150 astetta – täydellistä vapautta keittiöön.

Hanan rungon muoto sopii harmonisesti
yhteen tiskialtaan kanssa.
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Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Keittiöhanat

Metris ®

Metris ®
Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä
pikapesi mellä,
2 suihkumuotoa ,
juoksuputki käänt y y 110/150°
# 14820, - 000 (€ 543,69)
# 14820, - 800 (€ 706,82)
(ei kuvassa)

Metris ®
Yksiote keittiöhana
ulosvedettävä juoksuputki ,
juoksuputki käänt y y 110/150°
# 14821, - 000 (€ 439,07)
# 14821, - 800 (€ 571,52)
(ei kuvassa)

Napin painalluksella voidaan normaali virtaus
muuttaa vesisuihkuksi. Näin vettä saadaan
aina siinä muodossa kuin sitä tar vitaan.

Vedä suihku ulos – täydellistä joustavuutta.

MagFit-magneettipidike mahdollistaa
käytön jälkeen miellyttävän suihkun
kiinnit yksen hanan runkoon.
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Metris ®
Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilillä,
juoksuputki käänt y y 110/150°
# 14888, - 000 (€ 518,32)
Yksiote keittiöhana
juoksuputki käänt y y
110/150/360°
# 14822, - 000 (€ 376,33)
# 14822, - 800 (€ 489,27)
ilman pesukoneventtiiliä (ei kuvassa)
# 14823, - 000 (€ 453,12)
Ikkunan eteen asennettava,
alaskäänt y vä malli ilman
pesukoneventtiiliä (ei kuvassa)

Keittiöhanat

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Muita täydellisiä keittiöapulaisia.
PuraVida ®, Talis ®, Focus ® – selkeitä, moderneja ja toiminnallisia.

Jokainen näistä linjoista vakuuttaa aivan
omalla tavallaan. PuraVida-hanamme
ovat kiehtova yhdistelmä muotoilua ja tek-

nologiaa. Talis puolestaan sopii kaikkialle toiminnallisten yksityiskohtiensa sekä
modernin muotoilunsa ansiosta. Focus

taas tarjoaa elegantin ja ajattoman hanan sekä täydellistä mukavuutta keittiöön.

PuraVida ®

PuraVida ®
2- osainen elektroninen keittiöhana
juoksuputki käänt y y 120°
(Kuvassa ruostumaton teräs- optic)
# 15805, - 000 (€ 2366,13)
# 15805, - 800 (€ 2366,13)
(ei kuvassa)

PuraVida ®
2- osainen yksiote keittiöhana
juoksuputki käänt y y 120°
(Kuvassa ruostumaton teräs- optic)
# 15812, - 000 (€ 897,38)
# 15812, - 800 (€ 897,38)
(ei kuvassa)

Pesukoneventtiili
asennus max 47 mm paksuihin
pöytätasoihin, takaiskuventtiili
# 10823, - 000 (€ 163,27)
# 10823, - 800 (€ 228,33)

Kahva voidaan sijoittaa vapaasti tiskialtaan reunaan.

DualFinish-pinta, jonka jaloteräksinen ilme on harjattu ja kiillotettu.
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Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %) likiarvoja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Keittiöhanat

Talis ®

Talis ® S 2 Variarc
Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä
pikapesimellä,
juoksuputki käänt y y 150°
# 14877, - 000 (€ 568,92)
# 14877, - 800 (€ 739,42)
(ei kuvassa)

Talis ® S 2 Variarc
Yksiote keittiöhana
ulosvedettävä juoksuputki,
juoksuputki käänt y y 150°
# 14872, - 000 (€ 481,36)
# 14872, - 800 (€ 625,94)
(ei kuvassa)

Talis ® S
Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä
pikapesim ellä,
2 suihkumuotoa,
juoksuputki käänt y y 150°
# 32841, - 000 (€ 387,65)
# 32841, - 800 (€ 600,71)
(ei kuvassa)

Talis ® S
Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilillä,
juoksuputki käänt y y 120°
# 32855, - 000 (€ 392,00)
juoksuputki käänt y y 150°
# 32851, - 000 (€ 285,62)
# 32851, - 800 (€ 442,62)
ilman pesukoneventtiiliä
(ei kuvassa)

Talis ® S 2 Variarc
Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilillä,
juoksuputki käänt y y
110/150/360 °
# 14875, - 000 (€ 392,00)
juoksuputki käänt y y
110/150/360°
# 14870, - 000 (€ 335,00)
# 14870, - 800 (€ 468,53)
ilman pesukoneventtiiliä
(ei kuvassa)

Focus ®

Focus ®
Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä
pikapesim ellä,
2 suihkumuotoa,
juoksuputki käänt y y 150°
# 31815, - 000 (€ 306,63)
# 31815, - 800 (€ 398,70)
(ei kuvassa)

®

Focus
Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilillä,
juoksuputki käänt y y 120 °
# 31803, - 000 (€ 269,66)
# 31806, - 000 (€ 150,18)
# 31806, - 800 (€ 195,19)
ilman pesukoneventtiiliä,
juoksuputki käänt y y 360°
(ei kuvassa)

Focus ®
Yksiote keittiöhana
juoksuputki käänt y y
110/150/360°
# 31817, - 000 (€ 244,02)
# 31817, - 800 (€ 317,81)
(ei kuvassa)

ComfortZone tuo päivittäiseen
käyttöön paljon vapaata tilaa.

Napin painalluksella voidaan normaali virtaus m uuttaa
vesisuihkuksi. Näin vettä saadaan aina siinä muodossa
kuin sitä tar vitaan.
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Focus ®
Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilillä, juoksuputki
käänt y y 110/150/360°
# 31823, - 000 (€ 269,66)
juoksuputki käänt y y
110/150/360°
# 31820, - 000 (€ 212,92)
# 31820, - 800 (€ 277,57)
ilman pesukoneventtiiliä
(ei kuvassa)

MagFit-magneettipidike
mahdollistaa käytön jälke en miellyttävän suihkun
k iinnit yksen hanan runkoon.

Referenssit

Kotonaan kaikkialla maailmassa.
Hansgrohen referenssejä.

Rakennusalan asiakkaat ja sijoittajat ympäri maailman tekevät yhteistyötä arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa
projektien loppuunsaattamiseksi. Älykkäille, kauniisti muotoilluille ratkaisuille
on aina tarvetta. Schwarzwaldissa val-

mistetut hanat, suihkut ja kylpyhuonemallistot tuovat lisäsäväyksen designin
ja käyttömukavuuden muodossa kaikkein
ylellisimpiinkin kohteisiin: luksushotelleihin ja julkisiin rakennuksiin, yksityiskoteihin ja kuninkaallisiin palatseihin, ylellisiin

kuntokeskuksiin, risteilyaluksiin ja luksusjahteihin. Kansainvälisiltä nettisivuiltamme löydät lisätietoja:
www.hansgrohe -int.com/
references

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

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

76

Referenssit

Celebrit y Equinox- risteilyalus.
Hansgrohe -t uotteet:
Talis S - pesuallashana.
Foto: Meyer Werft

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

Hotel JW Marriott, Santa Fe/Mexico Cit y.
Hansgrohe -tuotteet: PuraVida - pesuallashana.
Kuva: Hotel JW Marriott
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Hansgrohe mobiilisovellukset

Koe Hansgrohe-tuotteet
interaktiivisesti .
Hae tulevaisuus näytölle.

Hansgrohen monipuolisilla tuotteilla voit kokea veden niin miellyttävästi
kuin haluat. Jotta tiedonhaku ennalta olisi

yhtä miellyttävää, jännittävää ja interaktiivista, olemme luoneet käyttöösi mobiilisovelluksen. Tällä tavoin kaikki innova-

Shower pleasure .

Basin mixers .

Set to nothing but pleasure .

Water at its most perfect .

Kitchen mixers .

Company.

Set to nothing but pleasure .

For today and tomorrow: milestones .

atiot tulevat suoraan kotiisi – tai mihin
tahansa, missä haluaisit ne kokea.

http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

Mobiilisovellus parhaimmillaan.
Sovellus esittelee Hansgrohen tuotteet ymmärrettävästi, interaktiivisesti ja ennenkaikkea viihdyttävällä tavalla. Jos jokin suihku miellyttää, voit asentaa sen livenä ja tarkistaa heti, kuinka hyvin se sopii kotisi kylpyhuoneeseen. Koskettamalla kameratoimintoa sijoitat
valitun tuotteen keskelle kameran kuvaan ja siten näkyville omaan
kotiisi. Mikäli näkemäsi miellyttää sinua, löydät myös lähimmän jälleenmyyjän integroidun haun avulla nopeasti.
Interaktiivisia ominaisuuksia:
– Valokuvatoiminnon avulla havainnollistetaan se,
miltä tuote näyttäisi livenä kylpyhuoneessasi
– Videoita teknologioista ja suihkutoiminnoista
– Muistilista omille Hansgrohe -suosikkituotteillesi
– Jälleenmyyjähaku
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Hansgrohe mobiilisovellukset

Maailman nopein asennus.
Koska kylpyhuoneesi ei voi tulla Hansgrohen luo, tulee
Hansgrohe nyt sinun luoksesi. Hansgrohe@home-sovellus on miellyttävä ratkaisu kaikille, jotka haluaisivat katsoa heti, miltä uusi
hana tai suihkuratkaisu näyttää omassa kodissa. Ota valokuva
tämänhetkisestä kylpyhuoneestasi, merkitse sormella hana tai
suihku ja korvaa se Hansgrohen lempituotteellasi. Tuloksen näet
heti näytöllä. Lähin jälleenmyyjä löytyy tarvittaessa heti jälleenmyyjähaun kautta. iPhone-, iPad- ja Android-älypuhelin -sovellukset löytyvät sivustolta www.hansgrohe-int.com/app
tai suoraan täältä
http://itunes.com/app/hansgrohehome
tai
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se
tai tällä QR-koodilla:

World Wide Water.
Viimeisimmät tiedot kaikesta veteen liittyvästä
ja Hansgrohesta löytyvät osoitteista
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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