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Hyvä keittiö kertoo hyvästä mausta. Tämä 
pätee myös hanoihin. Meidän reseptimme on:  
älykäs toiminnallisuus yhdessä täydellisen ergonomian 
ja parhaan muotoilun kanssa. Vain niin syntyy aistikkaita 
tuotteita, jotka hivelevät sekä silmää että kättä. Hans- 
grohen tai Axorin keittiöhanat eivät kuitenkaan määrittele  
vain toiminnallisuutta ja laatua, vaan ne ovat aina myös 
päätös sijoittaa pitkään käyttöikään. Keittiöhanoja saa-
tetaan käyttää 90 kertaa päivässä ja ne ovatkin keittiön 
useimmiten käytetty keittiövaruste. Vielä tärkeämpää on 
kuitenkin se, että ne ilmaisevat intohimoisen suhtautumi-
semme veteen.

Hansgrohen pääkonttori sijaitsee 
Schwarzwaldissa, Saksassa. Yrityk-
sellä on takanaan 110-vuotinen pe-
rinne perheyrityksenä. Yritys kuuluu 
tänäpäivänä johtaviin hana- ja  
suihkuvalmistajiin. Tuotteet ovat 
maailmanlaajuisesti tunnettuja kor-
kealaatuisina ja muotoilullisina, 
kylpyhuonekonseptit edistyksellisinä 
ja saniteettitekniikka ympäristöystä-
vällisenä. Yrityksen ykköstavaramer-
kin Hansgrohen lisäksi desingmerkki 
Axor luotiin vuonna 1993.



PuHdasTa. selkeää. aisTikasTa.
DeSignin jA TeKnologiAn  
KieHToVA YHDiSTelMä.
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PuraVida – hanan nimi kertoo puhtaasta muotokielestä ja 
samaan aikaan elämän elementin veden tuottamasta nau-
tinnosta. Hana on tiskipöydän katseenvangitsija. Sen ilme 
on ainutlaatuinen dualFinish, jossa hanarungon harjattu 
ruostumaton teräs ja juoksuputken kiillotettu ruostumaton 
teräspinta kohtaavat. ilmeen on suunnitellut arvostettu 
Phoenix Design -toimisto, ja Hansgrohen älykkäät toiminnot 
tuovat tuotteeseen viimeisen silauksen. Kaunis ja miellyttävä 
tapa laittaa ruokaa.
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Yksittäisessä ohjausyksikössä runsaasti toimintoja: 1 painallus = kylmä vesi, 2 painallusta = 
sekoitettu vesi, 3 painallusta = kuuma vesi. Yksilöllinen lämpötilan säätö: käännä ohjauselement-
tiä. Säädä vesimäärää painamalla ja kääntämällä. Hanan muita toimintoja: puhdistustoiminto ja 
kuumaveden rajoitus.

PuraVida-keittiöhanat kiehtovat selkeydellään ja yksinkertaisuudellaan. Perusrungosta erilliset käyttöelementit 
vakuuttavat estetiikallaan ja helppokäyttöisyydellään. napin painalluksella voi määritellä etukäteen kolme 
lämpötilaa ja nappia kääntämällä niitä voi säätää yksilöllisesti. leD-rengas ilmaisee lämpötiloja eri väreillä. 
Vedenvoimakkuuden voi säätää yhtä tarkasti. Muita mahdollisuuksia ovat puhdistustoiminto ja kuuman 
veden esto.

ComfortZone

  Hansgrohen hanat tarjoavat laajan ComfortZonen juoksuputken ja altaan välille. Voit 
täyttää helposti myös korkeita kattiloita ja muita astioita vedellä, sillä korkeat juoksuputket 
tuovat paljon liikkumatilaa.

YksiNkeRTaiseN kauNisTa,  
kauNiisTi YksikeRTaisTa.
MYÖS KäYTeTTäeSSä.

lämpötilan pikavalinta Vesimäärälämpötilan säätö

Paina Käännä Paina + käännä1 x 2 x 3 x
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dualFinish-  
ruostumaton  
teräs

kromi

Hansgrohe PuraVida®

Puhdistus

Paina pitkään

PuraVida-hanat sopivat yleisesti käytössä oleviin tiskipöytiin. Hanaa on saatavana kiiltävänä kromina 
sekä korkealaatuisena, ruostumattomasta teräksestä valmistetulla dualFinish-pinnalla. PVD pinnoi-
tuksella aikaan saatu ruostumaton teräspinta tekee hanasta kestävän kaikissa tilanteissa. Saumaton 
materiaalisiirtymä harjatun hanarungon ja kiillotetun juoksuputken välillä korostaa korkeaa laatua.



elektroninen ohjaus

ohjausyksikön joustava sijoittaminen

Kääntyvä juoksuputki (120°)

Hansgrohe PuraVida® 
kaksiosainen elektroninen keittiöhana

juoksuta vettä napin painalluksella juuri niin paljon ja niin lämpimänä kuin 
haluaisit – lämpötilan ja vesimäärän voi säätää etukäteen. Sähköllä 
toimiva käyttöyksikkö ei ole älykkään toiminnallisuutensa vuoksi ainoastaan 
erittäin miellyttävä käyttää. Se voidaan lisäksi asentaa tiskialtaan reunaan 
käyttäjän kannalta parhaaseen paikkaan. erillinen tasoon asennettava 
pesukoneventillili saatavana.

uusi käYTTÖkONsePTi: 
KäYTä MiTen HAlUAT.
ei ole väliä onko kyseessä elektroninen- vai manuaalinen hana. Uudenlai-
nen käyttökonsepti, jossa käyttöelementti on erillään hanasta, antaa asi-
akkaan toiveille paljon tilaa. Tyypillisten työvaiheiden lisäksi voidaan näin 
myös ottaa huomioon yksilölliset fyysiset tarpeet. onko käyttäjä vasen-  
vai oikeakätinen? lyhyt ja pitkä? edes tilanne, jossa kädet ovat täynnä,  
ei vaikeuta keittiötöitä.

elektroninen

Hana vasemmalla, käyttöyksikkö 
altaan edessä

Hana ja käyttöyksikkö altaan 
oikealla puolella

Hana ja käyttöyksikkö altaan 
takana

Hana altaan takana, käyttöyksikkö 
tiskipöydän reunan suuntaisesti

ComfortZone
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Hansgrohe PuraVida®

Manuaalinen

Hana altaan takana, käyttövipu 
altaan edessä

Hana takana oikealla ylhäällä, 
käyttövipu altaan oikealla puolella

Hana ja käyttövipu altaan takana Hana ja käyttövipu altaan 
vasemmalla puolella

joustava kahvan asennus

ComfortZone

Kääntyvä juoksuputki (120°)

Hansgrohe PuraVida® 
kaksiosainen yksiote keittiöhana

Saatavana on myös klassinen vaihtoehto: Hansgrohe PuraVidan yksiote-
malli, jolla voit säätää vesimäärää ja lämpötilaa manuaalisesti elegantin 
yksiotekahvan avulla. Tämänkin mallin kahvan voit asentaa mihin tahansa 
kohtaan tiskialtaan tai tason reunalle. erillinen tasoon asennettava pesu-
koneventtiili saatavana. 
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TäYdelliNeN OTe.
TäYdelliNeN MuOTOilu.
UUDeT MeTRiS-HAnAT.

Sosiaalinen tapahtuma ystävien 
kesken tai miesten uusi harrastus – 
kokkaaminen ei ole enää pelkkä 
arkipäiväinen tapahtuma. Kokka-
uksesta on tullut kultti. Mitkä ruuan-
laitosta tulisi ilman keittiön tärkeintä 
elementtiä, vettä? ei mitään! juuri 
siksi Hansgrohen suunnittelijat ovat 
suunnitelleet uudet Metris-hanan, 
jossa on ulosvedettävä käsisuihku 
ja erityisen ergonominen kahva. 
Hana on aito muotoilun kohokohta 
jokaisessa keittiössä, johon kuuluu 
myös selkeä ja aistikas vesisuihku. 
Sekä kromi että ruostumaton teräs 
näyttävät hyviltä.



Hanan alaosa sopii harmonisesti  
yhteen tiskialtaan kanssa

Avaa, sulje, säännöstele. Kahva on 
ergonomisesti kaareva. Sillä on helppo 
säädellä vesimäärää ja -lämpötilaa. 
Täydellinen kaiken ikäisille

Käännä juoksuputkea 110°/150° astetta 
saadaksesi altaalla runsaasti vapaata tilaa
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Hansgrohe Metris®

Ulosvedettävä suihku tarkoittaa  
maksimaalista joustavuutta ja  
liikkumisvapautta

Magneettipidike MagFit kiinnittää 
suihkupään miellyttävästi hanan runkoon 
käytön jälkeen

Vaihda napin painalluksella virtaava  
vesi vesisuihkuksi. näin saat vettä juuri  
siinä muodossa kuin itse haluat

ComfortZone tuo päivittäiseen  
käyttöön paljon vapaata tilaa



Kolme mallikasta tyyppiä. Uuden Metris-linjan perusrun-
got ovat saaneet inspiraationsa modernien pesualtaiden 
pehmeästi pyöristetyistä muodoista. Siirtymässä pyöris-
tettyihin muotoihin yhdistyy aistikasta ergonomiaa ja äly-
kästä toiminnallisuutta, johon kuuluvat niin käytännöllinen 
kahva ja ulosvedettävän suihkun magneettikiinnitys kuin 
kaksi napin painalluksella säädettävää vesisuihkutyyppiä: 
tavallinen ja suihku.

kulMikkaasTa PYÖReäksi.
älYKKääSTi MUoToilTUA ToiMiVUUTTA.
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Hansgrohe Metris®

yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella

Yksilöllisesti säädettävä kääntymiskulma
(110°/150°), myös epäsymmetrisesti

Kolmivaiheisesti säädettävä kääntymiskulma
(110°/150°/360°), myös epäsymmetrisesti

Ulosvedettävä juoksuputki/pikapesin (voidaan  
vetää 50 cm ulospäin) kahdella suihkutyypillä 
(normaali-/suihkusuutin)

Hansgrohe Metris®

yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella

Hansgrohe Metris®

yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella

Vertikaalinen kahvan asento

Vertikaalinen kahvan asento

MagFit-magneettikiinnitys

MagFit-magneettikiinnitys

ComfortZone

ComfortZone

ComfortZone

Yksilöllisesti säädettävä kääntymiskulma
(110°/150°), myös epäsymmetrisesti

Vertikaalinen kahvan asento

Ulosvedettävä juoksuputki (voidaan vetää 50 cm ulospäin) 



eRiNOMaiseN keiTTiÖaPuRiN 
kaikki OMiNaisuudeT.
MoDeRniA MUoToilUA, joKA SoPii 
KAiKKiAlle. FUnKTionAAliSeT YKSi-
TYiSKoHDAT TeKeVäT RUoAnlAiToSTA 
nAUTinnon.
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Talis on saatavana eri versioina: perusmallista aina kor-
kealla juoksuputkella varustettuun hanaan; ulosvedettä-
västä juoksuputkesta ulosvedettävään juoksuputki/pika- 
pesimeen. Hanasarja, jonka avulla voit vaivattomasti 
lisätä toimintasädettä tiskialtaan ympäristössä. Vai si-
jaitseeko tiskialtaasi ikkunan edessä? Valitse tässä ta-
pauksessa alaskäännettävä hana: nosta hanaa ylös, 
käännä se alas ja avaa sitten ikkuna. erillinen tasoon 
asennettava pesukoneventtiili saatavana.

Hansgrohe Talis®



Vertikaalinen kahvan asento 

QuickClean-toiminto kalkkisaos-
tumien ehkäisemiseksi 

Yksilöllisesti säädettävä  
kääntymiskulma 
(110°/150°/360°)

Hansgrohe Talis®s2 Variarc 
yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella 

Ulosvedettävä juoksuputki 

Vertikaalinen kahvan asento 

Kääntötoiminto ikkunan eteen 
asennettaessa

Kääntyvä juoksuputki (150°)

MagFit-magneettikiinnitys 

Hansgrohe Talis®s2 Variarc 
yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella

Hansgrohe Talis®s2 Variarc / Talis®s
Muoto ja funktionaalisuus muodostavat esteettisen symbioosin. Kapea- 
rakenteisessa ja tyylikkäässä Hansgrohe Talis-hanassa on selkeä 
puikkokahva. erikoisominaisuus: korkea ja kääntyvä, ComfortZone-tilalla 
varustettu juoksuputki jättää miellyttävästi tilaa hanan ja tiskialtaan väliin 
tuoden tällä tavoin enemmän liikkumatilaa.

ComfortZone ComfortZone

Saatavana myös integroidulla  
pesukoneventtiilillä (ei kuvassa)
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Ulosvedettävä juoksuputki/pikapesin 
(voidaan vetää 50 cm ulospäin) kahdella 
suihkutyypillä (normaali-/suihkusuutin)

MagFit-magneettikiinnitys 

Kääntyvä juoksuputki  (150°)

Vertikaalinen kahvan asento 

Kääntötoiminto ikkunan eteen 
asennettaessa

Kääntyvä juoksuputki (150°)

QuickClean-toiminto kalkkisaos-
tumien ehkäisemiseksi 

Selkeä puikkokahva 

Hansgrohe Talis®s 
yksiote keittiöhana 

Ulosvedettävä juoksuputki kahdella 
suihkutyypillä (normaali-/suihkusuutin)

Kääntyvä juoksuputki (150°)

QuickClean-toiminto kalkkisaos-
tumien ehkäisemiseksi 

Selkeä puikkokahva 

Hansgrohe Talis®s 
yksiote keittiöhana  
ulosvedettävällä juoksuputkella

Hansgrohe Talis®s2 Variarc
yksiote-keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella

ComfortZone

ComfortZone

Saatavana myös integroidulla  
pesukoneventtiilillä (ei kuvassa)

ComfortZone



H
an

sg
ro

he
 F

o
cu

s®



20
21

eleGaNTTi JuOksuPuTkeN Pää.
KäänneTTäVä, UloSVeDeTTäVä  
– ToiMinnAllinen!

eikö pää olekin yhtä tärkeä kuin 
vatsa? Hansgrohe Focus on ajaton 
hanalinja, jossa on lennokkuutta. ja 
päätä! Focus-valikoimaan kuuluu 
miellyttäviä perusvaihtoehtoja, kor-
keita juoksuputkia ja juoksuputki nyt 
uutuutena ulosvedettävällä suihkulla! 
Hanat, joista nautit kauan. Kromin  
lisäksi saatavana on ruostumaton 
teräs -hanoja, jotka ovat harmonias-
sa uunien, jääkaappien, liesituuletti-
mien ja kahvojen pintojen kanssa. 
Myös erillinen tasoon asennettava 
pesukoneventtiili saatavana.



Vertikaalinen kahvan asento

Käännä juoksuputkea  
150 astetta – suurempaa  

vapautta keittiössä
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Ulosvedettävä juoksuputki/pikapesin
(voidaan vetää 50 cm ulospäin) kahdella
suihkutyypillä (normaali-/suihkusuutin)
suurempaa joustavuutta ja liikkumavapautta

Hansgrohe Focus®

Magneettipidike MagFit kiinnittää 
suihkupään miellyttävästi hanan  
runkoon käytön jälkeen

ComfortZone tuo päivittäiseen käyttöön 
paljon vapaata tilaa



Kääntyvä juoksuputki (150°)

MagFit-magneettikiinnitys

Hansgrohe Focus®

yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella

Hansgrohe Focus®

yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella (l-putki) 

Vertikaalinen kahvan asento

Ulosvedettävä juoksuputki/pikapesin
(voidaan vetää 50 cm ulospäin) kahdella
suihkutyypillä (normaali-/suihkusuutin)

ComfortZone
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Kolmivaiheisesti säädettävä kääntöalue
(110°/150°/360°), myös epäsymmetrisesti

Kahvan kätisyys vaihdettavissa
(oikea/vasen)

ComfortZone

Hansgrohe Focus-hana ihastuttaa minimalistisella muotokielellään.  
Sen suoralinjainen muotoilu tekee keittiöstä ajattomasti modernin.

Hansgrohe Focus®

Hansgrohe Focus®

yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella 
Saatavana myös integroidulla 
pesukoneventtiilillä (ei kuvassa)



Hansgrohe Focus® / Focus®e / Focus®s

Hansgrohe Focus®

yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella 
Saatavana myös integroidulla
pesukoneventtiilillä (ei kuvassa)

Kääntyvä juoksuputki (360°)
Pesukoneventtillillä varustetussa 
mallissa kääntyvä kuoksuputki (120°).

Pitkä, ergonominen kahva

QuickClean-toiminto kalkkisaostu-
mien ehkäisemiseksi

Focus-keittiöhanojen perusversioihin ja seinäasennettuihin ratkaisuhin 
pätee itsestäänselvästi sama kuin linjan korkeisiin kääntöhanohin: pajon 
liikkumatilaa hanan alla.
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Kääntyvä juoksuputki (360°)

Kääntyvä juoksuputki (180°)

Pitkä, ergonominen kahva

Pitkä, ergonominen kahva

QuickClean-toiminto kalkkisaostu-
mien ehkäisemiseksi

QuickClean-toiminto kalkkisaostu-
mien ehkäisemiseksi

Pitkä, ergonominen kahva

Kääntyvä juoksuputki (360°). Pesukoneventtillillä 
varustetussa mallissa kääntyvä kuoksuputki (120°). 

QuickClean-toiminto kalkkisaostu-
mien ehkäisemiseksi

Hansgrohe Focus®

yksiote keittiöhana
seinäasennus
kääntyvällä juoksuputkella

Hansgrohe Focus®

yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella 

Hansgrohe Focus®s
yksiote keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella
Saatavana myös integroidulla 
pesukoneventtiilillä (ei kuvassa)



Kompromissiton

Rauhallinen

Olennainen

Aistit 
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Keittiöikonit, jotka ovat lähtöisin  
yhden maailman kuuluisimpien suun-
nittelijoiden kynästä. Philippe Starck 
on suunnitellut Axor-tuotteita jo vuo-
desta 1994. Ranskalaissuunnitteli-
jan hanojen tunnusmerkkejä ovat 
elementaariset muodot ja selkeät 
toiminnot, jotka noudattavat mini-
malistisen estetiikan periaatteita. 
Malliston tunnuspiirteenä on help-
pokäyttöinen joystick-kahva.

axor Starck



axor Starck

Yksiote keittiöhana    
ulosvedettävällä juoksuputkella tai ilman

Axor Starck-malliston design on minimalistista ja sulavaa – runko-osasta juoksuput-
keen ja ulosvedettävään suuttimeen. Axor Starck on saatavilla kahtena funktionaa-
lisena hanamallina: kääntyvällä juoksuputkella varustettu malli 1, joka voidaan 
asettaa mihin tahansa kolmesta kääntymiskulmasta käyttäjän mieltymysten mukaan, 
sekä malli 2, ulosvedettävällä juoksuputkella jonka avulla hana ylettyy joka puolelle 
tiskialtaaseen, mahdollistaen näin astioiden vaivattoman huuhtelun. erillinen tasoon 
asennettava pesukoneventtiili saatavana.

Ulosvedettävä juoksuputki kahdella 
suihkutyypillä (normaali-/suihkusuutin)

Yksilöllisesti säädettävä kääntymis-
kulma (110°/150°/360°)

Kahvan kätisyys vaihdettavissa 
(oikea/vasen)

joystick-kahva

ComfortZone
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Kääntyvä juoksuputki 
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Yksiote-keittiöhana Semi-Pro

Axor Starck Semi-Pro on innokkaille ruoanlaiton 
harrastajille tarkoitettu keittiöhana. Hanan 360 
astetta kääntyvän juoksuputken ja minimalistisen 
designin ansiosta hana soveltuu ihanteellisesti 
kaksoistiskialtaisiin sekä keittiösaarekkeisiin 
integroituihin tiskiallasyksiköihin.

Kääntyvä juoksuputki (360°)

Ulosvedettävä juoksuputki kahdella
suihkutyypillä (normaali-/
suihkusuutin)

ComfortZone
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italialaisarkkitehti ja -suunnittelija 
Antonio Citterio kunnioittaa veden 
elementtiä elegantin hillityllä keittiö-
hanasarjalla. Ylellinen, yksityiskoh-
taisen täsmällisesti muotoiltu kahva 
on huomiotaherättävä, ja pituuten-
sa ja litteytensä ansiosta se on  
ergonominen. Designin herrasmies 
Citterio suunnitteli myös toisen keit-
tiöhanan, jonka erittäin kapeat ja 
korkeat linjat viestittävät urbaania 
estetiikkaa. erillinen tasoon asennet-
tava pesukoneventtiili saatavana.
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axor Citterio



Yksiote-keittiöhanat Semi-Pro 

Axor Citterio on saatavana kolmena toimin-
nallisesti erilaisena mallina – aina huippu-
luokan malliin asti, jonka ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu jousi mahdollistaa 
juoksuputken maksimaalisen joustavan käytön. 
Kaikissa hanoissa on samat kapeat linjat sekä 
erittäin ergonominen kahva, jota on helppo 
käyttää jopa likaisilla tai saippuaisilla käsillä. 
erillinen tasoon asennettava pesukoneventtiili 
saatavana.

RST- jousi 

Kääntyvä juoksuputki 
(360°)



36
37

Yksiote keittiöhana   
ulosvedettävällä juoksuputkella

Yksiote keittiöhana   
kääntyvällä juoksuputkella 

ergonominen kahva 

Ulosvedettävä juoksuputki kahdella
suihkutyypillä (normaali-/suihkusuutin)

ComfortZone

Yksilöllisesti säädettävä  
kääntymiskulma (110°/150°/360°)

axor Citterio



kaksiosainen yksiote- 
keittiöhana 
ulosvedettävällä juoksuputkella

Ulosvedettävällä juoksuputkella 
varustettu Axor Citterion M-malli 
normaalilla tai suihkusuuttimella.

ulosvedettävällä
juoksuputkella

Yksilöllisesti säädettävä 
kääntymiskulma 
(110°/150°/360°)

Kahvan joustava  
asennus tiskipöytään
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kaksiosainen yksiote- 
keittiöhana 
kääntyvällä juoksuputkella 

Huomiota herättävää juoksuputkea  
voidaan kääntää vapaasti 360° tai 
rajoittaa 110°- tai 150°-kulmassa. eril-
linen vipukahva voidaan asentaa mille 
tiskialtaan puolelle tahansa – esimerkiksi 
tiskialtaan taakse pois lasten ulottuvilta 
tai altaan vasemmalle puolelle vasen-
kätisten henkilöiden käyttöergonomiaa 
ajatellen – aina käyttäjän mieltymysten 
mukaisesti. erillinen tasoon asennettava 
pesukoneventtiili saatavana.

Yksilöllisesti säädettävä  
kääntymiskulma  
(110°/150°/360°)

ComfortZone

ergonominen kahva 

Kahva voidaan asentaa mihin  
tahansa tiskialtaan ympärillea
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MuOTO seuRaa TuNNeTTa.
Milloin HAnA on eRiTTäin HYVä? 
Silloin, KUn KoSKeTAMMe jA  
KäYTäMMe SiTä MielelläMMe.

Saksalainen, Andreas Haugin ja Tom Schönherrin luot-
saama suunnittelustudio Phoenix Design on suunnitellut  
jo lukuisia keittiöhanoja Hansgrohelle ja Axorille. 
Phoenix Designin valikoimaan kuuluu nyt myös Axorin 
ensimmäinen seinäasennettava keittiöhana.
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axor Uno2



axor Uno2

Yksiote-keittiöhana  
piiloasennukseen

Axor Uno²-seinähana on älykäs ratkaisu, joka tuo enemmän liikkumavaraa  
tiskialtaaseen. Sisäänrakennettu teleskooppiputki on helppo vetää ulos ja  
kääntää, mikä kasvattaa moninkertaisesti toimintasädettä.

Kahva voidaan asentaa oikealle  
tai vasemmalle puolelle

joystick-kahva vaivatonta  
käyttöä varten

Runsaasti liikkumavaraa tuova 
teleskooppijuoksuputki 

Kääntyvä juoksuputki 
(500 mm/150°)
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Yksiote-keittiöhana 
kääntyvällä juoksuputkella 

Axor Uno² on keittiöhanasarja, jonka selkeä  
geometrinen muotokieli on helppo integroida  
kaikkiin keittiöympäristöihin, kääntyvä juoksu-
putki (360°). Saatavana myös integroidulla  
pesukoneventtiilillä, kääntyvä juoksuputki 
(360°) (ei kuvassa).

axor Uno2

Kahvan kätisyys  
vaihdettavissa (oikea/vasen)

Kääntyvä juoksuputki  
(360°)

ComfortZone
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Kääntyvä juoksuputki  
(360°)
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TUoTeKATSAUS Hansgrohe

Kaksiosainen yksiote keittiöhana 
HG-nro. 15812, -000, -800

Kaksiosainen elektroninen keittiöhana
HG-nro. 15805, -000, -800

Hansgrohe PuraVida®

Hansgrohe Metris®

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella 
HG-nro. 14820, -000, -800

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella 
HG-nro. 14821, -000, -800

Yksiote keittiöhana
HG-nro. 14822, -000, -800
asennukseen ikkunan eteen  
HG-nro. 14823000

Yksiote keittiöhana  
ulosvedettävällä juoksuputkella 
sopii asennukseen ikkunan eteen
HG-nro. 14877, -000, -800 

Yksiote keittiöhana  
ulosvedettävällä juoksuputkella 
sopii asennukseen ikkunan eteen
HG-nro. 14872, -000, -800 

Yksiote keittiöhana  
HG-nro. 14870, -000, -800 

Yksiote keittiöhana  
pesukoneventtiilein 
HG-nro. 14875000

Hansgrohe Talis®s2 Variarc
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Hansgrohe Talis®s

 Yksiote keittiöhana  
ulosvedettävällä juoksuputkella 
HG-nro. 32841, -000, -800

 Yksiote keittiöhana 
HG-nro. 32851, -000, -800 

 Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilein 
HG-nro. 32855000

Hansgrohe Focus®

Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella 
HG-nro. 31815, -000, -800

Yksiote keittiöhana 
HG-nro. 31820, -000, -800

Yksiote keittiöhana 
pesukoneventtiilein 
HG-nro. 31823000

Yksiote keittiöhana (kääntyy 360°)
HG-nro. 31806, -000, -800

Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilein 
HG-nro. 31803000

Hansgrohe Focus®sHansgrohe Focus®e

Yksiote keittiöhana (kääntyy 360°)
HG-nro. 31780000

Yksiote keittiöhana (kääntyy 360°)
HG-nro. 31786000

Yksiote keittiöhana
pesukoneventtiilein 
HG-nro. 31783000

Yksiote keittiöhana
seinäasennus 
HG-nro. 31825000

Yksiote keittiöhana
HG-nro. 31817, -000, -800

Pinnoite: kromi (-000), ruostumaton teräs-optic (-800), kaikki mitat mm:ssä.

Pesukoneventtiili

Pesukoneventtiili, asennus tasoon.  
Sopii Hansgrohe ja Axor keittiöhanojen 
kanssa. Korkeus 55 mm. 
HG-nro. 10823, -000, -800
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TUoTeKATSAUS axor

axor Starck

axor Citterio

Yksiote keittiöhana Semi-Pro  
(kääntyy 360°)
HG-nro. 10820000

Yksiote keittiöhana Semi-Pro  
(kääntyy 360°) 
HG-nro. 39840, -000, -800 

Yksiote keittiöhana
joystick-kahvalla (kääntyy 360°) 
HG-nro. 10801000

Yksiote keittiöhana  
ulosvedettävällä juoksuputkella 
HG-nro. 39835, -000, -800 

Yksiote keittiöhana  
HG-nro. 39850, -000, -800

Yksiote keittiöhana  
HG-nro. 10822, -000, -800 

Yksiote keittiöhana  
ulosvedettävällä juoksuputkella 
HG-nro. 10821, -000, -800
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axor Citterio M

axor Uno2

Yksiote-keittiöhana piiloasennukseen
HG-nro. 38815, -000, -800
runko-osa (ei kuvassa)
HG-nro. 13622180

Yksiote keittiöhana (kääntyy 360°)
HG-nro. 14850000
pesukoneventtiilein (kääntyy 360°),  
(ei kuvassa) 
HG-nro. 14855000

Yksiote keittiöhana (kääntyy 360°)
HG-nro. 38830, -000, -800 

2-osainen Yksiote keittiöhana
ulosvedettävällä juoksuputkella 
HG-nro. 34822, -000, -800 

2-sainen Yksiote keittiöhana
HG-nro. 34820, -000, -800

Pesukoneventtiili, asennus tasoon.  
Sopii Hansgrohe ja Axor keittiöhanojen 
kanssa. Korkeus 55 mm. 
HG-nro. 10823, -000, -800

Pesukoneventtiilli

Pinnoite: kromi (-000), ruostumaton teräs-optic (-800), kaikki mitat mm:ssä.



ulosvedettävä juoksuputki/
pikapesin

Ulosvedettävä juoksuputki/pikapesin lisää 
toimintasädettä tiskialtaan ympäristössä.

QuickClean 

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

keraaminen tai joystick-säätöosa 

erikoiskovat muovimateriaalit, joystick  
-kahva sekä M1- ja M2-säätöosat auttavat 
takaamaan pitkän käyttöiän.

Helppo asentaa 

joustavien liitäntöjen ansiosta hana on 
helpompi asentaa.

Boltic-kahvalukitus 

Boltic-kahvalukituksen kiilan muotoinen 
ohjausvipu takaa vakaan ohjauksen.

Hansgrohen laatua

olet hankkimassa Hansgrohen kehittämän ja 
valmistaman laatutuotteen.

Hanojen kääntymiskulmat 

Voit valita hanan, jonka kääntymiskulma  
on rajoitettu (110°/120°/150°), tai 
vaihtoehtoisesti ympäri kääntyvän hanan 
(360°). 
HUoM! Pesukoneventtiilillä varustettuihin 
hanoihin on mahdollista saada lisärajoitin 
(esim. 60° ja 80°).

PeX-letkut

Tyyppihyväksytyt PeX-letkut ovat lämpötilan-
kestäviä, eivätkä ne aiheuta makuja tai hajuja 
veteen.

kaikki HYVäT OMiNaisuudeT 
ulOsVedeTTäVäsTä suuTTiMesTa 
JuOksuPuTkeN kääNTYMiskul-
MaaN YHdellä kaTsauksella.

Quality made by 
Hansgrohe



Teleskooppitoiminto 

Teleskooppitoiminnon ansiosta tiskialtaaseen 
jää entistä enemmän tilaa.

Asennus ikkunan eteen

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

Juoksuputki ja ohjausyksikkö 
erillään toisistaan

Kahva voidaan asentaa haluttuun paikkaan 
käyttäjän mieltymysten mukaan.

Kromi tai ruostumaton teräs

Valittavissa kromi- tai ruostumaton teräspinta, 
jotka on tuotettu PVD-menetelmällä ja ovat 
erityisen kestäviä naarmuille ja kulumille.

Pesukoneventtiili

Erillinen pesukoneventtiili esim. 
astianpesukoneelle. Yhteensopiva  
muotoilu kaikkiin Hansgrohe- ja 
Axor-mallistoihin. 

Vaihdettava kätisyys

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

ComfortZone 

Erikoiskorkea juoksuputki tuo runsaasti 
liikkumavaraa ja soveltuu isojen astioiden 
täyttämiseen. 

MagFit-magneettikiinnitys 

MagFit-kiinnitystoiminnon avulla letku liukuu 
takaisin paikoilleen lähes äänettömästi ja 
asettuu juoksuputken keskelle.

Ergonomiset kahvat 

Pitkät ja litteät kahvat tekevät käytön erityisen 
helpoksi.

Vertikaalinen kahvan asento 

Vertikaalisen kahva-asennon ansiosta tuote 
voidaan asentaa myös siten, että hanan ja 
seinän väliin jää vain vähän tilaa. Lämmin  
vesi virtaa kahvan ollessa vertikaalisessa 
asennossa, lasten käsien ulottumattomissa. 
Kylmä vesi virtaa, kun kahva on horisontaali-
sessa asennossa.

QuickConnect-toiminto 
ulosvedettäville suihkuletkuille 

QuickConnect-toiminnon ansiosta letkut on 
erityisen helppo liittää.

Ulosvedettävän suuttimen 
suihkutyypit

Vaihtaminen ulosvedettävän suuttimen kahden  
suihkumuodon – normaali- ja suihkutoiminnon 
välillä käy vaivattomasti.
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