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 PuraVida on täällä. Koe ais-
tillisuus kylpyhuoneessa. 
Runollista puhtautta ja muo-
tojen selkeyttä. Täällä koh-
taamme veden, virtaavan 
rentouden lähteen – ja val-
koisen värin kaikessa kaune-
udessaan ja kirkkaudessaan. 
Valkoinen edustaa tuoreutta 
ja puhtautta, joita tulisi vaa-
lia joka päivä. Joka aamu, 
joka ilta vesi ja aistimme koh-
taavat. Puhdasta. Aistillista. 
Elävää. PuraVida. 



PuraVida®
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 Valkoinen muotoilu edus-
taa rohkeutta, rehellisyyttä 
ja rohkeutta loistaa. Valkoi-
nen vaatii muodoilta täy-
dellisyyttä. PuraVida-sarjan 
myötä Hansgrohe sitoutui 
tähän haasteeseen – vieh-
keästi ja aistillisesti. Sarja 
keskittyy olennaiseen: ih-
misen ja hienon muotoilun 
kohtaamiseen. 



 Tässä tuotemallistossa kahta materiaalia yhdistelemällä luodaan runoutta 
 valkoisesta ja kromista. Odottamatonta, tarkkaa, täydellistä ja viimeisteltyä. Näin syntyy 
aistillisuuden aura, josta jää kevyt ja virtaava vaikutelma. Tämä puhtaus luo tuoretta inspiraatiota: 
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selkeitä, kauniita ja positiivisia ajatuksia. Selkeät linjat luovat yksityiskohtia, jotka hohtavat ainutlaa-
tuisuutta ja täydellisyyttä. Koko tuotemallisto huokuu harmoniaa, tasapainoa ja luottamusta. Upean 
muotoilun ja lukuisien uusien tuoteominaisuuksiensa ansiosta PuraVida on jo palkittu mallisto. 

 Phoenix Designin perustajat 
Andreas Haug ja Tom Schön-
herr ovat erikoistuneet ainutlaa-
tuisten tuot teiden kehit tämiseen. 
Sen sijaan, et tä keskityt täisiin 
ainoastaan yksit täisen tuot teen 
menestykseen tai vaihtuviin 
trendeihin, he pyrkivät suunnit -
telemaan tuot teistaan ajat tomia 
ja arvokkaita. Muotoilijoiden 
ylivoimaisen laadukas työ ja 
luovuus on huomioitu lukuisilla 
muotoilupalkinnoilla.
 Andreas Haug ja Tom Schön-
herr kuvaavat muotoilufilosofi -
aansa asenteena: perusarvot 
ovat estetiikka ja etiikka, talous 
ja ekologia, tarkkuus ja ergono-
mia. Muotoilijat ovat tyytyväi -
siä työhönsä vain, jos tuote on 
vakuut tava tarkoituksessaan, 
ylit tää kyseisen ajan ohikiitävän 
tunnelman ja kiehtoo taianomai-
silla ominaisuuksillaan. 

 PuraVida on jo voit tanut useita 
muotoilupalkintoja. Kaiken 
kaikkiaan yli 200 kansainvälis -
tä muotoilupalkintoa korostaa 
Hansgrohen sitoutumista 
johtavaan asemaan muotoilun 
osaamisessa. 



 DualFinish. Innovatiivinen ja ainutlaatuinen menetelmä kahden eri materiaalin yhdistämiseen. 
Pesuallashana valmistetaan yhtenä kappaleena. Tällä tavalla siirtymä kahden eri pinnan välillä on 
saumatonta – merkki ylivoimaisesta laadusta ja muotoilun täydellisyydestä. 
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 PuraVida® – runollista puhtautta ja muotojen selkeyttä. 
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 PuraVida®-pesuallashana. Sen muoto kerää huomiota ja kutsuu koskettamaan. Hanan sau-
maton toiminta täydentää sen veistoksellista ulkonäköä. Hanasta virtaa kirkas vesisuihku. Se viestii 
selkeyttä ja yleistä hienostuneisuuden ja levollisuuden tunnetta. 
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 Vasemmalla: PuraVida®-pesuallashana 

 PuraVida-pesuallashana, 
Highriser, korkea malli

Highriser-hanan korkeus on 
kaunis designominaisuus 
vapaasti sijoitet taviin pesumal -
joihin. Korkealta vir taava vesi 
lisää sen luomaa veistoksellis -
ta vaikutelmaa. 

 Kaikkien pesuallashanojen 
suuttimien kulmaa voi kallistaa 
taakse ja eteen käytön helpot-
tamiseksi. 

 Hanan vir taus on rajoitet tu 7,8 litraan 
minuutissa. Vedenkulutuksen mini -
moivat optimoitu suutin ja hanaan 
integroitu vir tauksen rajoitin. 



 PuraVida-käsisuihku 

 PuraVida® tuo suihkun käyttöön uuden ulottuvuuden. Hansgrohen AirPower-teknologialle tyypilliset 
sadehelmet kietovat koko kehosi miellyttävään vesikerrokseen, joka antaa ainutlaatuisen Raindance-
tunteen. Suuri suihkupää tekee suihkusta äärimmäisen nautinnon. QuickClean-suutinten puhdistus on-
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nistuu helposti sormin pyyhkimällä, mikä varmistaa suihkun pitkäikäisyyden. Caresse-toiminto yhdistää 
viisi suutinta siten, että vesi suihkuaa virtaavina aaltoina ja saat nauttia täysin uudenlaisesta, pehme-
ästä ja tehokkaasta hieronnasta. Ihosi nauttii hellävaraisesta suihkuttelusta. 



Rain Air Mix Caresse Air

AIR
POWER

XXL
PERFORMANCE

QUICK
CLEAN

 Älykkäästi integroidun EasyClick- toiminnon avulla voit helposti ja intuitiivisesti vaihdella kolmen eri 
suihkutilan välillä – napin painalluksella. 

 PuraVida®-käsisuihku 
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 PuraVida®-puikkokäsisuihku 

 Puikkokäsisuihku on täydellinen käsisuihku kylpyammeeseen. Se sopii äärimmäisen hyvin varta-
lon huuhteluun ja hiusten pesuun. Kaarevalla alapinnallaan ja kallistetuilla suihkusuuttimillaan käsisuih-
ku luo vaikuttavan laajan suihkutuskulman. 



 PuraVida-yläsuihku 

 Kehon ääriviivoja seuraava suihku. Puhdasta nautintoa koko kehollesi. Ylä-
suihkun muodon suunnittelussa huomioidaan ihmiskehon muodot – etenkin hartioiden leveys. Näin 
 Hansgrohen AirPower-teknologian ainutlaatuinen ja runsas sadesuihku pääsee hellimään koko keho-
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asi. Yläsuihku tarjoaa laajemman suihkupinnan säilyttäen kuitenkin kevyen ja tyylikkään ulkonäkönsä. 
QuickClean-suutinten puhdistus onnistuu helposti sormilla pyyhkäisemällä. 



 RainBrain®. Tuo suihkulle älykkyyttä ja kaunistaa suihkukokemustasi. RainBrain 
on pieni tietokone, joka tarjoaa miellyttäviä suihkuhetkiä – aina uudelleen. Voit ohjata henkilökoh-
taista suihkuohjelmaasi intuitiivisella kosketusnäytöllä yksinkertaisten, helposti ymmärrettävien kuvak-
keiden avulla. Esimerkiksi lämmitystoiminto säätää veden lämpötilan haluamallesi tasolle, ennen kuin 
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RainBrain®

menet suihkuun. Nauti virkistävästä Kneipp-tyylisestä suihkusta, jossa suihkuvälit ovat automaattiset ja 
lämpötilat vaihtuvat. MP3-soittimestasi Bluetooth-yhteyden välityksellä tuleva tunnelmallinen musiikki 
tuo hetkeen vielä lisää nautintoa. Tämän parempaa voi tuskin toivoa. 

 RainBrain voidaan asentaa myös kaikkien olemassaolevien Hansgrohen suihkujen kanssa. 
Lisätietoja www.hansgrohe.com/rainbrain 



 Yksinkertaisella kosketuksella voit valita ja säädellä suihkuja 
– käsisuihkusta ylä- ja sivusuihkuihin. Sivusuihkuissa on 
cascade-toiminto jonka avulla voit asettaa veden liikku-

 RainBrain® virkistää kaikkia aistejasi suihkussa. Tämä älykäs järjestelmä tunnistaa automaattisesti 
kaikki käytettävissä olevat tuotteet ja toiminnot, ja vain ne näkyvät kosketusnäytöllä. 

 Suihkun lähde
maan alaspäin vartalollasi vaihtelevin väliajoin. Jopa viisi eri 
käyttäjää voi tallentaa haluamansa asetukset RainBrainiin ja 
ottaa ne käyttöön milloin tahansa. 
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Lämpötila 
 Lämpötilan säätely reagoi täsmällisin 0,5 °C:n välein. Jopa 
viisi eri käyttäjää voi tallentaa haluamansa lämpötila-ase-
tukset. Muutostoiminnon avulla voit vaihdella lämpötilaväle-
jä ja suihkuja omien mieltymystesi mukaan. 

 Musiikki 
 Itse valitsemasi musiikki lähetetään Bluetooth-yhteyden 
välityksellä MP3-soittimeltasi ja tallennetaan RainBrainiin. 
Voit valita omat kappaleesi kosketusnäytöltä ja nauttia 
lempisoundeistasi. 



 PuraVida® Elementtien täydellinen harmonia on selvää heti ensi silmäyksellä.

 Yllä olevassa kuvassa: Kylpyamme, jossa on PuraVida piiloasennus amme- ja suihkuhana, juoksuputki, käsisuihku ja Porter-pidike. 
Pesuallas, jossa PuraVida-pesuallashana. Suihku, jossa PuraVida-yläsuihku, käsisuihku Porter-pidikkeellä, suihkuhana piiloasen-
nukseen. 
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Selkeä PuraVida-muotoilu näkyy jokaisessa yksityiskohdassa. Seesteistä, harmonista, puhdasta. 

 Saniteet tikeramiikka, kylpyammeet, suihkutarjot timet ja peilit : Duravit AG, Hornberg 
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 Puhdasta. Seesteistä. Aistillista. PuraVida® 



 PuraVida® -pesuallashana, Highriser, Korkea malli 
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 Yksiote pesuistuinhana 

 Yksiote pesuallashana, Highriser, 
Korkea malli 

 Yksiote pesuallashana  3-osainen pesuallashana 

 3-osainen pesuistuinhana 



 PuraVida® -suihkusarja, PuraVida-yläsuihku ja PuraVida-vartalosuihkut RainBrain-ohjausyksiköllä 
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 Käsisuihku  Puikkokäsisuihku  Vartalosuihku 

 Yläsuihku suihkuputkella 

 Termostaattihana yhdistetyllä käyttöventtiili/
vaihtimella piiloasennukseen 

 Suihkuhana seinäasennukseen  RainBrain-ohjausyksikkö 



 PuraVida® vapaasti seisova amme- ja suihkuhana ja PuraVida-puikkokäsisuihku 
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 Yksiote amme- ja -suihkuhana seinäasennukseen 

 Vapaasti seisova amme- ja suihkuhana 
ja puikkokäsisuihku 

 Yksiote amme- ja -suihkuhana 
piiloasennus 

 Juoksuputki, piiloasennus 



PuraVida®  Tuotekatsaus 

 PuraVida valkoinen/kromi (-400) 

 Pesuallas- ja pesuistuinhanat 

 Yksiote allashana
pieniin altaisiin 
 # 15075, -000, -400 

 Yksiote pesuallashana 
 # 15070, -000, -400 

 Yksiote pesuallashana , 
 Korkea malli 
 # 15072, -000, -400 
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 Yksiote pesuistuinhana 
 # 15270, -000, -400 

 3-osainen pesuistuinhana 
 # 15273, -000, -400 

 3-osainen allashana 
 # 15073, -000, -400 

 PuraVida puhdas kromi (-000) 



 Suihku 

 Käsisuihku 150 3jet 
 # 28557, -000, -400 

 Puikkokäsisuihku 120 1jet 
 # 28558, -000, -400 

 Yläsuihku 400 mm, 
387 mm suihkuputkella DN15 
 # 27437, -000, -400 
 100 mm kattoliitänällä DN 15 
 # 27390, -000, -400  (ei kuvassa)

 PuraVida Unica suihkusetti 90 cm 
 # 27853, -000, -400 
 PuraVida Unica suihkutanko 
90 cm (ilman käsisuihkua) 
 # 27844, -000   (ei kuvassa) 

 Yksiote suihkuhana
seinäasennus 
 # 15672, -000, -400 

 Suihku 

 Yksiote suihkuhana
piiloasennukseen 
 # 15665, -000, -400 

 Termostaattihana, yhdistetyllä 
käyttöventtiili/vaihtimella, 
piiloasennus 
 # 15771, -000, -400 
 Käyttöventtiilillä 
 # 15775, -000, -400   (ei kuvassa) 

 Piiloasennus termostaatit 
 # 15770, -000, -400 
 Highfl ow-termostaatti, 
piiloasennus 
 # 15772, -000, -400 

 Yksiote amme- ja -suihkuhana 
piiloasennukseen 
 # 15445, -000, -400 
 Safety toiminto 
 # 15447, -000, -400 

 Juoksuputki, piiloasennus 
 # 15412, -000, -400 

 Vapaasti seisova yksiote 
amme- ja -suihkuhana 
puikkokäsisuihkulla 
 # 15473, -000, -400 

 Yksiote amme- ja -suihkuhana, 
seinäasennus 
 # 15472, -000, -400 

 Nestesaippua-annostelija  
 keraaminen säiliö 
 # 41503, -000 

 WC-harja ja teline  
 keraaminen kuppi 
 # 41505, -000 

 Kaksiosainen pyyhetanko 
 # 41512, -000 

 Lisävarusteet 

 Kylpyamme 
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Hier 
kommt 
Bild mit 
ange-
passten 
Sym-
bolen

 Vartalosuihku 100 
 # 28430, -000, -400 

 Porter’S 
 # 28331, -000 

 TravelShower 120 1jet 
 # 28564, -400 

 Fixfi t- letkuliitin DN15 
 # 27414, -000 

 RainBrain-pintaosa virtaaman 
säätimellä 
 # 15842, -000, -400 

 Ilman virtaaman säädintä 
 # 15841, -000, -400   (ei kuvassa) 

 Ohjausyksiköt 

 iControl mobile PuraVidalle, 
pintaosat 
 # 15776, -000, -400 

 iControl yhdistetty käyttöventtiili/
vaihdin PuraVidalle, pintaosat 
 # 15777, -000, -400 

 Käyttöventtiili, pintaosat 
 # 15978, -000, -400 

 Trio/Quattro-sulku/vaihdinvent-
tiili pintaosat 
 # 15937, -000, -400 

 WC-paperiteline 
 # 41508, -000 

 Hammasharjamuki ja teline  
 keraaminen muki 
 # 41504, -000 

 Saippuateline  
 keraaminen kuppi 
 # 41502, -000 





 PuraVida 
tarkoittaa, 
että arvostat 
itseäsi. 
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