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Tervetuloa,  
talvi ja pakkaset! 

Parhaat vinkit  
WC:n valintaan  

s. 4 

Kotimaisella  
laadulla ja  
ammattitaidolla  
remontoit niin 
kylpyhuoneen,  
keittiön kuin  
kodinhoito 
huoneenkin  
s. 89 

345,
6110081

419,
5487618

REJ Design  
Vesikiertoinen  
kuivausteline,  
Tango EH 35744 VY,  
musta 

Oras Optima 2713F  
Smart Bidetta 3V  
pesuallashana  
etäkäytettävällä  
käsisuihkulla 419,

6901033

Allaway 
Keskuspölynimurin  
keskusyksikkö X 30 



Uuden hanan asennus, vanhan hanan purku, kierrätys, liittimet ja asennustarvikkeet. Edellyttää 
toimivat huoneistokohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.2

Hinta asennettuna
Tästä merkistä tunnistat 
läpinäkyvät pakettihintamme – 
sisältää laadukkaan tuotteen 
sekä ammattitaitoisen 
Hanakat-asennuksen! 

Hanakat-ketjulle on myönnetty 
Avainlippu-tunnustus. Avainlippu 
kertoo, että tuote on valmistettu 
tai palvelu on tuotettu Suomessa 
ja työllistää Suomessa.

Unohda viileät patterit, kolisevat putket ja kalsea veto 
lattianrajassa – Hanakat-ammattilaiset hoitavat kodin 
remontit huolettomasti myös talvella! 

Kuvaston hinnat sisältävät ALV:n 24 % ja ovat voimassa Hanakat-liikkeissä 31.12.2021 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.  
Osa kuvaston tuotteista on tilaustuotteita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintaan. Pidätämme oikeuden muutoksiin.  
Valikoima voi vaihdella myymälöittäin. Aukioloajat ja lisätiedot: hanakat.fi/liikkeet 

Talvikausi on etenkin LVI-remontoimisen kannalta hiljaisempaa aikaa, joten talviajan  
remontti on joustava sopia ja suunnitella – ja aloittaa se silloin, kun se parhaiten sopii.  
Uudesta kuvastostamme löydät inspiroivia vaihtoehtoja myös keittiöiden, kylpyhuoneiden 
ja WC-tilojen kasvojenkohotukseen. Olisiko aika uusia keittiön hanat tai hankkia  
hemmotteleva sadesuihku? 

Kun valitset Hanakat-ketjun remonttiesi asiantuntijaksi, tuet samalla suomalaista  
työtä. Hanakoille on kesällä 2021 myönnetty Avainlippu-tunnustus suomalaisesta palve-
lusta. Avainlippu-merkki kertoo yhdellä silmäyksellä siitä, että palvelu on kotimaista ja 
Suomessa työllistävää. Avainlippu korostuu erityisesti asennuspalveluissamme. Palveleva  
ja paikallinen Hanakat-yrittäjä kiittää, kun tuet kanssamme suomalaista työtä! 

Sinivalkoisia remontteja 
Suomen talveen 

Kotitalousvähennys tuo remontoijalle 
silkkaa säästöä! Vuonna 2021 kotitalo-
us vähennystä voi saada 40 % työn 
osuudesta, maksimissaan 2 250 euroa. 
Vuonna 2022 kotitalousvähennystä voi 
saada öljylämmitysremonteista 60 % 
työn osuudesta eli jopa 3 500 euroa! 

Hanakat-rahoituksen avulla voit maksaa kotisi remontit sinulle  
sopivissa kuukausierissä. Alla edut ja ehdot:

�   Voit saada luottoa jopa 30 000 euroa.
�   5 000 € arvoisen remontin maksuaika on n. 6 vuotta, kk-erän ollessa 85 € / kk.
�   Kuukausierä aina vähintään 50 € / kk tai 1,7 % kokonaissummasta

Katso lisätiedot: www.hanakat.fi/palvelut/rahoitus
Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj 

KOTITALOUSVÄHENNYS RAHOITUS
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Suihkunraikkaana 
talviaamuun
Kestävät ja laadukkaat suihkut säästävät vettä ja energiaa. 
Oras-sadesuihkujen ja -termostaattihanojen ajanmukainen 
muotoilu sopii kaiken tyylisiin kylpyhuoneisiin. 

Oras Optima 2713F  
Smart Bidetta 3V  

pesuallashana etäkäytettä-
vällä käsisuihkulla 345,  

Asennettuna 450,
(6110081)

Oras Optima 2734FG  
keittiöhana pesu kone-

venttiilillä 315, 
Asennettuna 420, 

(6219102)

Oras Vega 1839FG-33  
musta keittiöhana  

pesukoneventtiilillä 365, 
Asennettuna 470,

(6219177)
 

Myös Oras kuuluu 
kotimaiseen  
Avainlippu- 

perheeseen! 

Oras 
Optima 7192 
sadesuihkuhana 

575,300,

Oras 
Optima 7149 termostaattinen  
amme- ja suihkusetti 

Sadesuihkusettiin 
sisältyy neliönmuo-
toinen sadesuihku-
lautanen, käsisuihku, 
säädettävä suihkun-
kannatin ja seinä-
pidike käsisuihkulle 
sekä seinään  
asennettava  
saippuateline.  

Settiin kuuluu kiiltävän kromin  
värinen termostaattinen amme-  
ja suihkuhana sekä suihkusetti. 

Lämmönsäätökahvallisessa termos-
taattihanassa on juoksuputki. Soveltuu 
monenlaisiin kylpyhuoneisiin. 

Oras 
Nova 7462G termostaattinen 
suihkuhana juoksuputkella

195,

6310812

Asennettuna*

Asennettuna* Asennettuna*

740,

299,

415,
63107546318050

TYYLIKÄS 
 MATTA
MUSTA

*Uuden hanan asennus, vanhan hanan purku, kierrätys, liittimet ja asennustarvikkeet.  
Edellyttää toimivat huoneistokohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.



4 Uuden hanan asennus, vanhan hanan purku, kierrätys, liittimet ja asennustarvikkeet. Edellyttää 
toimivat huoneistokohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

HUOMIOI NÄMÄ

�   Istuimen korkeus 
� Kylpyhuoneen koko  
� Viemäröinnin sijainti 
� Kiinnitystapa

WC:n jalka on tavallista  
isompi, joten se soveltuu  
hyvin perus korjaukseen.  
Viemäröinti lattiaan S-lukolla. 
Voidaan kiinnittää joko ruuvi- 
tai liimakiinnityksellä. Rimf-
ree-malli eli huuhtelukauluk-
seton muotoilu sekä pinnan 
Smart-lasite helpottavat  
puhdistusta. Istuinkansi  
myydään erikseen.

Korkeamallinen piiloviemäri- 
WC. Viemäröinti lattiaan 
S-lukolla. Voidaan kiinnittää 
joko ruuvi- tai liimakiinnityk-
sellä. Rimfree-malli eli huuh-
telukaulukseton muo toilu 
sekä pinnan Smart-lasite 
helpottavat puhdistusta. 
WC:ssä on kaksoissäiliö ja 
Fresh WC -raikastintoiminto. 
Istuinkansi myydään erikseen.

IDO
Glow 63 WC-istuin,
remonttikohteisiin

IDO
Glow 62 Piilo WC-istuin,
korkea malli

Asennettuna*Asennettuna* Asennettuna*

389,389,

56501995650205

585,585, 585,

Hanakoiden vinkit  
WCistuimen valintaan 
WC-istuimen valintaan vaikuttavia seikkoja on yhtä 
monia kuin kylpyhuoneitakin. Ulkonäön lisäksi istuimen 
valintaan vaikuttavat esimerkiksi vedenkulutus, 
kiinnitystapa sekä viemäröintiin soveltuva liitäntätapa.  

Koska WC-istuinta käytetään paljon, sen 
valinnassa on hyvä painottaa myös laatua ja 
kestävyyttä. Saneerauskohteissa istuimen 
malli määräytyy viemäröinnin mukaan, ja 
vanhan istuimen paikalle kannattaakin valita 
leveäjalkainen uusi istuin, jolla vanhat ruuvin-
reiät peittyvät. 

  
 
 
 
 
 
 

Uudemmissa kohteissa valinnanvaraa on 
runsaasti. Moderni, sulavalinjainen seinään 
asennettava WC-istuin ei ole vain kaunista 
katseltavaa. Se myös vapauttaa lattiati-
laa ja helpottaa kylpyhuoneen siivousta. 

Seinä-WC voidaan asentaa haluamallesi 
korkeudelle, ja se on oivallinen valinta pieniin 
WC-tiloihin. Myös lattiamallisista WC-istui-
mista löytyy korkeus- ja kokovaihtoehtoja 
erilaisiin tarpeisiin.  

 Erilaisilla huuhtelutavoilla varustetuilla 
istuimilla voit vaikuttaa vedenkulutukseen 
huomattavasti. Huuhtelukauluksettomat 
rimfree-mallit taas helpottavat kylpyhuo-
neen hygieniasta huolehtimista. Valikoimis-
tamme löydät juuri oikean WC-istuimen 
kotiisi, eikä tulevaisuudestakaan tarvitse 
murehtia: kauttamme löydät myös oikeat 
varaosat, ja huoltotarpeiden sattuessa  
lähetämme paikallisen Hanakat-ammatti- 
laisen auttamaan. 

 

LISÄTIETOA ASENNUSPALVELUSTAMME:
HANAKAT.FI/PALVELUT/ASENNUS

Erilaisilla huuhtelutavoilla 
varustetuilla istuimilla  
voit vaikuttaa vedenkulu
tukseen huomattavasti.

IDO
Glow 60 Piilo IKR WC-istuin 
ilman kiinnitysreikiä 

389,

5650195

Piiloviemäri-wc, jossa on  
viemäröinti lattiaan S-lukolla. 
Lattia-wc kiinnitetään liima-
kiinnityksellä. Wc-istuimen Rimf-
ree-malli eli huuhtelu kaulukseton 
muotoilu sekä pinnan Smart- 
lasite helpottavat pöntön puh - 
dis tusta ja siistinä pitämistä.  
Wc-pöntössä on kaksoissäiliö  
ja Fresh wc -raikastintoiminto. 
Istuinkansi myydään erikseen.

KORKEA 
MALLI
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Uutta ilmettä kaikenkokoisiin WCtiloihin 

*Asennettuna-hinta sisältää: Vanhan WC-istuimen purku ja kierrätys, liittimet ja asennustarvikkeet. 
Edellyttää toimivat huoneistokohtaiset sulut. Hinnat ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

All-in-One seinä-WC paketti sisältää 
Triomont XS -asennustelineen, valkoisen 
Duo-huuhtelu -seinäpainikkeen, Nordic3 
Compact seinä-WC-istuimen Hygienic-
Flush -huuhtelukauluksella sekä Soft-clo-
se istuinkannen. Hygienic Flush -huuhtelu 
ja avoin huuhtelukaulus helpottavat 
WC-istuimen puhtaanapitoa. 

Gustavsberg
Nordic3 All-in-one  
seinä-WC-paketti 

429,
5752087

Laaja valikoimamme WC-istuimia ja erilaisia kansia tarjoaa 
helpon päivitysmahdollisuuden kaikenlaisiin kylpyhuoneisiin. 
Valitse istuin tilan- ja käytöntarpeen mukaan ja vaihda 
ilmettä nopeasti kansivaihtoehtojen avulla. 

IDO 
Glow 91170 WC-istuinkansi, 
valkoinen

45,
5711147

Gustavsberg  
5500 Nautic  
WC-istuinkansi, pehmeä

25,
5712000

Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelu-
kaulus helpottavat WC-istuimen puhtaana-
pitoa. Soft close-istuinkannen vaimentimen 
ansiosta kansi laskeutuu hiljaa ja pehmeästi.
CeramicPlus-käsittely tekee posliinista likaa 
hylkivän. Istuinkansi sisältyy toimitukseen.

Gustavsberg
Estetic HF, WC-istuin,  
musta

Asennettuna*

569,

5653264

765,

TYYLIKÄS 
MUSTA

KYSY 
ASEN

NUSTA!

IDO WC-istuimet ovat 
valmistettu Suomessa 

ja kuuluvat Avainlippu-
perheeseen

Helposti puhdistettava ja minimalistisesti 
muotoiltu WC-istuin, jonka Hygienic Flush 
-huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpot-
taa puhtaanapitoa. Kondensoimaton säiliö, 
S-piilolukko, Duo-huuhtelu. Istuinkansi  
myydään erikseen. 

Gustavsberg  
Nautic 1500HF Duo Piilo  
WC-istuin

Asennettuna*

295,

5652098

495,

Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus 
helpottavat puhtaanapitoa. Posliinikuvun alla on 
erillinen vesisäiliö, joka ehkäisee veden konden-
soitumista posliinikuvun pintaan. Ulosvedettävä 
liitosletku helpottaa asennusta. Huuhtelutyyppi 
(single / duo) muutettavissa jälkikäteen paini-
ketta vaihtamalla. Istuinkansi myydään erikseen.

Gustavsberg  
Nautic 1591HF  
isojalkainen WC-istuin,  
remonttikohteeseen 

Asennettuna*

295,

5652161

495,
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hansgrohe Focus 70 Bidette  
pesuallashana 89,
Asennettuna 195,  

(6150091)

Hansgrohe Focus 70 Bidette -pesu-
allashana ilman pohjaventtiiliä. Focus 70 
Bidette sisältää yksiotepesuallashanan, 

Bidette-käsisuihkun, käsisuihkun  
pidikkeen ja suihkuletkun. 

Damixa  Silhouet musta keittiöhana  
astianpesukoneventtiilillä 299,

Asennettuna 405,  
(6231320)

Musta keittiöhana keraamisella  
säätökasetilla, jossa kuumavesisuojaus. 
Kääntyvä juoksuputki, 120° kääntymisen 

rajoituksella. Pesukoneventtiilillä.  
5 vuoden takuu.

hansgrohe Talis M54 270 1jet 
Keittiöhana pesukoneventtiilillä, 

musta 299,
Asennettuna 405,  

(6250457) 

Mattamustalla hanalla
kontrastia keittiöön!

hansgrohe Talis M54  
yksiotekeittiöhana  

astianpesukoneventtiilillä 239,
Asennettuna 345,  

(6250453)

Tyylikäs krominen  
yksiotekeittiöhana kääntyvällä 

juoksuputkella.

Damixa Silhouet Bide musta pesuallashana 
pesukoneventtiilillä  329,

Asennettuna 435,  
(6158099) 

Pesuallashana keraamisella säätökasetilla,  
jossa kuumavesisuojaus, kylmästartti, kääntyvä 

juoksuputki ja pesukoneventtiili. Sisältää 1500 mm 
letkun, seinäpidikkeen ja bidékahvan. 

Damixa Silhouet
kuparinvärinen  

pesuallashana 259,
Asennettuna 365,  

(6130230) 

Damixa Silhouet pesuallashana  
keraamisella säätökasetilla, jossa 

kuumavesi-suojaus ja kylmästartti.

Kunnon hana 
helpottaa kodin 

askareita
Valitse oikea hana vastaamaan 

tarpeita. Korkean hanan alle mahtuvat 
hyvin kattilat, ja kääntyvä juoksuputki 

saa veden virtaamaan  sinne minne 
pitääkin. Hanoissa on myös monia  

eri värivaihtoehtoja.
hansgrohe Focus 190  
pesuallashana 159, 
Asennettuna 265,  

(6150282)

Pesuallashana ilman pohjavent-
tiiliä. Keraaminen säätöosa, 

juoksuputken ulottuma 159 mm. 
Ääniluokka I.  

*Uuden hanan asennus, vanhan hanan purku, kierrätys, liittimet ja asennustarvikkeet.  
Edellyttää toimivat huoneistokohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

Damixa Silhouet keittiöhana  
astianpesukoneventtiilillä 339,

Asennettuna 445,  
(6231312)

Astianpesukoneventtiilillä va-

rustettu korkea, kuparinvärinen 
keittiöhana. Kuumavesisuojattu 
keraaminen säätökasetti. 120° 

kääntyvä juoksuputki.

TÄMÄN SIVUN  
HANOILLA  

5 VUODEN TAKUU



7*Uuden hanan asennus, vanhan hanan purku, kierrätys, liittimet ja asennustarvikkeet.  
Edellyttää toimivat huoneistokohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

Kauneutta ja ylellisyyttä 
kylpyhuoneeseen 
Tyylikäs suihku kruunaa kylpyhetken. Sadesuihkuhana 
tuo tropiikin tunnelmaa talven keskelle. 

Vieser Dot Accoya  
vahattu kansi lattiakaivo-

järjestelmään, 600 mm  
1 050, 
(3315997) 

Vieser Square Accoya  
vahattu kansi lattiakaivo-

järjestelmään, 600 mm  
1 050, 
(3315998) 

Damixa  
Silhouet 74400.61  
musta suihku-
termostaatti

Vieser One DN75 3x32/40  
lattiakaivo, 45* kulma  

38,90,  
(3317303) 

Damixa  
Silhouet  
76688.61 musta 
suihkusetti 

169,
hansgrohe  
Crometta E 
Showerpipe 240 
sadesuihkuhana 
ammehanalla

535,

269,

399,

859,

6350949

6330743

6350954

6531596

Asennettuna*

Asennettuna*

Asennettuna*

Asennettuna*

699,

385,

565,

1 019,

hansgrohe  
Crometta E 
Showerpipe 240 
sadesuihkuhana

Damixa
Silhouet  
57954.87
Sadesuihku

6561165

Damixa Silhouet- 
suihkussa on kolme 
eri suihkutoimintoa. 
Suihkutangossa 
säädettävä asennus-
väli. 1,5 m suihkuletku, 
metallia. 

Hansgrohen 
Crometta E 240 
-sadesuihkuhana 
sisältää yläsuih-
kun, käsisuihkun, 
termostaattisen 
ammehanan, 
suihkuletkun  
sekä liu’un. 

Hansgrohen 
Crometta E 
Showerpipe 240 
-sadesuihkuhana 
sisältää yläsuih-
kun, käsisuihkun, 
termostaattisen 
suihkuhanan,  
suihkuletkun ja 
liu’un. 

Suihkupaketti 
harjattua kuparia. 
Sisältää termos-
taatin, letkun, 250 
mm yläsuihkun ja 
kolmitoimisen  
käsisuihkun. 
Teleskooppinen 
suihkuputki.

VAHATTUA 
PUUTA
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Polaria Easy 500 -allas soveltuu Easy 
500 -allaskaapille. CleanPro-teknologian 
ansiosta Easy 500 -altaan puhtaanapi-
to on vaivatonta. Erityinen silikonipinta 
estää vesipisaroita jäämästä altaan pin-
nalle ehkäisten valumajälkien ja tahrojen 
muodostumista. Tuote on valmistettu 
silikonipinnoitetusta posliinista. 

Kotimaista kylppäriin! 
Kylpyhuoneen kalusteiden tulee kestää aikaa ja kovaakin 
käyttöä. Hanakoiden valikoimista löydät ajattoman 
tyylikkäät peruskalusteet, jotka sopivat monenlaisiin 
sisustustyyleihin ja väriyhdistelmiin. Helppokäyttöiset 
suihkuseinät ja -nurkkaukset pitävät kylpyhuoneen 
kosteustason kurissa vähentämällä roiskeiden määrää. 
Allas- ja peilikaappivalikoimastamme löytyy vaihtoehtoja 
vaativammallekin sisustajalle kaikenkokoisiin kylppäreihin.  

Polaria
Easy 500 allaskaappi 
Easy 500 -altaalle
6045218 

Opal Peilikaappi 40 IP44 
119, 

(CIC972)

Opal Allaskaappipaketti 
119, 

 (CIC970)

Opal Suihkunurkka, kirkas, 
90*90 195 5 mm 

250, 
(CCX137)

Valmistettu jauhemaalatusta teräksestä, 
joka on nanokeraamisesti suojattu. Kestää 
erinomaisesti kosteutta ja roiskevettä. 
Molemmilla sivuilla aukotus bide-suihkua 
varten. Rei’itetyn pohjalevyn ansiosta ilma 
kiertää kaapin sisällä. Kaksi vetolaatikkoa, 
joissa integroidut hidastimet. Allaskaapin 
mukana tulevat poistoputki, vesilukko ja 
seinäkiinnityssarja. 

MYYDÄÄN YHDESSÄ! 
 
Saat samalla kertaa kestävän, kotimaisen allaskaapin sekä helposti puhtaana pidettävän 
pesualtaan sen kaveriksi. Polarian tuotteet valmistetaan Suomessa ja niille on myönnetty 
Avainlippu-merkki. Yht. 259, 

Polaria 
Pesuallas Easy 500 
-allaskaapille 
5623500

SOPII 
MONEEN 
TILAAN!
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399,

419,

429,

419,

5488800

5487618

5530272

5280080

Kotimainen kuivain 
sujuvoittaa arkea!  

REJ Design  
Vesikiertoinen  
kuivausteline,  
Tango BTH 35744,   
kromi 

REJ Design  
Vesikiertoinen  
kuivausteline,  
Tango BTH 35744  
musta, alakytkentä

Purmo  
Vesikiertoinen  
kuivausteline,  
Flores FLC 0805,  
kromi 

REJ Design  
Sähkölämmitteinen
kuivausteline, Tango EH  
35744 O/Y, V/A, 45W
kromi 

REJ DESIGNIN  
KUIVAIMILLA  

5 VUODEN TAKUU!

Arjen keskellä kaivataan kauniita ja käytännöllisiä ratkaisuja, jotka ilahduttavat ja tuovat uusia 
vastauksia kiireeseen. Laadukkaat, kotimaiset kuivaimet sulautuvat kodin kuin kodin sisustus-
tyyliin. Kuivainten käyttömahdollisuuksia voi tarvittaessa laajentaa erillisillä lisävarusteilla.  

Sähkölämmitteiset kuivaimet lämpenevät kuivavastustekniikalla, joten ne eivät sisällä  
nestettä. Vastuskaapelissa käytetyn kaksoiseristetyn rakenteen ansiosta maadoitusta ei 
tarvita. Asennuksen voi tehdä joko pistorasia- tai uppoasennuksena. Vesikiertoiset kuivaimet 
asennetaan puolestaan käyttöveteen tai lämmitysjärjestelmään, ja ne sopivat moneen tilaan.  

10
VUODEN  
TAKUU!

Hanakat-ammattilainen auttaa toimivimman ja sopivimman kuivaus-
patterin valinnassa. Ammattitaitoinen asennus kruunaa valinnan. 

KATSO LISÄÄ OSOITTEESTA 
HANAKAT.FI/PALVELUT/ASENNUS

HANAKAT AUTTAA  
JA ASENTAA
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Hyvä allas auttaa 
pitämään keittiön siistinä 
Näyttävät keittiöaltaat on valmistettu likaa hylkivistä 
materiaaleista, joiden huolto ja puhtaanapito on helppoa. 
Kookkaissa altaissa peset näppärästi jopa uunipellit. 

Franke
Box BXX 260/160- 
34-16 keittiöallas 

510,
5923810

Franke 
Sirius S2D 611-78 
upotettava keittiöallas 

220,
5933833

Franke Twister 125 ml  
puhdistusaine RST-altaille. 

Tilaustuote. 
9,90 ,  
(5913154)

Kestävä ruostumat-
tomasta teräksestä 
valmistettu tyylikäs 
allas, joka käy kaikkiin 
asennustapoihin. 
Painonapilla toimiva 
kaukosäätö. Integroitu 
pohjaventtiili ja piilo-
tettu ylivuoto lisäävät 
hygieenisyyttä. Koko 
560 x 450 mm. 

Tyylikäs keittiöallas ruostumattomasta  
teräksestä. Hanataso, sekoittajan reikä,  
Easyfix-kiinnitys ja Franke Design -ylivuoto. 
Sopii vähintään 550 mm allaskaappeihin,  
altaan ulkomitat 510 x 530 mm. Tilaustuote.

Iso upotettava allas nopealla Fastfix-kiinnityksellä. 
Uusi parannettu ylivuoto ja laskutasossa kaato 
altaaseen. Sopii vähintään 500 mm allaskaappiin, 
altaan koko 780 x 500 mm.  

Franke 
Maris MRX 210-
50TL yksialtainen 
keittiöallas 

319,
5923876

 KAUKO 
SÄÄTÖ

MUISTA MYÖS

Franke Clean-Care 250ML 
altaiden hoitoaine, sinkki. 

Tilaustuote. 
15,50 ,  
(8024156)

Lisää tuotteita keittiön 
pieniin piristyksiin löydät 

verkkokaupastamme!

HANAKAT.FI/ 
VERKKOKAUPPA
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26,
7911152

Keittiön käryt kuriin 

Vallox 
Rasvasuodatin KTX/PTX 

495,
7911287

Vallox 
Säädinkupu Delico PTD EC 500, 
valkoinen 

Valkoinen säädinkupu, jossa  
sulkuläppä ajastimella, sulkuläpän  
ja liesivahdin kärkitiedot, jälkikäynti
ajastimella ja himmennettävä 
LED-valaistus.

Metallinen varaosarasvasuodatin 
170 mm x 320 mm, korkeus  
15 mm. KTX, PTX, LTX, TTX. 

510,
7911292

Vallox 
Liesikupu Delico 
KTD A 600, valkoinen 

Valkoinen liesikupu, jossa sulku-
läppä ajastimella, sulkuläpän  
ja liesivahdin kärkitiedot ja  
himmennettävä LED-valaistus.

Liesituulettimen suodattimet tulee puhdistaa ja tarvittaessa 
vaihtaa säännöllisesti. Likaiset suodattimet heikentävät 
liesituulettimen tehoa ja voivat jopa aiheuttaa tulipalovaaran. 

KATSO KOKO VALIKOIMA: 
HANAKAT.FI/VERKKOKAUPPA

Kertakäyttöinen aktiivihiilisuodatin tulee vaihtaa säännöllisin väliajoin. Hyvä merkki vaihdon 
tarpeesta on se, ettei suodatin tunnu enää toimivan yhtä tehokkaasti kuin uutena. Useimpien 
aktiivihiilisuodattimien käyttöikä on noin 200 tuntia. Ota tavaksi vaihtaa suodatin ainakin 
jouluna ja juhannuksena! 

HÄIKÄISE
MÄTÖN LED

TYÖVALO

HÄIKÄISE
MÄTÖN LED

TYÖVALO

750,
7921248

Franke 
Liesikupu Tender 722-14, 
RST, 60 cm 

EC-mallin liesikupu voidaan 
ohjelmoida huippuimurille ja 
lämmöntalteenottokoneelle. 
Elektroninen säätö, metalli-
suodattimet ja led-valot. 
Liesikuvussa kolmiportainen 
tehonsäätö puhaltimelle. 

PUHDISTA 
SÄÄNNÖL 

LISESTI

750,
7921247

Franke 
Liesikupu Tender 722-14, 
valkoinen, 60 cm 

EC-mallin liesikupu voidaan 
ohjelmoida huippuimurille ja 
lämmöntalteenottokoneelle. 
Elektroninen säätö ja metalli-
set suodattimet. 3-portainen 
tehonsäätö puhaltimelle. 
Sulkuläpän avulla voi tehos-
taa myös kosteiden tilojen 
kosteudenpoistoa.  
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Luotettavasti käyttövalmiiksi asennettuna, 
kiinteään hintaan. 

Mitö paketti sisältää? 

Huoleton Hanakat-paketti sisältää laadukkaan ilma-vesilämpöpum-
pun sekä sen asennuksen joko uuteen pientaloon tai vanhempaankin 
remonttikohteeseen vanhan lämmitysjärjestelmäsi rinnalle tai tilalle. 
 
Miksi asennettuna? 

Tarjoamme laadukkaan ilmavesilämpöpumpun lisäksi läpinäkyvän 
hinnoittelun, selkeät sopimukset ja vuosien ammattitaidon. Paikal-
linen, kokenut Hanakat-jäsenliike hoitaa asennuksen ja varmistaa, 
että ratkaisu sopii juuri sinun kotiisi. 

ASENNETTUNA

Ilmavesilämpö
pumppu huolettomasti 
asennettuna Voit hyödyntää kotitalousvähennystä

aina 2250 euroon asti vuodessa / henkilö.

Kahdelle henkilölle kotitalousvähennys
on 4500 euroa vuodessa.

ETHÄN UNOHDA 
KOTITALOUSVÄHENNYSTÄ!

Ennakoi tulevat tarpeet

Myös huoltotarpeet voidaan ratkaista helposti tutun asentajan 
avulla. Tarvittaessa puramme ja kierrätämme käytöstä pois-
tettavat vanhat laitteesi. Asennuksen yhteydessä saatte myös 
käyttöönotto-opastuksen.  

Oikea ratkaisu 
joka kotiin!

LÖYDÄ OMASI:  
HANAKAT.FI/

VERKKOKAUPPA 
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Ulkoyksikkö yhdistetään olemassa olevaan 
lämmitysjärjestelmään. Ilma-vesilämpö-
pumppu sopii ensisijaiseksi lämmitysmuodoksi 
öljykattilan, sähkökattilan tai energiavaraajan 
rinnalle. MyUpway-etävalvonta vakiona,  
jäähdytys seinälle tai kattoon lisävarusteena.

5360177 

Järjestelmä koostuu kahdesta osasta.  
Ulkoyksikkö ottaa energiaa ulkoilmasta.  
Sisä yksikkö jakaa lämmön sisätiloihin ja käyt-
töveteen. Mukautuu talon lämmöntarpeeseen 
ja käyttää vain tarvittavan määrän energiaa. 
MyUpway-etävalvonta vakiona.

5058548

5362077

*Tarjoamme seuraavat palvelut lisähintaan: Teline- ja rakennustekniset työt, nykyisen järjestelmän purku ja kierrätys, 
luvanvaraiset asbestityöt ja kohteen mukaiset sähkötyöt. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta. **Lue lisää s. 2.

Lämpöä energiatehokkaasti

ÖLJYLÄMMITYKSEN RINNALLE ÖLJYLÄMMITYKSEN TILALLE

Hanakoiden valikoimista löydät ilmavesilämpöpumpun tarpeidesi 
mukaan joko vanhan lämmitysjärjestelmäsi rinnalle tai tilalle. 

TALVI ON  
TÄYDELLISTÄ 

AIKAA REMONTOIDA 
KODIN LÄMMITYS

JÄRJESTELMÄT!

lmavesilämpöpumppu on erinomainen lämmitysjärjestelmä alle 200 m² taloille, joissa on vesikiertoinen 
lämmitys. Järjestelmä on energiatehokas valinta vanhan öljylämmityksen rinnalle tai korvaajaksi. Ilmavesi-
lämpöpumppu tuottaa uusiutuvaa energiaa lämmitykseen ja säästää energiakustannuksissa vuosittain jopa 
2 000–3 000 euroa. Ympäristöystävällinen ilmavesilämpöpumppu myös pienentää hiilidioksidipäästöjä jopa 
70 % – 80 %. Suuren kysynnän vuoksi tilaa lämmitysremontti ajoissa! Lämpöpumppujen asennusajat voivat 
vaihdella tuotteiden saatavuuden mukaan.

SPLIT 
TEKNIIKKA

Jäspi
Tehowatti Basic Split 8kW 
Ilma-vesilämpöpumppu
Hinta asennettuna*

Kotitalousvähennyksellä**

Rahoituksella** Rahoituksella**

7 615,

142, / kk 210, / kk

8 340,

Nibe
Split Plus 8kW S 
Ilma-vesilämpöpumppu 

Tuo energiansäästöä, kun rinnalla säilytetään 
öljylämmitys tai vesikiertoinen sähkölämmitys. 
Pumppu liitetään lämmitykseen Splitbox-yksi-
kön kautta, kylmäaine kiertää sen ja ulkoyksi-
kön välillä. Ohjaus säätää lämmöntuotantoa 
automaattisesti ulkolämpötilan mukaan.

Hinta asennettuna*

Kotitalousvähennyksellä**

7 615,

8 340,

Jäspi
Tehowatti Air Split 8 kW 
Ilma-vesilämpöpumppu 
Hinta asennettuna*

Kotitalousvähennyksellä**

11 065,

12 350,

Nibe
Split Box 8 kW 
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä 

Tehokas ja helposti asennettava ilma-vesi-
lämpöpumppujärjestelmä. Valmis kokonaisuus 
omakoti- ja rivitalojen uudisrakentamiseen ja 
saneeraukseen sekä vapaa-ajan asuntoihin. 
Lämpöpumppu ja sisäyksikkö liittyvät toisiinsa 
Splitbox-yksiköllä.

Hinta asennettuna*

Kotitalousvähennyksellä**

Rahoituksella**Rahoituksella**

5362064 

11 065,

210, / kk142, / kk

12 350,
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Maalämpöremontin 
voi tehdä myös 
talvella 
Maalämmöllä voit saavuttaa suuremmat  
säästöt kuin millään muulla lämmitysjärjes-
telmällä. Uuden polven maalämpö   pumput 
lumoavat tarkan energian kulutuksen seu-
raajan etäohjaus- ja säätöominaisuuksillaan! 
Maalämmön voi asentaa kiinteistöön myös 
talvella. Jään ja lumen ansiosta pihamaahan 
jää asennustyöstä vähemmän jälkiä kuin 
sulan maan aikaan. Lämmitysjärjestelmän 
vaihtotyöt hoituvat parissa päivässä. Kysy 
lisätietoja lähimmästä Hanakat-liikkeestä! 
Lämpöpumppujen asennusajat voivat  
vaihdella tuotteiden saatavuuden mukaan.

ASENNETTUNA

MAALÄMPÖPUMPPU 
AMMATTILAISEN

ASENTAMANA

*Tarjoamme seuraavat palvelut lisähintaan: Teline- ja rakennustekniset työt, nykyisen järjestelmän purku ja kierrätys,  
luvanvaraiset asbestityöt ja kohteen mukaiset sähkötyöt. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta. **Lue lisää s. 2.

Tarjoamme laadukkaan maa-
lämpöpumpun lisäksi läpinä-
kyvän hinnoittelun, selkeät 
sopimukset ja vuosien ammat-
titaidon. Paikallinen, kokenut 
Hanakat-jäsen-liike hoitaa 
asennuksen ja varmistaa, että 
ratkaisu sopii juuri sinun kotiisi.

MIKSI 
ASENNETTUNA?

Maalämpö
remontin suurin 
hyöty on,  
että lämmitys
kustannukset  
laskevat roimasti.

Mikko Lindström, 
Putkiasennus 
Lindström Oy 

Kierroslukuohjatulla inverter-komp-
ressorilla varustettu maalämpö-
pumppu. Säätyy automaattisesti 
vastaamaan lämmityksen ja käyttö-
veden tehotarvetta. Lämmityksen 
hyötysuhde pysyy optimaalisena.

Jäspi 
Jämä Star RST 6  
Inverter 1,5 - 6 kW
Maalämpöpumppu
Hinta asennettuna*

Kotitalousvähennyksellä**

Rahoituksella**

5360163

14 550,

297, / kk

17 450,

Automaattisesti ohjautuva maa-
lämmitysjärjestelmä mukautuu talon 
energiantarpeeseen ja huomioi jopa 
sääennusteet. Optimoi energian- 
säästö sähköohjauksella. Ohjaus 
kosketusnäytöstä tai myUplink- 
sovelluksella.

Kotitalousvähennyksellä**

Rahoituksella**

5362046

14 550,

297, / kk

17 450,

Nibe 
S1255-6R 1,5-6 kW
Maalämpöpumppu
Hinta asennettuna*

KORKEIN  
VUOSIHYÖTY 

SUHDE
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Muistathan, että voit saada 
avustusta energiaremonttiin 
jopa 4 000 euroa! Hyödynnä 
myös kotitalousvähennys, 
jonka lämmitysmuodon vaih-
taja voi vuonna 2022 saada 
korotettuna.

HYÖDYNNÄ  
ENERGIA-AVUSTUS JA 

KOTITALOUSVÄHENNYS

LISÄTIETOA:
HANAKAT.FI/PALVELUT/REMONTIT

Pientalojen putki-, lämmitys- ja energiaremontit 
hoituvat talvisaikaan siinä missä kesäkeleilläkin. 
Hommat voivat hoitua jopa tavallista tehokkaammin, 
sillä remonttisesongin ulkopuolella ammattilaisten 
kalentereissa on väljempää. 

Putkiremontin tarvetta kannattaa ryhtyä 
arvioimaan silloin, kun käyttövesiputkisto  
on täyttänyt 30 vuotta.

– Jos putkistossa on ilmennyt vuotoja,  
on putkien uusimisella jo kiire. Vaikka vuodot 
saadaan usein helposti korjattua, jokainen 
putkivuoto kasvattaa ison vesivahingon  
riskiä, muistuttaa LVI-insinööri Jarkko  
Juntunen Iisalmen Putkiasennus Oy:stä.  

Jos putkiremontti ei ole vielä ajankoh-
tainen, kannattaa hankkia vuotovahti.  
Se paljastaa käyttövesiputkien vuodot  
ja auttaa tarkkailemaan omaa vedenkulu-
tusta helposti puhelimen sovelluksella. 
 

Lämmitysmuodon voi vaihtaa  
paukkupakkasillakin  

Lämpö- ja energiaremontoijan kannattaa 
pakkasilla varautua hetkeksi varalämmityk-
seen, sillä lämpömuodon vaihtaminen voi ai-
heuttaa pienen käyttökatkoksen. Lisälämmit-
timiä saa yleensä lainata asennusliikkeestä. 

Myös erilaisten lämpöpumppujen asennus 
onnistuu talvella.  

– Jokaisen talon kohdalla mietitään erik-
seen, millainen lämpöpumppu sinne parhai-
ten sopii. Lämpöpumput ovat kehittyneet 
huimaa vauhtia, ja niiden avulla voidaan  
saada huomattavia energiasäästöjä,  
Juntunen sanoo. 

Talvi on parasta aikaa 
remontoida 

Yli 120neliöisissä 
omakotitaloissa maa

lämpöjärjestelmän 
asennuksella voi 

säästää lämmitys
kuluissa noin 1000 

euroa vuodessa.

Jarkko Juntunen, 
Iisalmen 

Putkiasennus 
Oy  
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Talven tuiskut –  
ei tunnu missään!  
Kun kodin lämmitys toimii, ei purevakaan pakkanen haittaa. 
Kotiisi sopivan, energiatehokkaan lämmitys ratkaisun avulla 
säästät lämmitys kustannuksissa mukavuuksista tinkimättä. 
Lämpöpumppujen asennusajat voivat vaihdella tuotteiden 
saatavuuden mukaan.

Midea
Ilmalämpöpumppu,  
sisä- ja ulkoyksikkö, 
Xtreme 9 
Hinta asennettuna*

Midea
Ilmalämpöpumppu,  
sisä- ja ulkoyksikkö, 
Xtreme 12 
Hinta asennettuna*

Voit ohjata Midea Xtreme-ilmalämpöpumppua WIFI SMART 
-sovittimella, Android tai IOS -sovelluksella. Sisäyksikön DC- 
puhallin on energiatehokas ja hiljainen. Kaksoissuodatusjär-
jestelmä suodattaa sisäilman epäpuhtaudet tehokkaasti. 
Turbo-toiminnoilla voi tehostaa puhallusta. Energialuokka  
A++/A++. Kylmäainetäytös R32. Ylläpitolämpötoiminto 8 C. 

Kotitalousvähennyksellä**Kotitalousvähennyksellä**

Tilasuositus 20 – 60 m2 Tilasuositus 40 – 100 m2

COA738COA739

1 470,1 430,

1 690,1 650,

Onnline 
Ilmalämpöpumpun 
suojakotelo  
 

CGI697

129,

Danfoss 
Patteritermostaatti RA/

M30x1,5 Eco IP-PAK 
59,90, 
(4035477)

Danfoss Patteriventtiili 3/8 
RA-N 13G0052  

19,90, 
(4035102)

Danfoss Ally  
Aloituspakkaus: Gateway  

ja patteritermostaatti 
180, 

(4364055)

Danfoss Adapteri RAV ja  
RAVL –venttiileihin 

12,90, 
(4035027)

*Tarjoamme seuraavat palvelut lisähintaan: Teline- ja rakennustekniset työt, nykyisen järjestelmän purku ja kierrätys,
luvanvaraiset asbestityöt ja kohteen mukaiset sähkötyöt. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

MUISTA TILATA 
LÄMMITYSLAITTEESI  
HUOLTO AJOISSA!  
HANAKAT.FI/PALVELUT/
HUOLTO
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419,

1 550,

319,6901033

6901037

6901102

Koti kuntoon ketterästi 
keskuspölynimurilla 

Allaway
Keskuspölynimurin  
keskusyksikkö X 30 

Allaway 
Älykäs keskuspölynimuri-
kokonaisuus Z45i  

Allaway 
Perusputkipaketti  
Allaway-keskuspölynimuriin 
80331 PPK 

IMUROINNIN  
KOTIMAINEN 

SUUNNANNÄYTTÄJÄ 
Keskuspölynimuri toimii myös mainiona ilmanpuhdistajana, sillä se ohjaa terveydelle haitallisen mikro-
pölyn poistoputkea pitkin ulos. Näin hengitystieoireita aiheuttavat allergeenit huoneilmassa vähenevät 
ja ilma tuoksuu raikkaalta. Myös pölyjen pyyhkimisen tarve vähenee, kun imurointi ei enää puhalla pölyä 
takaisin huoneen pinnoille. 

Perusputkipaketti Z- ja X-sarjan 
koneille, sekä A-sarjalle, DV 30:lle 
ja Duolle. Kaikki tarvittavat osat 
kahdella Optima-imurasialla. 
Putkiston osat kiinnitetään ilman 
liimoja tai erikoistyökaluja. 

Taloudellinen keskusyksikkö on 
varustettu imurasialla ja suurella 
20 l roskasäiliöllä. Putkilinjan pi-
tuus maksimissaan 35 m. Sisältää 
seinätelineen. Tuot teessa käytetty 
kierrätysmuovia. Imurimallin  
käyntitieto voidaan välittää  
ilmanvaihtokoneelle, jolloin se  
säätää ilmamääriä automaatti-
sesti aina imuroitaessa.

Älykäs ja toiminnallinen  
keskusyksikkö suuriin taloihin, 
jotka vaativat pitkän putki    linjan 
(max. 45 m). Yksikössä on 20 
L roskasäiliö. Voidaan käyttää 
pölypussin kanssa tai ilman. 
Pakkaus sisältää keskusyksikön, 
seinätelineen ja tehosäätöisen 
Premium-siivousvälinesarjan  
10 m letkulla. 

PAKETTI

Allawayn uudet, laadukkaat keskuspölynimurit ja imurointisovellus 
keventävät arkea ja tekevät siivouksesta helppoa ja nopeaa. Niiden 
avulla voit jopa ajastaa imurointikertasi sekä seurata imurin toimintaa. 

295,
6901400

Allaway 
Siivousvälinesarja 
Standard 10 m 

Imurasiakäynnisteinen väline-
sarja sisältää letkun (10 m),  
käsikahvan, teräksisen teles-
kooppijatkovarren, lattia-/mat-
tosuulakkeen, kapeakärkisen 
suulakkeen, pyöreän tekstiili-
suuttimen ja letkutelineen. 
Mukana myös kitkaholkki,  
jonka avulla välineet voidaan 
liittää Allawayn vanhempiin  
imurasioihin. 

KATSO KOKO VALIKOIMA: 
HANAKAT.FI/VERKKOKAUPPA
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Ennakoiva huolto on aina edullisempaa  
ja kannattavampaa kuin vikojen korjaus. 
Hyvin huollettu LVI-laitteisto pitää yllä  
asumismukavuutta. Huolletut laitteet toi-
mivat energiatehokkaasti, ja huoltotoimet 
auttavat pidentämään laitteiden käyttöikää. 

Lämmityslaitteiden ennakoiva huolto 
kannattaa hoitaa ennen lämmityskauden 
alkua, mutta muita huolto- ja korjaustöitä 
voi tarvittaessa tehdä ympäri vuoden. 
Ilmanvaihtolaitteiden kanavapuhdistus  
tulee tehdä noin kymmenen vuoden välein,  
ja se onnistuu hyvin myös talvella.
 

LVIlaitteet kaipaavat 
huoltoa ympäri vuoden 

TILAA HUOLTO AJOISSA:
HANAKAT.FI/PALVELUT/HUOLTO

YLEISTÄ 
LÄMPÖPUMPPUJEN 

HUOLLOSTA

�   Lämpöpumppujen huolto 
edellyttää siihen oikeuttavia  
kylmäaine-, sähkö- ja putki-
asennuspätevyyksiä

� Ammattilaisen tekemä huolto 
varmistaa laitteiden optimaa-
lisen toiminnan ja energia-
taloudellisuuden, sekä  
pidentää laitteiden käyttöikää

� Huollettuina lämmitys -
laitteet toimivat luotettavasti 
ja ovat turvallisia käyttää 
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Milloin ja miksi omakotitalossa  
kannattaa tehdä putkiremontti?

Vesiputkien käyttöikä on omakotitalossa 
noin 30–50 vuotta. Mitä vanhemmat putket 
ovat, sitä suuremmaksi niiden vuotoriski  
kasvaa. Putkiston ikä vaikuttaa myös  
vakuutusyhtiöiden korvausmääriin.

Mitä putkiremontissa tapahtuu?

Ensin asentaja tulee katselmuskäynnille. 
Hän tutkii putkien kulkureitit ja suunnittelee, 
miten uusien putkien reititys kannattaa to-
teuttaa. Katselmoinnin perusteella asentaja 
tekee tarjouksen remontin hinnasta.

Remontissa vanhat putket korvataan 
uusilla ja lattian alla kulkevat putket  

tulpataan. Uudet putket asennetaan  
nykyään aina pintaan. Uusi putkisto testa-
taan ja siitä tehdään koepainetodistus. Sen 
jälkeen putkistoa voi käyttää normaalisti.

Kuinka kauan remontti kestää ja mitä  
se maksaa?

Putkiremontti kestää omakotitalossa noin 
viikon ja vesikatko vie siitä yhden päivän.  
Remontista voi aiheutua meteliä, mutta  
kotona voi silti elää normaalisti korjaus - 
 töiden ajan.

Putkiremontin hinta on noin 3 500–5 500 
euroa riippuen talosta ja remontin sisäl-
löstä. Työn osuus hinnasta on noin puolet,  
ja se on kotitalousvähennyskelpoista.

Asentaja vastaa:  
Mikä ihmeen putkiremontti?

Vesivahingon 
aikana kotona ei 
yleensä voi asua, 

mutta putki
remontti ei estä 

normaalia arkea.” 

Lassi Saarikko, 
Kangasalan 

Putkilämpö Oy

Uponor Phyn Plus  
Vuotovahti, 
vedenvalvontayksikkö i G1 

4579554

950,
Edistyksellinen järjestelmä 
takaa tarkat tiedot kaikkien 
kodin vesipisteiden veden-
käytöstä. Phyn-sulku venttiilin 
avulla voit katkaista veden-
tulon etäyhteydellä. Suuren 
vuodon sattuessa Phyn kat-
kaisee vedentulon automaat-
tisesti. Phyn-sovelluksella voit 
hallita kuuden eri kiinteistön 
vuotoja ja vedenkulutusta 
sekä seurata kunkin vesi-
pisteen vedenkulutustietoja. 

Hanakoiden putki- ja patteriremonttilaskureiden avulla
teet remonttisi hinta-arvion nopeasti ja helposti missä vain.

LASKE PUTKIREMONTIN HINTA:
HANAKAT.FI/PUTKIREMONTTI LASKURI

LASKURIT NETISSÄ



Selkeät sopimukset, 
energiatehokkaat, 
modernit ratkaisut  
ja laadukkaat tuotteet, 
jotka kestävät aikaa  
– siis kaikki, mitä kotisi 
LVIremontointiin 
tarvitset. 

SAAT KAIKISTA HANAKATLIIKKEISSÄ 
TEHDYISTÄ OSTOKSISTA PLUSSAPISTEITÄ

HANAKAT.FI/
LIIKKEET

Löydä oma, paikallinen Hanakat 
jäsenliikkeesi osoitteesta:

Suomalaista  
palvelua


