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Vilpe 
Wive 100 Korvaus
ilmaventtiili  
termostaatilla 

96,-
8832052

Panasonic 
TZ25WKE jäähdytyslaite,  
sisä ja ulkoyksikkö 
asennettuna*

CMT430

Luotettavat 
lämminvesivaraajat 

kotiin ja mökiille.  
Katso s. 26

Katso tuotteet 
s. 1014

Siitepöly  -
kausi alkaa  
– Panosta  
korvausilman-
vaihtoon!

Hanakat hoitaa 
mökin vesihuollon  
ja ilmanvaihdon 
asennustyöt!

Viihdy mökillä 
ja nauti 
kesästä

319,-
4732540

Grundfors 
JP 447 PTH 20 L 
Vesiautomaatti  
painesäiliöllä

Katso s. 27

1 690,-



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

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

Hinta kotitalousvähennyksellä
Tästä merkistä tunnistat 
hinnat, joista on vähennetty 
kotitalousvähennys.

Kuvaston hinnat sisältävät ALV:n 24 % ja ovat voimassa Hanakat-liikkeissä 30.06.2022 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 

Hellekesä on kulman takana, joten nyt on hyvä hetki panostaa mökin ilmanvaihtoon.  
Koneellinen ilmanvaihto suodattaa ulkoilmasta epäpuhtauksia ja viilentää mökin  
mukavaksi. Ilmalämpöpumput tuovat lisähelpotusta paahteeseen, ja etäohjattavuuden 
ansiosta ne huolehtivat mökin ilmanvaihdosta ja lämpötilasta myös ennen lomakautta.

Mökkien remonttireiskoille ja -raijoille kesä on kulta-aikaa. Pihojen suodatusjärjestelmät 
on helppo myllätä kuntoon, ja märkätilaremonttikin onnistuu kesällä mukavasti. Uudet 
vesikalusteet piristävät mökin tunnelmaa ja lisäävät energiatehokkuutta. Uusi lämmin-
vesivaraaja helpottaa peseytymispuuhia, ja terassilämmittimet tuovat mukavuutta 
viileämpiin kesäiltoihin.

Nappaa kuvastosta parhaat vinkit ja tuotteet kesän mökkiremontteihin ja pyydä  
asennusapua laitteille lähimmästä Hanakat-liikkeestäsi!

Viihdy mökillä – satsaa 
puhtaaseen veteen ja 
sisäilmaan

Kotitalousvähennys tuo remontoijalle silkkaa  
säästöä! Vuonna 2022 voit vähentää 40 %  
yritykseltä ostetusta työstä. Kotitalous-
vähennyksen maksimi on 2 250 henkilöltä.

MUISTA 
KOTITALOUSVÄHENNYS!
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Oraksen mökkihanoihin kuuluu vedenlämmitin, joka asennetaan toimimaan yhdessä 
Oraksen matalapainehanan kanssa. Lämminvesivaraaja on paineeton ja sen tilavuus  
on 5 litraa, eli vettä riittää pieniin keittiötöihin tai pikapesuihin. Varaaja kytketään  
pistorasiaan ja sen teho on 2kW.

Mökkihanan avulla  
hoituvat tiskit ja 
pikapesut
Vedenlämmittimellä varustetut hanat eli niin sanotut 
mökkihanat tarjoavat lisämukavuutta erityisesti 
kesämökeille. Mökkihanan voi asentaa sekä keittiöön 
että peseytymistiloihin nopeasti ja helposti  
– tarvitaan vain kylmävesiliitäntä ja sähkö.

Pumppulohja Pyke Pm  
Porakaivopumppu  

 
18-16 3-V (60 m) 995,- (4761022)  

18-24 3-V (80 m) 1 325,- (4761023)

18-24 3-V (100 m) 1 225,- (4761024)

Oras 101025AC ½ 
Kylmävesihana 69,- (6219581)  

Oras Safira 1035FS PKV  
Keittiöhana 175,-  

Asennettuna* 280,- (6219174)  

2 
VUODEN 
TAKUU

Lämmintä vettä  
myös mökillä

*Uuden hanan asennus. Vanhan hanan purku ja kierrätys edellyttää toimivat  
huoneisto- ja hanakohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta. 

5 l vedenlämmitin ja matala-
paineinen vipuhana keittiöön, 
kääntyvällä juoksuputkella 120°.

5 l vedenlämmitin ja matalapai-
neinen vipuhana pesualtaalle, 
kiinteällä juoksuputkella.

Oras  
Safira Mökki 1023 F 
Keittiöhana

295,-
6219114

Oras  
Safira Mökki 1003F 
Pesuallashana

220,-
6110193
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 PAX  
Calima Puhallin 210,- 

(8040651)

Täysautomaattinen puhallin mobiili ohjauksella. 
Erittäin hiljainen käyntiääni, korkea hyötysuhde 
ja pieni energian kulutus. Sopii myös veneisiin ja 

asunto vaunuihin (vaihtoehtoinen 12V).

Mobair 2030S  
Tuloilmalaite 219,- 

(7929033)

Tuloilmapuhaltimella varus-
tettu uudentyyppinen tuloil-

malaite rakennuksiin, joissa on 
paino voimainen tai koneellinen 

ilmanpoisto. Vedoton lopputulos, 
alhainen energiankulutus.

Rej Tango EH 35744 
Kuivausteline 395,- 

(5280080)

Moneen tilaan sopiva ja  
puhdaslinjainen kuivain. Asennuksen  
voi tehdä joko pistorasia- tai uppo-

asennuksena. Kuivain on käännettä-
vissä. Kuivain ei sisällä nestettä.

Fresh TL98F
Seinäventtiili 76,- / 2 kpl 

(8823720) 

Vedottomaan  
ilmanvaihtoon.

Panosta mökin 
viihtyisyyteen

Päivitä mökin varustusta 
laadukkailla ja käytännöllisillä 

tuotteilla, niin koko perhe  
viihtyy paremmin! Opal WEB100Z

Kylpyhuonepuhallin,  
perusmalli 34,90,- 

(CIT196) 

Monikäyttöinen poistopuhallin sopii  
käytettäväksi asuinrakennuksissa,  

liiketiloissa ja toimistoissa. Voidaan 
asentaa seinään tai kattoon  
vaaka- tai pystyasennossa.

Opal 9090 R
Suihkukaappi 695,- 

Asennettuna* 1255,-
(CNK056) 

Puolipyöreä suihkukaappi  
90 cm x 90 cm x 205 cm. Harjattua 

alumiinia, kirkasta turvalasia ja matta
valkoista läpikuultavaa turvalasia. Laa
dukkaat pyörästöt. Sisäl tää suihkusetin. 

Hana myydään erikseen.

5 
VUODEN 
TAKUU

EI VAADI 
WIFIÄ!

Airpatrol Nordic 2.0 GSM
Ilmalämpöpumpun kauko-ohjain  

SIM-kortilla 169,- (K2136016) 

Toimii useimpien  
lämpöpumppujen kanssa.

Airpatrol WiFi APW3
Ilmalämpöpumpun kauko-ohjain

169,- (K2136014) 

Toimii useimpien  
lämpöpumppujen kanssa.

UPEAA 
MUOTOI- 

LUA!

*Uuden järjestelmän asennus. Vanhan hanan purku ja kierrätys. Edellyttää  
toimivat huoneistokohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

MÖKIN ILMANVAIHTO KUNTOON
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Watman Pb20P
Järvivesisuodatin 13,90,- 

(3614420)

Watman PX/MB 10-9 7/8 10 MIC
Patruuna 4,50,- 

(3614457)

Watman
Vesianalyysi 45,90,-  

(3614200) 

Vesianalyysipakkaus kaivon  
teknisten vesiongelmien  

selvittämiseksi. Määritykset:  
pH, sähkönjohtavuus, rauta,  

mangaani, kovuus, aistinvarainen  
arviointi sekä mahdollinen  

koesuodatus.

1,45,-/m

69,-

ToppYellow  
12/20 m 10 bar
Muoviletku

Oras  
1431015 DN 15x15 mm 
L=250450 mm 
Vesipostiventtiili

109,-

68,90,-

24,90,-

19,95,-

69,-

2910511

2934115

3614499

ADS756

3624007

4898068

AMI725

Onnline  
300s (300 W)
Tyhjennyspumppu

Opal  
2000 W Jalallinen 
terassilämmitin

Watman
Elvytyssuola 25 kg

Opal
1000 W Infralämmitin

Onnline
Saostuskemikaali 
ferrisulfaatti 20 l

Hanakat-liikkeiden kattava verkosto toteuttaa laadukkaat  
LVI-asennukset myös monilla mökkikunnilla. 

LÖYDÄ OMA HANAKAT-LIIKKEESI OSOITTEESTA 
HANAKAT.FI/LIIKKEET

ASENNAMME 
AMMATTITAIDOLLA

Premium-luokan moni-
käyttöinen vesiletku 
laatutietoisille kuluttajille 
ja ammattikäyttöön. Voi-
daan tarvittaessa käyttää 
myös paineilmaletkuna.

Tyyppihyväksytty  
vesipostiventtiili on 
tarkoitettu omakoti- ja 
rivitalojen vedenotto-
paikkoihin rakennuksen 
ulkopuolella. Letkuliitti-
men koko on Ø 14 mm, 
sopii puutarhaletkuun.

Uppopumppu veden nos-
toon tai tyhjentämiseen 
kellareista, kaivannoista 
ja muista paikoista. 
Soveltuu puhtaalle tai 
vähän likaiselle vedelle.

Pumpusta puhtia pihahommiin!
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Älä turhaan rehki – 
anna pumpun nostaa 
mökkivedet!
Veden kantaminen on harvan mökkeilijän lempipuuhaa. Uppopumput nostavat vettä kaivosta 
tai luonnonvesistä, ja ne sopivat myös sadeveden pois pumppaamiseen. Vesipumput helpotta-
vat myös pihan ja puutarhan kastelua.

Laadukkaasta vesipumpusta tai -automaatista on iloa pitkään. Pumppu on helppo  
asentaa ja ottaa käyttöön, ja nykyaikaisissa pumpuissa on myös erittäin hyvä paineenkesto.

Grundfos
SBA 345 MW
Avokaivopumppu 
kelluvalla imusihdillä

659,-
4822547

Grundfos
SBA 345 A
Avokaivopumppu 
virtauskytkimellä

539,-
4822546

Grundfos  
JP 4-47 PT-H 20 L

Vesiautomaatti  
painesäiliöllä 319,- (4732540)

Grundfos 60L PN10  
pysty Kalvopainesäiliö

259,- (3436650)

 
Juomavesikäyttöön  

hyväksytty painesäiliö  
vähentää pumppu käyn-

nistyksiä ja varmistaa hallitun 
paineen vesipisteissä.

Upotettava vesiautomaatti, joka käynnistää ja 
pysäyttää pumpun käytön mukaan, joten erillis-
tä painekytkintä ei tarvita.

Kevyt ja kestävä harmaanveden tyhjennys-  
ja siirtopumppu vippaohjaimella.

Kompakti vesiautomaatti Bluetooth  
etähallinnalla

Puhtaan veden pumppaamiseen tarkoi-
tettu uppoasennettava pumppu sisäänra-
kennetulla painekytkimellä.

Grundfos 
Unilift CC5  AG1 
Tyhjennyspumppu 
vippaohjaimella

Grundfos
Scala1 345 
Vesiautomaatti

249,- 459,-
4822526

4732545

Toteuta 
vesipumppuratkaisut 

laadukkaasti 
Grundfosin pumpuilla!

TOIMINTAVARMAA 
VEDENOTTOA
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Ohjaa sadevedet oikein  
kotona ja mökillä
Sadevesijärjestelmä nostaa kiinteistösi arvoa  
ja pitää rakenteet terveinä ja turvallisina.

Kevään sade- ja sulamisvedet saattavat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa 
kosteusvaurioita talon perustuksiin. Sadevesijärjestelmä nostaa kiinteistösi  
arvoa ja pitää rakenteet terveinä ja turvallisina. Oikeaoppinen hulevesien 
ohjaus auttaa pitämään talosi perustan ja alapohjan kuivana sekä pihamaan 
hyvässä käyttökunnossa.

Paikallisen Hanakat-liikkeesi LVI-suunnittelija auttaa kiin  teis töllesi opti-
maalisen sadevesijärjestelmän suunnittelussa. Las  kemme hulevesikuormituk-
sen, selvitämme liittymätiedot ja valitsemme niiden perusteella kohteeseesi  
ja budjettiisi parhaiten soveltuvat putki- ja kaivo ratkai -sut sekä kourut.

LISÄTIETOA ASENNUSPALVELUSTAMME: 
HANAKAT.FI/ASENNUS

Wavin  
SVK V70 D110
Sadevesikaivopaketti

409,-
2608469

Sadevesikaivopaketti 70 l 
kelluvan roskan erottajalla, 
patentoitu suodatin.  
Halkaisija 110 mm.

Wavin  
SVK V70 D160
Sadevesikaivopaketti

419,-
2608470

Halkaisija 160 mm.

Sadevesikaivo kerää  
sade- ja hulevedet
 
Sadevesikaivosta vedet voidaan 
johtaa perusvesikaivon kautta 
sadevesiviemäriin. Wavinin 
sadevesiverkostokäyttöön 
tarkoitetut sade- ja perusvesi-
kaivopaketit koostuvat kaivon 
pohjaosasta, nousuputkesta, 
teleskoopista ja kansistosta.

PIPELIFE SADEVESI- JA 
SALAOJAJÄRJESTELMÄ SISÄLTÄÄ:

Pihakaivopaketti OVK 670, umpikansisto
(2610401)

Sadevesikaivopaketti SKV 670 (2682901)

Sadevesikaivopaketti SKV 400 (2682902)

Tarkastuskaivo TK 400 (2620501)

Salaojakaivo SOK 315 (2689003) 

T-haara, taipuisa (2524503)

Muhvikulma, taipuisa (2524502)

Salaojaputki 110/98 SV8 (2518802)

Sadevesiputki 110/98 SN8 (2512062)

1.

2.
3.
4.
5.

7.

8.

9.

6.

Pyydä tarjous omasta 
Pipelife sadevesi ja 

salaojajärjestelmästä 
lähimmästä Hanakat

liikkeestä
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Suodata mökin  
jäte vedet –  
luonto kiittää
Jätevedet muodostavat merkittävän osan kesä mökin 
vesistövaikutuksista, joten ne kannattaa hoitaa huolella. 
Imeytyskasetit ovat helppo ja tehokas keino mökillä 
syntyvien jätevesien puhdistamiseen. Suodatus-
järjestelmän asennus onnistuu pienellekin tontille  
ja erilaisiin maaperiin. Lue lisää digiartikkelista  
hanakat.fi/ajankohtaista!

Suodatuskenttä 
on kooltaan 
niin kompakti, 
että se mahtuu 
ahtaampiinkin 
paikkoihin.

Reijo Ulmanen,  
Savon LVI-talo

Puhdistaa pienet määrät pesu- ja saunavettä 
tehokkaasti.

Pipelife  
SaunaSeppo Sauna 
kaivo pesuvesille

452-
3625410

Varastoi mökin jätevedet ja lietteet nykyasetus-
ten mukaisesti. Matala asennussyvyys. Soveltuu 
myös kaksoisviemäröintikohteisiin, joissa pesu-
vedet käsitellään bio- tai maasuodattamolla.

Pipelife  
5000L  
Umpisäiliö

2 590,-
3625427

Pipelife
Saunakaivo pesuvesille

279,- (3625400)

 

Pipelife
Suodatuskasettipaketti 
jätevesille 3979,- (3625510)

 

SUODATUS-
RATKAISUJA MÖKIN 

ERI TARPEISIIN
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Puhdista harmaat  
jätevedet suodattamalla
Peseytymisestä, siivoamisesta ja keittiötöistä syntyvä jätevesi on niin sanottua  
harmaata jätevettä. Harmaat jätevedet tulee johtaa maastoon asianmukaisesti, 
eikä niistä saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Harmaiden jätevesien käsittelyyn kehitetyt laite- eli pienpuhdistamot sopivat erityisen 
hyvin mökeille, sillä ne vievät vähän tilaa eivätkä tarvitse maanpuhdistamokenttää. 

Wavin  
Labko Biovision  
Pienpuhdistamo

Uponor 
Saostuskemikaali  
Clean

5 590,-

109,-

3629017

3624997

BioVision on mitoitettu yhden talouden 
kaikkien mustien ja harmaiden jätevesien 
jätevesiasetuksen mukaiseen käsittelyyn. 
Kustannustehokas ratkaisu ei tarvitse 
maapuhdistamokenttää. Saostuskaivo 
tyhjennetään 1–2 kertaa vuodessa.

Polyalumiinikloridikemikaali käytet-
täväksi panospuhdistamoissa kiin-
toaineiden fosforin saostamiseen.

Wavin  
Labko Biorami 500 
Harmaavesipuhdistamo 
mökkikäyttöön

1 995,-
3629005

Vähäisille pesu- ja käsitiskivesille, 
kun käytössä on astianpesukone. 
Ei tarvitse paljon tilaa eikä erillistä 
maapuhdistamokenttää.

Uponor
Panospuhdistamo  
Clean I

10 690,-
3624853

Biologis-kemiallinen panospuhdistamo 
asumisjätevesien puhdistamiseen oma-
kotitalossa tai mökillä. Langattomasta 
hälytysjärjestelmästä jää näkyviin vain 
tyylikäs näyttöpaneeli.

Wavin  
Minipek Labko 0,2 12,5tn
Öljyn ja hiekanerotin

349,-
3632213

Lattiakaivomalli on varustettu 
puhdistusta helpottavalla sihtikorilla. 
Avattavissa oleva lisätuloyhde D110.
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Hyvän ilmanvaihdon 
huomaa siitä, että  
sitä ei huomaa
Huomaamattomasti toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 
edellyttää huolellista suunnittelua, joka huomioi 
rakennuksen ominaisuudet, käyttäjät ja käyttö-
tarkoituksen. Valloxin tuotteilla rakennat hiljaisen,  
vähän energiaa kuluttavan ja tehokkaan ilmanvaihdon.

Vallox  
Delico PTD EC 600
Säädinkupu

540,-
7911288

Moderni valkoinen säädinkupu tasa-
virtapuhaltimilla varustettujen ilman-
vaihtokoneiden ja huippuimureiden ohjaa-
miseen. Kolmiportainen puhallinnopeuden 
säätö ja moottoroitu, ajastettava sulku-
läppä. LED-työvalo ja liesivahtitoiminto.  
Leveys 598 mm.

Soveltuu asuntojen poistoilmalait-
teeksi (EC). Voidaan käyttää yhdessä 
säädinliesikuvun kanssa liesituuletti-
mena tai talotuulettimena. Kanava-
tuuletinta ohjataan EC- tai MC-sää-
dinliesikuvulla. Yhteen sopiva EC- ja 
MC-liesikupujen kanssa.

Vallox
Kanavatuuletin 
talotuulettimeen 

395,-
7911305

Vallox 51 MV R
LTO-laite 2 150,- (7912132)

Vallox 101 MV R
LTO-laite 2 380,- (7912119)

Vallox Out/In Vario
Ulospuhallus- ja  

ilmanottolaite 140,- (7912141) 

Tilaustuote.

PUHDASTA SISÄILMAA 
KOTIMAISILLA 

LAATULAITTEILLA
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Jos talven jälkeen mökillä on ummehtunut ilma ja pinnoille on tiivistynyt kosteutta, on korkea 
aika päivittää mökin ilmanvaihto. Liiallinen kosteus voi paitsi vaurioittaa rakenteita, myös 
huonontaa hengitysilman laatua. Märkätilojen ja saunan ilmanvaihdon lisäksi kannattaa 
tehostaa oleskelutilojen ilmanvaihtoa, niin kesäyössä on raikasta ja terveellistä nukkua.

Tunkkainen haju kielii  
riittämättömästä ilmanvaihdosta

Velco 
Reikäsaha 105 mm  
ja istukka

26,-

49,-

295,-

290,-

7016817

8275009

8275000

8275019

Velco VTR-100 valk.  
korvausilmaventtiili tuuletus-

luukkuun 79,- (8841042)

Velco VTR-100 rusk.  
korvausilmaventtiili  

tuuletusluukkuun 79,- (8841043)

Velco VLR100  
korvausilmaventtiili  
seinälle 115,- (8841022)

Velco VAR-80 käsi-
säätöinen korvausilma-

venttiili  45,- (8841037)

Vallox BlueSky  
Putkinippu 75/63 50 jm

Vallox BlueSky  
Ilmanjakolaatikko  
125 mm / 6 lähtöä / 200

Vallox BlueSky 
Liitäntäosa 125 mm  
kattomalli

10 
VUODEN 
TAKUU

LISÄÄ RAIKASTA ILMAA KORVAUSILMAVENTTIILEILLÄ

Vilpe  
Wive korvausilmaventtiili
tuuletusluukkuun + termostaatti

65,-
8832056

Vilpe  
Wive 100 korvausilmaventtiili 
termostaatilla

96,-
8832052

Korvausilmaventtiilit 
tuovat raikasta 

ilmaa kohteeseen 
ja ehkäisevät vedon 

tunnetta.

Kohteisiin, joissa   
painovoimainen ilmanvaihto.

Kohteisiin, joissa   
painovoimainen ilmanvaihto.

10 
VUODEN 
TAKUU

10 
VUODEN 
TAKUU
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Suodata epäpuhtaudet 
sisäilmasta tehokkaasti
Ilmanvaihtokoneissa ja tuloilmaventtiileissä on karkea- ja hienosuodattimet, jotka  
suodattavat ja puhdistavat koneen läpi kulkevaa ilmaa. Ilmanvaihtolaitteen suodattimet 
kannattaa vaihtaa vähintään kahdesti vuodessa: keväällä pölykauden aikaan ja syksyllä 
pölykauden jälkeen.

Tehokas suodatus vähentää ilman vaihtokanaviston puhdistuksen tarvetta. Tukkeutunut 
suodatin puolestaan vähentää korvausilman virtausta ja heikentää ilmanvaihdon tehoa.

 
Markkinoiden hiljaisin ilmanvaihtokone

Lämmöntalteenotolla varustettu kompakti ilmanvaihtolaite vaihtaa luotettavasti ilmaa 
tilassa, jossa ilma ei muuten vaihdu. Laitteen ansiosta huoneilmassa on vähemmän pölyä, 
hajuja, radonia ja kosteutta. Lämmöntalteenoton hyötysuhde on laitteessa jopa 85 %.

ILMANVAIHDON 
TARKASTUS JA HUOLTO 

ON HYVÄ TILATA KUN:

Markkinoiden hiljaisin 
ilmanvaihtokone:  

vain 15 dB:n äänitaso!

7933500 7933501

Mitsubishi Electric 
Lossnay  
VL100U5E 
Ilmanvaihtokone 

Mitsubishi Electric 
Lossnay  
VL50S2E 
Ilmanvaihtokone 

490,- 470,-

�	 Kodin ilma tuntuu tunk kaiselta  
 eikä ilma vaihdu.
�	 Huoneilman kosteus kasvaa ja  
 kosteutta kertyy pinnoille.

�	 Jos tunnet vetoa ikkunoiden  
 raoista, postiluukusta tai  
 muista asunnon rakenteista.

� Ilmanvaihtokanavat ovat  
 erityisen pölyisiä ja viimeisestä  
 IVkanavien puhdis tuksesta on  
 yli 5 vuotta.

�	 Ilmanvaihto pitää jatkuvasti  
 kovaa ääntä.

�	 IVkanavien venttiilit ovat  
 rikkinäisiä tai niiden ympäristö  
 on likainen.

Ilmanvaihtokone olohuonee
seen, autotalliin, mökille ym.

Ilmanvaihtokone makuu ja työ
huoneeseen, varastoihin ym.
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Vietämme valtaosan ajastamme sisätiloissa ja hengitämme 
huoneilmaa tuhansia litroja päivässä. Hyvä ilmanvaihto 
takaa terveellisen, viihtyisän ja hyvän sisäilman.

Terveellistä sisäilmaa  
on hyvä hengittää

TILAA SUODATTIMET VERKOSTA:  
HANAKAT.FI/VERKKOKAUPPA

Vallox suodatinpakkaukset:

GFpientalosuodatinpakkaukset:

Nro 22 110 SE/MV 54,- (7911438)

Nro 27 096 MV/SE/MC 52,- (7911446)

Nro 28 145 MV/SE 76,- (7911447)

Nro 6 DIGIT SE, 130 E 27,50,- (7911927)

Nro 18 DIGIT2 SE/132E 32,50,- (7911939)

Nro 4 100,120 (93-) 41,50,- (7911923)

Nro 21 121 SE/MC 36,- (7911902)

Ilto 300 / 350 / 400 21,50,- (7912534)

Swegon Casa 430 / 435 / 440 23,- (7912536)

Ilto-Swegon Casa 270 K 21,- (7912531)

Pingvin 60 / 80 / 85 / 120 F7 + M5 26,50,- (7912559)

Suodattimien 
vaihtoväliin vaikuttaa 
ulkoilman siitepölyn, 
pienhiukkasten ja 
pakokaasun määrä. 
Vaihda suodattimet 
keväisin ja syksyisin 
kellojen käännön 
yhteydessä!

Allaway  
10813 A/Csarja
Keskuspölynimurin 
hienosuodatin

Vilpe  
Wive 100
Vaihtosuodatin 5 kpl

Vilpe  
Wive Karkeasuodatin 
tuuletusluukkumalliin 5 kpl

Velco  
VS100, VSR100,  
VLR100
Vaihtosuodatin 3 kpl

Velco  
Filtrete Aero  
1100 x 1300 mm
Ikkunasuodatin

25,-

43,-

14,-

23,-

48,-

6901257

8832051

8832061

8841040

8841757

Vaihda 
ilmansuodattimet 

ennen siitepölykauden 
alkua!

Tilaustuote.

Alkuperäisillä suodattimilla Valloxilman
vaihtokoneesi toimii optimaalisesti. 
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Korkea lattia-WC kaksi-
toimisella huuhtelulla ja 
kiinnitysrei’illä. Kaksois-
säiliö ja Fresh WC-raikas-
tintoiminto. Istuinkansi 
myydään erikseen.

IDO
Glow 62  
Korkea malli  

Asennettuna*

380,-

5650205

590,-

IDO 
Glow istuinkansi, 
pehmeä

IDO 
SoftCloseistuinkansi, 
kova

42,- 98,-
5711147 5711128

Lattia-WC yksitoimisella 
huuhtelulla ja kiinnitys-
rei’illä. Kaksoissäiliö ja 
Fresh WC -raikastin-
toiminto. Istuinkansi 
myydään erikseen.

IDO
Glow 63
WCistuin

Asennettuna*

355,-

5650198

565,-
Lattia-WC kaksitoimi-
sella huuhtelulla, ilman 
kiinnitysreikiä. Kaksois-
säiliö ja Fresh WC-raikas-
tintoiminto. Istuinkansi 
myydään erikseen.

IDO
Glow 60 Piilo IKR
WCistuin

Asennettuna*

355,-

5650195

565,-

Tyylikkäät WC-istuimet  
on helppo pitää puhtaina
Hyvä WC-istuin sopii sisustukseen, on helposti huollettavissa ja kestää käytössä pitkään. Fresh 
WC-raikastintoiminto, vettä säästävä huuhtelu, helposti puhdistettavat pinnoitteet, huuhtelu-
kauluksettomat kulhot sekä hiljaisesti sulkeutuvat istuinkannet lisäävät mukavuutta. Valittavana 
on myös normaalia korkeampi malli, johon on helpompi istuutua ja suuremmalla jalalla varustettu 
malli, jolla voi remonttikohteissa peittää vanhan istuimen reiät lattiassa.

IDO WCistuimet ovat 
valmistettu Suomessa 

ja kuuluvat Avainlippu
perheeseen

SOPII 
REMONTTI-

KOHTEESEEN
KORKEA 

MALLI
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Hanakat hoitaa LVI- 
asennukset ammattitaidolla
Kun päivität märkätiloja, ota ensin yhteyttä ammattilaiseen. Hanakat-liikkeistä saat laadukkaat 
tuotteet ja LVI-ratkaisut ammattitaitoisesti asennettuna. Huolehdimme tuotteiden kuljetuksesta 
työmaalle, ja puramme ja kierrätämme käytöstä poistettavat tuotteet.

Gustavsberg
GBG 1500HF Nautic Duo  
piilo, ei kantta WCistuin

Gustavsberg
5556 Nautic 560x430 Pesuallas

Gustavsberg
Nautic vakio 5500, valkoinen

Gustavsberg
GBG 1591HF Nautic  
Duo, iso jalka  
WCistuin, ei kantta

Gustavsberg
Nautic Duo HF korkea,  
ei kantta WCistuin

Asennettuna*

Asennettuna*

Asennettuna*

310,-

79,-

20,-

350,-

345,-

5652098

5613025

5712000
5655028

5652094

520,-

560,-

555,-

Gustavsberg
Uusi Nautic Keittiöhana

Gustavsberg
Uusi Nautic APK ja käsisuihku

Asennettuna**Asennettuna**

165,-220,-

62708626170071

270,-325,-

SEINÄ-WC-PAKETTI YHTEISHINTAAN 695,-

Gustavsberg
Estetic HF, mattamusta  
SC/QR, seinämalli
WCistuin

Gustavsberg
Triomont XS
Asennusteline

Gustavsberg
Triomont XS 3/6 l duo,  
kromi Huuhtelupainike

5655038

5752491 5752606

Kysy asennusta 
lähimmästä Hanakat

liikkeestä!

*Hinta sisältää: Uuden WC-istuimen asennus. Vanhan WC-istuimen purku ja kierrätys. **Uuden hanan asennus. Vanhan hanan  
purku ja kierrätys. Edellyttää toimivat huoneisto- ja kalustekohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

SIVU-
LÄHTEINEN 

POISTO



16

Valitse oikea hana 
oikeaan käyttö-
tarkoitukseen
Kun altaasta ei roisku vettä käsiä pestessä eivätkä  
kattilat kolise hanaa vasten tiskatessa, hanaa on ilo  
käyttää. Valitse hana huolella ja kysy Hanakat-
ammattilaiselta lisäneuvoja remonttiin!

Oras
Apollo 53333, musta
Käsisuihkusetti

Oras
Optima 7193
Sadesuihkuhana

75,-

645,-

6510265

6310775

Käsisuihkusetti sisältää seinäkiinnikkeen ja suihkuletkun 
(1500 mm). Käsisuihkun siivilän halkaisija on 95 mm.

Sadesuihkussa on 
neliönmuotoinen 
sadesuihkulau-
tanen, käsisuihku 
ja juoksuputki. 
Käsisuihkussa  
on kolme säätö-
vaihtoehtoa.

Oras 
Optima termostaatti  
7149 Amme ja  
suihkuhana ja suihkusetti

295,-

6318050

Termostaattinen amme- ja suihkuhana ja suih-
kusetti. Kiinteä juoksuputki ja Easy Grip -kahvat. 
Helppo säätää veden virtaamaa ja lämpötilaa.

Oras Vega 1825FG, PKV
Keittiöhana 189,-

Asennettuna 295,- (6219152)

Oras Vega 1839FG-33, PKV  
musta Keittiöhana 349,-

Asennettuna 455,- (6219177)

Oras Stela Bidetta 4812F  
Pesuallashana 219,-

Asennettuna 325,- (6110347)

Oras Safira 1010F  
Pesullashana 99,-

Asennettuna 205,- (6110327)

*Uuden hanan asennus. Vanhan hanan purku ja kierrätys edellyttää toimivat  
huoneisto- ja hanakohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta. 

Asennettuna*
Asennettuna*

410,- 810,-

Hana on kodin
käytetyin laite –

satsaa laatuun, tyyliin
ja toimivuuteen!
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Uusi hana raikastaa keittiön 
ja kylpyhuoneen ilmeen
Kun tiputtava hana korvataan uudella, se maksaa itsensä 
takaisin nopeasti, sillä rikkinäinen hana voi tuhlata vettä 
jopa pari sataa litraa vuorokaudessa! Uudet hanat myös 
lisäävät keittiön ja kylpyhuoneen käyttömukavuutta ja 
kohentavat kodin ilmettä.

Damixa  
Silhouet 57954.61
Sadesuihku

Mora  
LionX 393005.12
Pesuallashana 
bidesuihkulla

Mora  
LionX 130391.12
Suihkusetti

865,-

210,-

110,-

6330739

6160715

6561205 Asennettuna*

Asennettuna*

1 030,-

315,-

Damixa Silhouet  
74081.00 PKV

Keittiöhana 215,- 
Asennettuna 320,- 

(6231319)

Damixa Tradition  
Bide 37038.00

Pesuallashana 215,- 
Asennettuna 320,- 

(6130181)

Mora LionX 392150.12  
PKV Keittiöhana,  

mattamusta 235,- 
Asennettuna 340,- 

(6261260)

Mattamusta suihku-
paketti sisältää  
termostaatin, letkun, 
yläsuihkun 250 mm ja 
3-toimisen käsisuihkun. 
Teleskooppinen  
suihkuputki.

Vankan perushanan runko 
ja vipu ovat täysmetallia. 
Vipuhanassa on ESS- 
energiansäästö.

Kolme eri suih-
kutoimintoa. 
Suihkutangossa 
on säädettävä 
asennusväli ja 1,5 
m pitkä metalli-
nen suihkuletku.

*Uuden hanan asennus. Vanhan hanan purku ja kierrätys edellyttää toimivat  
huoneisto- ja hanakohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta. 

Mora  
LionX 392150.12 
Amme ja suihkuhana

235,-

6360720

Asennettuna*

325,-
Vankka termostaattinen 
perushana. Hanan runko 
on täysmetallia, käyttö-
venttiili toimii suihku-
vaihtimena ja ekonappi 
säästää vettä.

5 
VUODEN 
TAKUU

5 
VUODEN 
TAKUU

5 
VUODEN 
TAKUU
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Hansgrohen modernit 
vesikalusteet tekevät 
elämästäsi kauniimman!

Seinäasennettava 
sadesuihkuhana 
sisältää yläsuih-
kun, käsisuihkun, 
termostaattisen 
suihkuhanan, 
suihkuletkun ja 
säädettävän liu’un.

Mattamusta 
sadesuihkuhana 
PowderRain- 
suihkulla ja 
käsisuihkulla.

Hansgrohe
Vernis Blend 71502000,  
paristo Pesuallashana

Hansgrohe
Crometta E240
Sadesuihkuhana

Hansgrohe
Raindance Select S 
240 Sadesuihkuhana 
mattamusta

185,-

425,-1 200,-

6150853

6350954

6350947

Elektroninen pesuallashana, jossa sää dettävä 
poresuutin. Infratunnistustekniikka.

Asennettuna*
Asennettuna*

Asennettuna*

590,-1 365,-

290,-

*Uuden hanan asennus. Vanhan hanan purku ja kierrätys edellyttää toimivat 
huoneisto- ja hanakohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

Hansgrohe  
Zesis M33 200 PKV,  

kromi Keittiöhana 185,-  
Asennettuna 290,- (6250487)

Hansgrohe
Zesis 150 Keittiöhana,  

ulosvedettävällä suuttimella 139,-
Asennettuna 245,- (6250489)

Hansgrohe 
Focus 90 Bidette  

Pesuallashana 95,-
Asennettuna 200,- (6150091)

KATSO LISÄÄ OSOITTEESTA
HANAKAT.FI/VERKKOKAUPPA
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Vuotava putki aiheuttaa merkittävän riskin 
talon rakenteille, ja vuotojen korjaaminen tu-
lee kalliiksi. Yhden asteen pudotus huoneläm-
pötilassa taas merkitsee noin viiden prosentin 
säästöä lämmityskuluissa. 
 
Vuoto maksaa keskimäärin enemmän 
kuin remontti

Omakotitaloissa sattuneen kylmän käyttöve-
siputkiston aiheuttaman vuodon vahinko on 
keskimäärin jopa noin 10 000 euroa. Suurim-
mat käyttövesiputkiston vuotoja aiheutta-
vat syyt ovat mekaaninen rikkoutuminen ja 
putkiston korroosio eli syöpyminen.

Putkiremontti kannattaa teettää ajoissa, 
yleensä 30–40 vuoden välein. Jos vesivahin-
gon vaara on kasvanut tai talon käyttömu-
kavuus selvästi alentunut, urakkaan on hyvä 
ryhtyä nopeasti. Kannattaa myös muistaa, 
että vanhojen putkien uusiminen alentaa 
kodin vakuutusmaksuja.

Ylläpidä asuntosi kuntoa 
– älä lykkää tärkeitä 

remontteja!
Korjaa vuotavat putket ja säädä lämmityslaitteet  

– säästä rahaa ja energiaa

Olisiko aika uusia vanha lämmitys-
järjestelmä?

Kodin lämmitysjärjestelmät tulisi niin ikään 
uusia 30–40 vuoden välein. Vanhat patterit 
menettävät ajan kanssa tehonsa, niiden ter-
mostaatit rikkoutuvat ja energiatehokkuus on 
heikkoa. Omakotitalossa lämpöjohtoverkos-
ton perusparannus voidaan tehdä uusimalla 
vain putkistot ja patteritermostaatit. Jos 
pattereiden kunto on huono, myös patterit 
kannattaa vaihtaa.

Lämmitysjärjestelmien nykyaikaiset 
ominaisuudet lisäävät käyttömukavuutta ja 
säästävät selvää rahaa. Kun huonelämpöti-
laa on helppo laskea tarvittaessa, se tuntuu 
pian myös kukkarossa! 

Hanakat putki- ja patteriremonttilasku-
reilla saat nopean hinta-arvion remonttisi 
kustannuksista:
 
www.hanakat.fi/patteriremonttilaskuri
www.hanakat.fi/putkiremonttilaskuri

ETSI LÄHIN  
HANAKAT-LIIKE:

HANAKAT.FI/LIIKKEET



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

Laatua ja lämmintä 
tunnelmaa kotiin
Viileämmät vuodenajat vaativat suomalaisilta hieman enemmän arjessa. Talvilajeissa ja  
lumileikeissä kostuneet  varusteet on saatava nopeasti kuivaksi seuraavaa käyttöä varten.  
REJ Designin laadukkaat Suomessa valmistetut pyyhekuivaimet helpottavat kaamosajan 
arkea ja sointuvat saumattomasti kodin sisustukseen.

REJ Design
Tango BTH 35744 
musta vesikiertoinen 
kuivausteline

REJ Design
Tango BTH 35744 
kromi vesikiertoinen 
kuivausteline

REJ Design
Tango EH 35744 kromi  
sähkölämmitteinen kuivaus
teline, O/Y, V/A, 45 W

REJ Design
Tango BTH 35744 
valkoinen vesikiertoinen 
kuivausteline

5487618 5488800

52800805488801

425,- 395,-

425,-425,-
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Innovatiivista muotoilua 
kylpyhuoneeseen
Vieserin lattiakaivonkansia voi korostaa tyylikkäinä 
sisustuselementteinä tai ne voi häivyttää osaksi 
kylpyhuoneen lattiapintaa. Kaikki Vieserin 
kaivotuotteet sopivat toisiinsa, minkä vuoksi  
ne on myös erinomaisen helppoja asentaa.

Vieser One DN75  
3x32/40 valutuella,  

vaaka Lattiakaivo 40,- 
(3315931) 

Vieser Line 700 mm  
laatoitettava kansi  

Linjalattiakaivo 
755,- (3317302) 

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

38,90,-  
(3317303) 

VAHATTUA 
PUUTA

Vieser  
Classic+  
197x197 musta

Vieser  
Square Accoya vahattu  
kansi lattiakaivo
järjestelmään, 600 mm 

Vieser  
Dot Accoya vahattu  
kansi lattiakaivo
järjestelmään, 
600 mm 75,-

1 050,-

1 050,- 3317314

3317302

3315997 Kotimainen ja 
kestävä lattia -
kaivon kansi. 
Yhteensopiva 
kaikkien Vieser 
One -kaivojen 
kanssa.

10 
VUODEN 
TAKUU

Älykkäitä  
ratkaisuja sujuvaan 

arkeen.
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Liikuteltavaa  
lisälämpöä mökille!
Sähkökäyttöinen öljylämmitin on helppo sijoittaa kodin tai mökin 
eri tiloihin sinne, missä lisälämpöä kaivataan. Lisälämmittimet 
sopivat mainiosti huonekohtaiseen väliaikaiseen lämmittämiseen. 
Termostaatti ohjaa lämmitysvastuksen toimintaa ja pitää 
lämpötilan halutulla tasolla. 

Purmo
Kaba 500W Öljytäytteinen 
lämmitin 50 x 70 cm

169,-
8129506

Polaria  
SC 500 Pesuallas

Polaria  
SC 500 Allaskaappi

5948101 6045118

Valkoinen posliiniallas. Jauhemaalattua  
terästä, joka kestää 
erinomaisesti kosteutta.

PESUALLAS JA ALLASKAAPPI  
YHTEISHINTAAN 200,-

Purmo
Kaba 750 W Öljytäytteinen 
lämmitin 50 x 105 cm

169,-
8129508

Polaria 
Vasco 500
Kylpyhuonejakkara

50,-
5774732

Säädettävä korkeus 
390–540 mm.

Polaria 
PYK 400 Pyykkikaappi

170,-
6046056

Erillinen ala- ja 
yläkaappi. Materiaali 
jauhemaalattu teräs.

Polarian teräksiset 
kylpyhuonekalusteet 

valmistetaan kotimaisin 
voimin Mäntyharjun 

tehtaalla. Polarialle on 
myönnetty Avainlippu

tunnus.
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Watman
Vesianalyysi

45,90,- (3614200)

Raikas ilma sisään, 
tunkkainen ulos!
Korvausilmaventtiilit tuovat asuntoon raikasta  
ilmaa vanhan sisäilman tilalle. Venttiilien kautta  
puhdas ilma pääsee asuntoon hallitusti. Nykyistä 
ilmanvaihtoa voidaan tehostaa joko poisto-
ilmapuhaltimilla tai ilmanvaihtolaitteella.

Kaivoveden laatu tulisi  
tarkastuttaa säännöllisesti. 
Pientalouksien kaivovedestä 

yleisesti vain 20–30 pro-
senttia on moitteetonta, 

juomakelpoista vettä.  
Laboratoriossa tehtävä  
Watman-vesianalyysi  
paljastaa veden epä-

puhtaudet monipuoli sesti  
ja tarkasti.

Fresh  
F100 Thermo
Korvausilmaventtiili 
termostaatilla

68,-
8823512

Pax
Passad 00
Kylpyhuonepuhallin

109,-
8040620

Pax  
Eos 100H
Ilmanvaihtolaite 
lämmöntalteenotolla

1 180,-
7937301

Fresh  
F80 Korvausilma
venttiili 

38,-
8823504

VESIANALYYSI 
KERTOO TALOUS-
VETESI LAADUN

TESTAA 
VEDEN- 
LAATU
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Luotettavasti käyttövalmiiksi asennettuna, 
kiinteään hintaan. 

Mitö paketti sisältää? 

Huoleton Hanakat-paketti sisältää laadukkaan ilma-vesilämpöpumpun 
sekä sen asennuksen joko uuteen pientaloon tai vanhempaankin 
remontti kohteeseen vanhan lämmitysjärjestelmäsi rinnalle tai tilalle. 
 
Miksi asennettuna? 

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

ASENNETTUNA

Ilma-vesilämpö-
pumppu huoletto -
masti asennettuna 

Ennakoi tulevat tarpeet

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

RAHOITUS

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 

Kevään rahoituskampanja

�	 6 kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa

�	 Kampanja voimassa 14.3.-15.6.2022
 

KATSO LISÄTIEDOT:  
WWW.HANAKAT.FI/PALVELUT/RAHOITUS 

Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj

Oikea ratkaisu 
joka kotiin!

LÖYDÄ OMASI:  
HANAKAT.FI/

VERKKOKAUPPA 
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Split-ilmavesi-
lämpö pumppu
Monipuoliset ilmavesilämpöpumput  
sopivat niin uudistaloon kuin korjaus -
rakentamiseenkin, ja niiden avulla on  
helppo aloittaa siirtyminen kohti mahdol-
lisimman energia tehokasta asumista.

Ympäristöystävällinen ilmavesilämpöpumppu siirtää ulkoilman  
lämpöenergian vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Samalla  
laitteella lämpenee näppärästi myös talouden käyttövesi.

Split-mallit voidaan kytkeä vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään 
erillisen vaihtimen kautta. Kylmäaine kiertää ilmavesilämpöpumpun 
ulkoyksikössä, ja energia siirtyy lämmitysveteen vaihtimella.

Split-ilmavesilämpöpumppu sopii hyvin Suomen sääolo suhteisiin. 
Sitä voidaan käyttää pientalon ainoana lämmön lähteenä ja myös  
viilennys onnistuu erillisen sisäyksikön avulla. Asentaminen vaatii  
kylmäaineluvat.

Tehowatti Air -järjestelmä 
koostuu kahdesta osasta.  
Ulkoyksikkö on ilma-vesiläm-
pöpumppu, joka ottaa ener-
giaa ulkoilmasta. Sisäyksikkö 
jakaa lämmön sisätiloihin ja 
lämpi mään käyttöveteen.  
Mukautuu aina talon lämmön-
tarpeeseen ja käyttää vain 
tarvittavan määrän energiaa. 
myUpway-etävalvonta  
vakiona, jäähdy tys seinälle  
tai kattoon lisävarusteena.

Jäspi 
Tehowatti Air Split 8 kW  
Ilmavesilämpöpumppu 
asennettuna*

Nibe 
Split Box 8 kW  
Ilmavesilämpö  pumppu
järjestelmä  
asennettuna*

Nibe 
UKV 100  
Puskurivaraaja

Kotitalousvähennyksellä**

Kotitalousvähennyksellä**

Moderni, tehokas ja helposti 
asennettava ilma-vesilämpö-
pumppu järjestelmä. Valmis 
kokonaisuus omakoti- ja rivi-
talojen uudisrakentamiseen ja 
saneeraukseen sekä vapaa-ajan 
asuntoihin. Ilma-vesilämpöjär-
jestelmä hyödyntää split-tek-
niikkaa, eli lämpöpumppu ja 
sisäyksikkö liittyvät toisiinsa 
Splitbox-yksiköllä.

ASENNETTUNA

*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.

13 635,-

12 985,-

11 665,-

12 315,-

5058548

5362064

5361517

Jäspi 
Buffer 100 RST
Puskurivaraaja
5360118

Asennettuna*

Kotitalousvähennyksellä**

1 200,-

1 150,-

SPLIT- 
TEKNIIKKA

MUISTA MYÖS

Hanakat suosittelee puskurivaraajan asennusta aina vesi-
kiertoisen patterijärjestelmän yhteydessä. Hinta sisältää 
kiertovesipumpun.



26

Luotettavat lämminvesi-
varaajat kotiin ja mökille
Valitse vedenlämmitin käyttäjien määrän ja käyttötarpeen mukaan. Niben ja Jäspin valikoi-
mista löytyy lämminvesivaraajia monenlaisiin tarpeisiin. Pienimmät varaajat lämmittävät 
mökin tiskiveden, isoimmista riittää kylpyvettä vaikka suurperheelle. Asennettuna-hinnoista 
voidaan vähentää vielä kotitalousvähennys.

Jäspi  
VLK60 2kW
Vedenlämmitin 
5260132

Jäspi  
VLK100 2 kW
Vedenlämmitin 
5260134

Jäspi  
VLS200SRST 
 sauna 3kW 
Vedenlämmitin 
5260055

Jäspi  
VLM300S  
moduuli 1–3 kW
5260076

Jäspi 
VKL30 2kW
Vedenlämmititin
5260131

Nibe 
Haato HK35 
2kW/1V, seinämalli 
Vedenlämmitin
5253015

Nibe 
Haato HM230 
RST, sauna 2/3 kW 
Vedenlämmitin
5253051

Nibe 
Haato HK55 2kW 
seinämalli
Vedenlämmitin
5253020

Nibe 
Haato HK100 2kW/1V
Vedenlämmitin
5253022

Nibe 
Haato HK300, moduli 
2/3 kW Vedenlämmitin
5253075

Asennettuna Jäspi*

Asennettuna Jäspi*

Asennettuna Jäspi*

Asennettuna Jäspi*

Asennettuna Jäspi*

940,-

1 030,-

1 130,-

2 160,-

1 620,-

Asennettuna Nibe*

Asennettuna Nibe*

Asennettuna Nibe*

Asennettuna Nibe*

Asennettuna Nibe*

1 040,-

1 140,-

1 230,-

2 310,-

1 790,-

5 
VUODEN 
TAKUU

5 
VUODEN 
TAKUU

5 
VUODEN 
TAKUU

5 
VUODEN 
TAKUU

5 
VUODEN 
TAKUU

Näin valitset vedenlämmittimen koon:

60 litraa

220-300 litraa

100 litraa

500 litraa

160-220 litraa 

100-160 litraa 

60 L 300 L

30 L 200 L

100 L

*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. 
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Ilmalämpöpumpulla  
säästöä ympäri vuoden
Monikäyttöinen ja suosittu ilmalämpöpumppu huolehtii 
kodin ja mökin viilennyksestä kesän helteillä. Syksyn tullen 
ilmalämpöpumppu on tehokas ja edullinen kodin lämmittäjä. 
Se myös puhdistaa tehokkaasti sisäilmaa. Mobiiliohjauksella 
säädät kodin ja mökin lämpötilan jo matkalta optimaaliseksi!

Energy Save BT100TC-1  
Varaaja asennettuna 1 200,- 

Kotitalousvähennyksen  
jälkeen 1 150,- (CAK642)

Panasonic TZ25WKE  
jäähdytyslaite, sisä- ja  

ulkoyksikkö asennettuna 1 690,-
Kotitalousvähennyksen  
jälkeen 1 550,- (CMT430)

Onnline
Ilmalämpöpumpun  

suojakotelo 169,- (501952417)

VIILENTÄÄ
HELTEILLÄ!

Panasonic All-in-one T-CAP 9 kW Panasonic Aquarea -ilmavesilämpöpumppu säästää lämmitys-
kuluissa jopa 80 %. Integroitu yksikkö tarjoaa lämpimän käyttöveden, lämmityksen ja jäähdytyksen. 
Huoltovapaa varaaja ruostumatonta terästä. Ulkoyksikkö tuottaa lämpöä 9 kW tekniikalla.

8108649

Panasonic 
WHADC0916H9E8  
Allinone sisäyksikkö

8108671

Panasonic 
CZNE3P  
Pohjavastus

Kotitalousvähennyksellä**

Asennettuna*

10 895,-

12 215,-

KAIKEN KATTAVA ILMA-VESILÄMPÖPUMPPUPAKETTI 
KÄTEVÄSTI KOTIISI

8108655

Panasonic 
WHUX09HE8  
TCAP ulkoyksikkö

Varaudu hellekesään 
– varmista mökin 

viilennys nyt!

*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. 

PUU-
VALMIS



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

SAAT KAIKISTA HANAKAT-LIIKKEISSÄ 
TEHDYISTÄ OSTOKSISTA PLUSSA-PISTEITÄ

HANAKAT.FI/
LIIKKEET

Löydä oma, paikallinen Hanakat 
jäsenliikkeesi osoitteesta:




