LVI-laitteiden
huolto tulee
halvemmaksi
kuin korjaus
Sivu 9

Lämmitys
remontti
onnistuu myös
talvella!

Käytännöllinen
kylpyhuone
Sivu 4

Suunnittele remontti ja varaa
jo nyt ilma-vesilämpöpumppu
ensi kesäksi
Lue lisää s. 16

IDO
Glow 62 korkea
piilo WC-istuin

Damixa
Silhouet S 74021.77
pesuallashana

Asennettuna*

Asennettuna*

5650205

6158081

430,-

640,-
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250,-

355,-

REJ Design
Tango EH 35744 OY,
musta kuivausteline,
sähkö

495,5280380

Koti kuntoon talvella
– lämmitysremontti
voi säästää satasia
Talvi on hyvää aikaa kodin energiatehokkuusremontteihin. Modernit, vettä säästävät suihkut ja
hanat auttavat säästämään vesi- ja energialaskuissa jopa satoja euroja vuodessa! Uudet vesikalusteet tuovat myös kylppäriin spa-tunnelmaa ja kohentavat mielialaa kaamoksen keskellä.
Talvella ei tarvitse myöskään hytistä kylmässä, vaikka kodin vanha lämmitysjärjestelmä alkaisi
kiukutella. Lämmitysremontit onnistuvat mainiosti myös paukkupakkasilla, ja niihin kannattakin
ryhtyä etenkin energiansäästösyistä.
Lähes 70 prosenttia suomalaistalojen energiankulutuksesta aiheutuu lämmityksestä, joten
energiatehokkaat lämmitysratkaisut ovat oiva tapa saada sähkölaskua pienemmäksi. Lämmitysremontti on nopea homma, ja Hanakoiden asennusliikkeiltä voi kysyä lisälämmittimiä lainaan
lämmityskatkon ajaksi.
Talvella Hanakoiden asennusliikkeissä ei yleensä ole ruuhkaa, joten remontti voi järjestyä hyvinkin
pikaisella aikataululla. Ota yhteyttä lähimpään Hanakat-liikkeeseesi ja kysy vapaita asennusaikoja!

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

Hinta Hanakat-rahoituksella
Tästä merkistä tunnistat hinnan
Hanakat-rahoituksella.

Kuvastossa näkyvät hinnat ovat suositushintoja (sis. ALV 24 %), jotka ovat voimassa 18.12.2022 asti. Hinnat ja valikoima voivat vaihdella
myymälöittäin. Osa kuvaston tuotteista on tilaustuotteita. Mahdolliset liikekohtaiset toimituskulut eivät sisälly suositushintaan. Pidätämme
oikeuden muutoksiin. Kysy ajantasaiset hinta-, aukiolo- ja muut lisätiedot omalta Hanakat-liikkeeltäsi: hanakat.fi/liikkeet.

MUISTA
KOTITALOUS
VÄHENNYS!
Muista hyödyntää myös koti
talousvähennys! Vuonna 2022
voit vähentää 40 % yritykseltä
ostetusta työstä. Kotitalous
vähennyksen maksimi on
2 250 euroa henkilöltä.
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RAHOITUS
Hanakat-tarjoaa joustavaa ja edullista rahoitusta kodin remontteihin sopivissa
kuukausierissä. Edut ja ehdot:
- voit saada luottoa jopa 50 000 euroa
- 5 000 € arvoisen remontin maksuaika on noin 6 vuotta, kuukausierän ollessa 85 € / kk
- 1000–7500 euron rahoituksen korko on OP prime + 7,5 %
- 2 500–50 000 euron rahoitusten korko on OP prime + 6,25 %.
- Kuukausierä on aina vähintään 50 € / kk tai 1,7 % kokonaissummasta
Hae Hanakat-rahoitusta osoitteessa hanakat.fi/palvelut/rahoitus
Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj

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

Vieser ja Rej Design –
sinivalkoisia valintoja
Kotimainen Vieser tarjoaa uniikkeja designkansia ja korkealaatuisia lattiakaivoratkaisuja. Tuotteita on valmistettu Pohjanmaalla, Suomessa jo vuodesta 1973.
Rej Design sähkö- ja vesitoimiset kuivaustelineet valmistetaan Suomessa parhaista
materiaaleista käsityönä yli 50 vuoden kokemuksella.
Molemmille merkeille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

REJ Design
kotimaiset
pyyhekuivaimet

ALHAINEN
ENERGIAN
KULUTUS!

10
VUODEN
JÄRJES
TELMÄ 
TAKUU

Vieser
Line 800 mm
Lattiakaivon kouru

385,-

3317319

Kouru toimii kannen
kehyksenä ja soveltuu kaikille saman
pituisille Vieser Line
-kansimalleille.
Voidaan sijoittaa
turvallisesti mihin
tahansa kylpyhuoneen lattiassa.

Vieser
Line 800 mm
Lattiakaivon kansi

345,-

3317329

Koostuu kourusta
ja kannesta. Kansi
voidaan laatoittaa
yhteensopivaksi
kylpyhuoneen muun
laatoituksen tai pinnoituksen kanssa.

Vieser
Line Core RST
800 mm
Lattiakaivon kansi

275,-

3317338

Tyylikäs ruostumattomasta teräksestä
valmistettu kansi
linjalattiakaivolle.

Vieser
Classic+
197x197, musta
Neliökansi

69,3317314

Kotimainen ja
kestävä lattiakaivon kansi. Yhteensopiva kaikkien Vieser One -kaivojen
kanssa.

REJ Design Largo EH 60404
OY, valkoinen kuivausteline,
sähkö 565,(5280333)
Tilaustuote

Vieser
Link 197x197
Neliökansi
ja muovikehys

55,-

3317312

Pakkaus sisältää
RST Link neliö
kannen ja muovikehyksen.

260,3315980

Kulmaan asen
nettava lattiakaivon kansi ja kehys.
Nopea ja helppo
asennus pystykaivon, vaakakaivon ja
kuivakaivon kanssa.

REJ Design Tango EH 35744
OY, musta kuivausteline,
sähkö 495,(5280380)

Vieser
Line 700 mm,
musta
Lattiakaivon kouru
Vieser
Corner
376x376x526
Kulmakaivo,
kansi ja kehys

5
VUODEN
TAKUU!

410,-

3317348

Kouru toimii kannen
kehyksenä. Soveltuu kaikille saman
pituisille Vieser Line
-kansimalleille.
Voidaan sijoittaa
mihin tahansa kylpyhuoneen lattiassa.

Vieser
Line Core
700 mm, musta
Lattiakaivon kansi

REJ Design Retro BT 564,
kromi kuivausteline, vesi 320,(5488620)

310,-

3317346

Mattamustaksi
pulverimaalattu
kansi linjalattia
kaivolle. Ruostu
matonta terästä.

REJ Design Tango BTH 35744,
kromi kuivausteline, vesi 360,(5488247)
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Kylpyhuone,
käytännössä

Kysy paikalliselta
Hanakat-liikkeeltä
suunnitteluapua!

Käytännöllinen kylpyhuone helpottaa arkea.
Kylpyhuoneremonttia suunnitellessa kannattaa kääntää
katse kalustevalintoihin ja tilan pohjaratkaisuun. Vanhojen
vesikalusteiden päivittäminen uusiin remontin yhteydessä
säästää pitkässä juoksussa euroja ja pienentää
vesivahingon riskiä.
Kylpyhuoneremontilla pieni
tila toimivaksi
Vaikka neliöt olisivat kortilla, voi pienestäkin
kylpyhuoneesta saada fiksuilla ratkaisuilla
toimivan. Kaikki alkaa kalusteiden valinnasta;
jo hieman normaalia kapeammat kalusteet,
kuten allas- ja suihkukaappi tuovat tilaan
väljyyttä. Kylpyhuoneremonttia suunnitellessa kannattaa kalustevalintojen lisäksi pohtia
huoneen pohjaratkaisua. Toisenlainen järjestys
voi tuoda yllättävää lisätilaa. Usein ajatellaan,
että etenkään wc-istuimen paikkaa ei voi
viemäröinnin takia siirtää, mutta ongelma on
ratkaistavissa asentamalla seinä-wc.

Vesikalusteet vaihtoon
Tiesitkö, että tiputtava hana voi kuluttaa
kolme ja vuotava wc-istuin jopa kolmekymmentä litraa vettä tunnissa? Vuositasolla
tämä tuo pahimmillaan yli 1000 euron lisän
vesilaskuun. Vaikka laadukkaat vesikalusteet
kestävät usein täysin toimivina reilusti yli 30
vuotta, on vesikalusteet hyvä uusia kylpyhuoneremontin yhteydessä. Vanhempiin vesikalusteihin voi tulevaisuudessa olla vaikea
löytää varaosia.
Paikallisilta Hanakat-liikkeiltä saat avun
kylpyhuoneremontin suunnittelussa ja
toteutuksessa. Jäsenliikkeiltämme onnistuu
ammattitaidolla sekä kokonaisvaltainen
LVI-suunnittelu että kylpyhuonekalusteiden
huolto ja asennus.

Polaria Noval 600
Pesuallas
(5623504)

Polaria Noval 600
Allaskaappi
(6045269)

Yhteishinta 385,-

Polaria Lumena 600
Peilikaappi, oikea 295,(6045270)

ETSI LÄHIN HANAKAT-LIIKE:
HANAKAT.FI/LIIKKEET

4

Harmaa LED-moduulilla
varustettu peilikaappi
valaisee koko kylpyhuoneen.
Vedenkestävä ja kotimainen.
Kaksipuoleiset peilit.

Kaunista muotoilua
kylpyhuoneeseen
Nykyaikaiset suihkuhanat ovat huoliteltuja, korkealaatuisia ja toiminnallisia. Ajatuksella muotoillut
hanat sointuvat yhteen erilaisten kylpyhuonetyylien kanssa ja ovat turvallisia käyttää. Lämpötilarajoittimet ja vettä säästävät toiminnot auttavat pitämään energiankulutuksen aisoissa.

5
VUODEN
TAKUU!

Oras Apollo 549
Sadesuihkusetti 265,(6510248)

Damixa
Hilina JP
57817.30
Sadesuihku

Damixa
Silhouset 57954.61
Sadesuihku

800,-

Asennettuna*

Damixa
Silhouet 57954.30
Sadesuihku

965,- 400,-

6330739

Asennettuna*

565,-

470,-

Asennettuna*

Damixa
Silhouet 57954.87
Sadesuihku

635,- 950,-

6561207

6330736

Asennettuna*

1 115,-

Oras Optima 7129
Sadesuihkuhana 655,Asennettuna 820,(6310754)

6531596

Oras Optima 7149
Amme- ja suihkuhana 295,Asennettuna 410,Hansgrohe
Crometta E240
Sadesuihkuhana

Hansgrohe
Crometta S240
Sadesuihkuhana

400,Asennettuna*

565,-

6350955

Hansgrohe
Pulsify Relax 3J
Suihkusetti

120,6550093

450,-

Asennettuna*

600,-

6350954

(6318050)

Hansgrohe
Raindance Select
S 240 Sadesuihkuhana

1 150,Asennettuna*

1 320,-

Oras Hydractive Digital
242405, BT Käsisuihku 169,(6510270)

6350947

*Uuden hanan asennus. Vanhan hanan purku ja kierrätys edellyttää toimivat
huoneisto- ja hanakohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.
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Vesivahingon
aikana kotona
ei yleensä voi
asua, mutta
putkiremontti ei
estä normaalia
arkea.
Lassi Saarikko,
Kangasalan
Putkilämpö Oy

Putkiremontti –
tätä se tarkoittaa
Omakotitalojen käyttövesien remontissa, tuttavallisemmin
putkiremontissa, vaihdetaan uudet vesijohdot kylpy
huoneeseen ja keittiöön. Samassa yhteydessä vaihdetaan
monesti myös esimerkiksi suihkut, WC-istuimet ja muut
kalusteet tyylikkään moderneiksi ja vettä säästäviksi.

NÄIN PUTKIREMONTTI
ETENEE
� Työnjohto tulee katselmus-

käynnille jossa sovitaan putkien
reitit ja remontin laajuus

� Asentaja tekee tarjouksen

remontin hinnasta.

� Remontti alkaa – vanhat

putket korvataan uusilla.

� Putkisto testataan ja siitä

Putkiremontti on paitsi välttämätön osa talon
elinkaarta, myös hyvä mahdollisuus parantaa
tilojen energiatehokkuutta, käytännön toimivuutta ja tietysti myös visuaalista ilmetttä.
Käyttövesiputkien päivittäminen alentaa usein
myös vakuutusmaksuja.
Pientalojen putkistot tulevat tiensä päähän
yleensä 30–50 vuoden välein. Putkien vuotoriski kasvaa sitä mukaa kun ne vanhenevat.
Putkiremontin tärkein tehtävä on ehkäistä
putkivuotoja ja isommat vesivahingot.
Putkiremontti kestää omakotitalossa noin
viikon. Vesikatko puolestaan kestää yleensä
vain yhden päivän – muuten voit elää kotonasi
normaalisti.

6

Mitä putkiremontti maksaa?
Putkiremontti maksaa yleensä noin 3 500–
5 500 euroa. Hinta riippuu talosta ja remontin sisällöstä, toisin sanoen vaihdettavien
putkien määrästä ja sijainnista. Asennustyö
muodostaa hinnasta noin puolet, ja sen voi
hyödyntää kotitalousvähennyksessä.
Muista myös vuotovahti!
Ehkäise vesivahingot asentamalla putki
remontin yhteydessä vuotovahti. Se seuraa
vedenpainetta ja sulkee hanat, jos havaitsee
huolestuttavia muutoksia. Lisäksi vuoto
vahti ilmoittaa putkien jäätymisestä.

tehdään koepainetodistus.

� Valmista!

Laske putkiremonttisi hinta-arvio
Hanakoiden laskurilla osoitteessa
hanakat.fi/palvelut/remontit/
putkiremonttilaskuri

Hansgrohe 31926000 Focus 70
Bidette Pesuallashana 95,Asennettuna 200,Hansgrohe 72215670 Rebris S 110
Pesuallashana Bide 179,Asennettuna 285,-

Damixa Silhouet S 74021.77
Pesuallashana 250,Asennettuna 355,-

(6150091)

(6158081)

Pesuallashana bideellä,
ilman pohjaventtiiliä.

Messinkinen pesuallashana
keraamisella säätökasetilla.
Tilaustuote.

(6158095)

(6150928)

Mattamusta pesuallashana bideellä
ja keraamisella säätökasetilla.

Mattamusta pesuallashana bideellä,
ilman pohjaventtiiliä. Tilaustuote.

Hansgrohe 71502000 Vernis
Blend, paristo
Pesuallashana 200,Asennettuna 305,(6150853)
Elektroninen pesuallashana.

Hansgrohe 72215000
Rebris S 110 149,Asennettuna 255,(6150927)
Krominvärinen pesuallashana bideellä,
ilman pohjaventtiiliä. Tilaustuote.

Hana
viimeistelee
kylpyhuoneen
ilmeen
Oraksen, Hansgrohen ja
Damixan hanoja suunnittelevat
nimekkäät ja palkitut muotoilijat.
Tyylikkäissä wc-hanoissa on
lukuisia käyttömukavuutta
ja energiansäästöä lisääviä
toimintoja.

Pesuallashana, jossa on kiinteä juoksuputki, Bidetta-käsisuihku ja joustavat
kytkentäputket. Integroitu poresuutin,
jonka kulmaa voidaan säätää.

Mora 243000.CA Cera
Pesuallashana 110,Asennettuna 215,(6160647)
Pesuallashana, jossa
ESS-energiansäätötoiminto
ja keraaminen säätökasetti.
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TAKUU!

Mora Lionx Bide PKV
Pesuallashana 220,Asennettuna 325,(6160706)
Vankka pesuallas-bideehana
pk-venttiilillä.

Oras Vega 1810FG
Pesuallashana 120,Asennettuna 225,-

Oras Stela Bidetta 4806F
Pesuallashana 255,Asennettuna 360,(6110349)

Damixa Silhouet Bide
74030.61 Pesuallashana 235,Asennettuna 340,-

Oras Safira Bidetta 1012F
Pesuallashana 159,Asennettuna 265,-

Oras Vega Bidetta
1812FG-33 Pesuallashana 255,Asennettuna 360,-

(6110326)

(6110332)

Pesuallashana, jossa on Bidettakäsisuihku, ripustin, suihkuletku (1,75 m),
poresuutin, kiinteä juoksuputki ja joustavat
kytkentäputket.

Mattamusta pesuallashana,
jossa on Bidetta-käsisuihku, kiinteä
juoksuputki, suihkuletku (1,75 m)
ja ripustin.

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

(6110259)
Pesuallashana, jossa on kiinteä juoksuputki sekä joustavat kytkentäputket.
Yksivipuinen hana on helppo asentaa.
Ekonappi auttaa pitämään veden- ja
energiankulutuksen pienempänä.
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Valitse oikea hana
oikeaan käyttö
tarkoitukseen

Saat hanojen
varaosat lähimmästä
Hanakat-liikkeestä!

Hanan valinnassa kannattaa miettiä paitsi laatua, kestävyyttä ja ulkonäköä, myös
hanan käyttötarkoitusta. Tarkista, että haluamasi hana on sopivan kokoinen suhteessa pesualtaaseen. Mieti myös, mahtuvatko luottoastiasi kattiloista kukkamaljakoihin
hanan alle. Hyvä hana ilahduttaa päivittäisessä käytössä jopa vuosikymmeniä!

5
VUODEN
TAKUU!

Mora LionX PKV
Keittiöhana 200,Asennettuna 305,(6261261)
Mattamusta täysmetallinen
hana, jossa ESS-energiansäätö
ja 120° rajoitus.
Kaksipuoleiset peilit.

Oras
Vega 1839FG-33,
PKV musta
Keittiöhana

385,-

Asennettuna*

490,-

6219177

Oras
Vega 1820FG
Keittiöhana

Oras
Optima 2734FG PKV
Keittiöhana

Asennettuna*

Asennettuna*

6219154

6219102

155,-

260,-

315,-

420,-

Mora MMiX PKV
Keittiöhana 200,Asennettuna 305,(6261179)
Keittiöhana, jossa keraaminen
säätökasetti, ESS-energiansäästö
toiminto ja TT-vedensäästötoiminto.
Juoksuputken rajoitus valittavissa
60°, 85°, 110° tai 360°.
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Hansgrohe
Talsim54 270 PKV
Keittiöhana

295,-

Asennettuna*

400,-

6250457

8

Hansgrohe
Zesis M33 PKV
Keittiöhana

199,-

Asennettuna*

305,-

6250487

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

Hansgrohe
Talis M54 220 PKV
Keittiöhana

339,-

Asennettuna*

445,-

6250451

Damixa Silhouet PKV
kupari Keittiöhana 330,Asennettuna 435,(6231312)
Keittiöhana keraamisella säätökasetilla, jossa kuumavesisuojaus. Kääntyvä juoksuputki, 120° kääntymisen
rajoituksella. Pesukoneventtiilillä.

Hanakat huoltaa
kylpyhuoneen
vuotavat hanat ja
wc-istuimet kuntoon
Jos kylpyhuoneessa lirisee epäilyttävästi, on
korjaus todennäköisesti paikallaan. Märkätilojen
huolto ja remontti kannattaa aina aloittaa
ottamalla yhteys ammattilaiseen.
Vuotava hana voi tuhlata vettä jopa 40 litraa
vuorokaudessa. Rikkinäiset vesikalusteet ja
vanhat putket myös lisäävät vesivahingon
riskiä. Uuden hanan asennuttaminen on siis
investointi, joka maksaa itsensä nopeasti
takaisin. Lisäksi se on mahdollisuus muuttaa
tilan ilmettä pienellä vaivalla modernimmaksi.
Myös lämmitys kuntoon
Säädä, tarkista ja tarvittaessa uusi lämmityslaitteet säännöllisesti. Näin pienikään
ongelma ei pääse salakavalasti kasvamaan
isommaksi.
Lämpöpatterit on hyvä uusia 30–40
vuoden välein. Ajan myötä energiatehokkuus
laskee. Patterien vaihtaminen lisää asumismukavuutta, kun esimerkiksi lämpötilaa on
helppoa ja tarkkaa säätää halutuksi.
Omakotitalossa lämpöjohtoverkoston perusparannukseen kannattaa liittää putkiston
ja patteritermostaattien uusiminen. Yleensä
termostaatit ovat ensimmäisiä hajoavia osia,
ja uusien termostaattien nopea reagointiaika
parantaa energiatehokkuutta. Joskus huonokuntoiset patterit kannattaa nekin vaihtaa

Hanakat-rahoituksen avulla voit maksaa kotisi
remontit sinulle sopivissa kuukausierissä.
Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
� Voit saada luottoa jopa 30 000 euroa.
� 50 000 € 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

esimerkiksi energiatehokkaisiin matala
lämpöradiaattoreihin.
Kaikki näistä hommista sujuvat myös
talvella, ja monet liikkeet voivat tehdä
korjaukset talvella jopa nopeammalla
aikataululla.
Huolto vai remppa?
Mistä tiedät, että pieni huolto riittää vai
tarvitsevatko käyttöikänsä päähän tulleet
kalusteet täyden remontin?
� Kun kalusteet ovat vuosikymmeniä

vanhoja, eivät toimi kunnolla tai 		
pitävät outoa ääntä eikä kylpyhuone
enää vastaa tarpeitasi, on aika
remontoida kokonaan modernimpaan.

� Kun yksittäiset hanat tai pöntöt

Ennakoitu huolto
tulee yleensä aina
halvemmaksi kuin
rikkoutuneet
LVI-järjestelmät.

tiputtelevat vähän, riittää huolto ja
muutaman kalusteen korvaaminen
tarvittaessa uudella.

Laske patteriremontin hinta-arvio
Hanakoiden laskurilla osoitteessa
hanakat.fi/patteriremonttilaskuri
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Valitse oikea istuin
ja pidä vessa siistinä
vaivattomasti

Tiesitkö?
Vuotava WC-istuin
hukkaa vettä jopa
30 litraa tunnissa!

WC-istuimen huuhtelukaulukseen kertyy helposti mikrobeja, likaa ja saostumia.
Huuhtelukauluksettomissa Geberit-WC-istuimissa ei ole vaikeasti puhdistettavia
kohtia, joihin voisi kertyä hajuja aiheuttavaa likaa.
Myös WC-istuimen ulkopinnoille voi kertyä likaa. Useimmissa Geberitin WCistuinkansissa on Quick Release -toiminto, jonka ansiosta kannet on helppo irrottaa
ja puhdistaa. WC-kannen voi irrottaa yksin tai yhdessä istuinrenkaan kanssa.
SOPII
REMONTTI
KOHTEE
SEEN

IDO
Glow 60 Piilo
WC-istuin

IDO
Glow 63 iso jalka
WC-istuin

430,-

KORKEA
ISTUIN

430,-

IDO
Glow 62 korkea
piilo WC-istuin

430,-

Asennettuna*

Asennettuna*

Asennettuna*

5650195

5650199

5650205

Piiloviemärimalli, ilman
kiinnitysreikiä jalassa,
S-lukko ja 2-toiminen huuh
telu. Huuhtelukaulukseton
Rimfree-malli helpottaa
puhdistusta. Fresh WC
-raikastintoiminto. Kansi
myydään erikseen.

Peruskorjausmalli, iso jalka
peittää vanhat jäljet. Kiinnitys
reiät jalassa, avoin S-lukko ja
2-toiminen huuhtelu. Huuhtelu
kaulukseton Rimfree-malli
helpottaa puhdistusta.
Fresh WC -raikastintoiminto.
Kansi myydään erikseen.

Korkea piiloviemärimalli.
Kiinnitysreiät jalassa,
S-lukko ja 2-toiminen
huuhtelu. Huuhtelukaulukse
ton Rimfree-malli helpottaa
puhdistusta. Fresh WC
-raikastintoiminto. Kansi
myydään erikseen.

IDO
Glow valk. vakio
WC-istuinkansi

IDO
Glow musta SC/QR
WC-istuinkansi

IDO
Glow t.harmaa SC/QR
WC-istuinkansi

640,-

640,-

640,-

45,-

115,-

115,-

5711147

5711161

5711165
KYSY
ASEN
NUSTA!

Yhteensä 890,-

Geberit Smyle
Square Compact
WC-istuin

Geberit Duofix Sigma
korkea 112 cm
Asennusteline

Geberit Smyle Square
Sanwich SC/QR
WC-istuinkansi

Geberit Sigma01
kromi, korkea
Huuhtelupainike

(5658161)

(5756593)

(5658136)

(5756122)

Seinä-WCelementti Sigmapiilohuuhtelusäiliöllä.

Antibakteerinen, kova
istuinkansi, hitaasti
laskeutuvall Soft-Close
-kannella.

Huuhtelupainike,
joka on tarkoitettu Sigmapiilohuuhtelusäiliöihin.
Kaksoishuuhtelu.

Seinä-WC tuo
huoneeseen avaruutta.
Huuhtelukaulukseton Rimfreemalli helpottaa puhdistusta.
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*Hinta sisältää: Uuden WC-istuimen asennus. Vanhan WC-istuimen purku ja kierrätys.
Edellyttää toimivat huoneisto- ja kalustekohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

Sopiva WC-istuin jokaiselle käyttäjälle
Gustavsbergin WC-istuinvalikoima kattaa suuren määrän eri istuinmalleja. Standardimitoitettujen
istuimien lisäksi on saatavilla muun muassa korotettuja, lapsille sopivia, erikoistarpeet täyttäviä ja
suurella jalalla varustettuja istuimia. Löydä omaan tyyliisi ja tarpeisiisi sopiva istuin!
Valitse LVI-asentajaksi Hanakat-ammattilainen! Hanakat-liikkeistä saat tuotteet ja laajemmatkin LVI-ratkaisut ammattitaitoisesti asennettuina aina luotettavaan hintaan. Kysy lisää lähimmästä
Hanakat-liikkeestäsi.

Gustavsberg
Nautic 1500HF Duo
WC-istuin

Gustavsberg
Nautic 1591HF Duo
WC-istuin

325,-

325,-

Asennettuna*

Asennettuna*

5652098

5652161

WC-istuin on piiloviemärimalli,
jossa on kiinnitysreiät jalassa,
S-lukko ja 2-toiminen huuhtelu.
Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin
huuhtelukaulus helpottavat
WC-istuimen puhtaanapitoa.
Kansi myydään erikseen.

Sopii remonttikohteisiin, iso
jalka peittää vanhat jäljet.
Kiinnitysreiät jalassa, S-lukko
ja 2-toiminen huuhtelu. Hygienic
Flush -huuhtelu ja avoin
huuhtelukaulus helpottavat
WC-istuimen puhtaanapitoa
Kansi myydään erikseen.

Gustavsberg
Nautic vakio valkoinen
WC-istuinkansi

Gustavsberg
Nautic SC musta
WC-istuinkansi

535,-

535,-

20,-

95,-

5712000

5712007

WC-istuinkansi sopii kaikkiin
Nautic-sarjan WC-istuimiin.

WC-istuinkansi sopii kaikkiin
Nautic-sarjan WC-istuimiin.

KYSY
ASEN
NUSTA!

Gustavsberg
5G84HF Seinäwc-istuin
5652076

WC-istuimen huuhtelu
reuna on avoin ja lasitettu,
joten istuin on helppo pitää
puhtaana. Istuinkansi on
hitaasti sulkeutuva ja hel
posti irrotettava Soft Close/
Quick Release -istuinkansi.
Kansi kuuluu toimitukseen.

Gustavsberg
Triomont XS 3/6L
duo kromi
Huuhtelupainike

Gustavsberg
Triomont XS
Asennusteline
5752491

5752606

Huuhtelupainike,
joka on tarkoitettu
Triomont XS
asennustelineeseen.
Kaksoishuuhtelu.

Yhteensä

695,11

ASENNETTUNA

Ilma-vesilämpöpumppu
tuo säästöä
lämmityslaskuun
Ilma-vesilämpöpumpulla voi saavuttaa jopa
50–70 prosenttia säästöä lämmityskuluissa!
Ilma-vesilämpöpumppu tuottaa ulkoilmasta lämmintä vettä käyttövedeksi ja lämmitykseen. Järjestelmä on kustannuksiltaan maalämpöä edullisempi, ja se soveltuu kohteisiin, joissa lämpökaivon poraaminen ei ole mahdollista.
Ilma-vesilämpöpumppu soveltuu puu- ja bioöljylämmityksen täydentäjäksi ja Etelä-Suomessa myös asuntojen päälämmönlähteeksi
– kovien pakkasten aikaan rinnalla on kuitenkin hyvä olla varajärjestelmä. Mallista riippuen ilma-vesilämpöpumppua voidaan käyttää
myös asunnon viilentämiseen.

Lämpöpumppukauppa käy vilkkaana – ole liikkeellä ajoissa!
Lämpöpumppujen tilausjonot ovat tällä hetkellä kaikkialla pitkät, ja
omaa ilma-vesilämpöpumppujärjestelmää voi joutua odottamaan
jopa kuukausia. Nyt on mainio hetki suunnitella ensi kesän remonttia ja
tilata mukavaa, energiatehokasta viilennystä hellepäiviin!
Ota yhteyttä lähimpään Hanakat-myymälään ja pyydä heti tarjous
laadukkaasta ilma-vesilämpöpumpusta! Hanakat asentaa laitteiston
kotiisi tai mökillesi ammattitaidolla ja vuosikymmenien kokemuksella.

Energiaa suoraan
ulkoilmasta!
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Minkä ilma-vesilämpöpumpun
valitsisin? Hanakat auttaa!
NIBEn ja Jäspin ilma-vesilämpöpumppujen avulla pidät
kotisi lämpimänä vuoden kylminä kuukausina ja viileänä
kesäaikaan. Hanakoiden ilma-vesilämpöpumppumallistosta
löytyvät sopivat ratkaisut täydentämään ja korvaamaan
vanhoja lämmitysjärjestelmiä. Pyydä apua sopivan ilmavesilämpöpumpun valintaan Hanakat-kauppiaaltasi!

Jäspi
Tehowatti Air Split 8 kW
Ilma-vesilämpöpumppu
asennettuna*

Nibe
Split Box 8 kW
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä
asennettuna*

Hanakat-rahoituksella**

Hanakat-rahoituksella**

5058548

5362064

14 150,-

13 050,-

241,- / kk

222,- / kk

Moderni, tehokas ja helposti asennettava ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä. Valmis kokonaisuus omakoti- ja rivitalojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen sekä vapaa-ajan asuntoihin.
Ilma-vesilämpöjärjestelmä hyödyntää split-tekniikkaa,
eli lämpöpumppu ja sisäyksikkö liittyvät
toisiinsa Splitbox-yksiköllä.

Tehowatti Air -järjestelmä koostuu kahdesta osasta. Ulkoyksikkö on
ilma-vesilämpöpumppu, joka ottaa energiaa ulkoilmasta. Sisäyksikkö
jakaa lämmön sisätiloihin ja lämpimään käyttöveteen. Mukautuu
aina talon lämmöntarpeeseen ja käyttää vain tarvittavan määrän
energiaa. myUpway-etävalvonta vakiona, jäähdytys seinälle tai
kattoon lisävarusteena.

Hanakat suosittelee
puskurivaraajan
asennusta
vesikiertoisessa
lämmitys
järjestelmässä

Nibe
UKV 100
Puskurivaraaja
asennettuna*

Energy Save
BT100TC-1
Työsäiliö
asennettuna*

Jäspi
Buffer 100 RST
Puskurivaraaja
asennettuna*

Hanakat-rahoituksella**

Hanakat-rahoituksella**

Hanakat-rahoituksella**

Kun asennetaan lämpö
pumpun yhteydessä

Kun asennetaan lämpö
pumpun yhteydessä

Kun asennetaan lämpö
pumpun yhteydessä

5361517

CAK642

5360118

1 200,-

21,- / kk

1 200,-

21,- / kk

*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.

1 200,-

21,- / kk
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Yli 120-neliöisissä
omakotitaloissa
maalämpöjärjes
telmän asennuksella
voi säästää lämmitys
kuluissa noin 1000
euroa vuodessa.
Jarkko Juntunen,
Iisalmen
Putkiasennus Oy

Maalämpöremontin voi
tehdä myös talvella
Maalämmöllä voit saavuttaa suuremmat säästöt kuin
millään muulla lämmitysjärjestelmällä. Uuden polven
maalämpöpumput lumoavat energiankulutuksen
seuraajan etäohjaus- ja säätöominaisuuksillaan.
Maalämpöpumpun käyttökustannukset ovat
edulliset. Nykyaikaisissa maalämpöpumpuissa sähkön tarve on vain neljännes ja parhaissa vain viidennes lämmitysenergiasta.
Etäohjauksen avulla säästöjä voi tulla vielä
lisää, kun maalämpöpumpun voi säätää ylläpitotasolle esimerkiksi lomareissujen ajaksi.

Maalämpö sopii hyvin
kookkaiden talojen
lämmitysratkaisuksi
Maalämpö soveltuu erityisen hyvin
kookkaiden talojen lämmitysratkaisuksi.
Asukkaiden kannalta maalämpöpumppu
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on myös helppokäyttöinen, sillä se vaatii
vain vähän huolto- ja tarkistustoimia.
Järjestelmän vaihto
onnistuu nopeasti
Kun maalämpöjärjestelmä asennetaan
jään ja lumen aikaan, pihamaahan jää
asennustyöstä vähemmän jälkiä.
Lämmitysjärjestelmän vaihtotyöt
hoituvat parissa päivässä, mutta remontti kannattaa suunnitella hyvissä ajoin.
Kysy lisätietoja lähimmästä Hanakatliikkeestä!
Lämpöpumppujen asennusajat voivat
vaihdella tuotteiden saatavuuden mukaan.

ASENNETTUNA

Turvallista ja
energiatehokasta
maalämpöä
Maalämpöpumput sopivat hyvin
kohteisiin, joissa lämmitysenergian tarve
on suuri. Tällöin myös saavutettu säästö
energialaskussa on suuri.

Jäspi
Jämä Star 6 RST 120 m²
1,5-6 kW Maalämpöpumppu
invertterillä
asennettuna*

19 020,-

Hanakat-rahoituksella**

324,- / kk

5360163
KORKEIN
VUOSIHYÖTY
SUHDE

Maalämpöpumppu on loistava valinta uusiin yli 160 m² omakotitaloihin. Saneerauskohteissa maalämpöpumput ovat energiatehokas
tapa korvata vanha paljon kuluttava energiamuoto.
NIBE-maalämpöpumppuja on saatavilla sekä lämpimän käyttöveden lämmitykseen tarkoitetulla integroidulla käyttövesivaraajalla
että erillisellä varaajalla. Laadukkaan Jäspi Jämä Star -tuoteperheen
maalämpöpumppujen lämpökerroin on jopa 5,03.

Jämä Star RST maalämpöpumppu huolehtii sekä kodin lämmityksestä että lämpimän käyttöveden
tuottamisesta. Integroidun RST
käyttövesivaraajan tilavuus on
180 litraa. Varustettu kierroslukuohjatuilla invertterikompressoreilla, jotka mukautuvat automaattisesti vastaamaan talon
ja käyttöveden tehon tarvetta.
Optimaalinen hyötysuhde ympäri
vuoden (SCOP 5,4). Etävalvonta
vakiona. Asennushinta sisältää
160 m lämpökaivon.

Nibe
S1255-6R 120 m²
1,5-6 kW Maalämpöpumppu
invertterillä
asennettuna*

19 020,-

MITEN MAALÄMPÖR EMONTTI
ETENEE?

Hanakat-rahoituksella**

324,- / kk

1. Kartoitus, suunnittelu ja mitoitus
Kartoitamme oikean järjestelmän
tarpeittesi mukaan.
2. Tarjous, porauslupa ja tilaus
Teemme tarjouksen ja autamme myös
tarvittavien lupien hankinnassa.
3. Lämpökaivon poraus, järjestelmän
asennus ja käyttöönotto-opastus
Opastamme vaihdon yhteydessä uuden
järjestelmän turvallisen käytön.

*Tarjoamme seuraavat palvelut lisähintaan: Teline- ja rakennustekniset työt, maaporauksen yli 5 m osuuden,
nykyisen järjestelmän purku ja kierrätys, luvanvaraiset asbestityöt ja kohteen mukaiset sähkötyöt. **Lue lisää s. 2.

5362046
ETÄOHJAUS

Maalämpöpumppu mukautuu
talon energiantarpeeseen ja sen
vuosihyötysuhde on optimaalinen. Järjestelmän automaattinen ohjaus huomioi sääennusteet. Energiansäästöä voi
optimoida Smart Price Adaptation -pörssisähköohjauksella.
Sopii moneen tilaan. Sisältää
180 l lämminvesivaraajan.
Asennushinta sisältää
160 m lämpökaivon.
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Talvella
remonttiaikoja löytyy
joustavammin

Pyry ja
pakkanen ei
haittaa remontteja
Joustavammat aikataulut, jopa paremmat
hinnat? Talvisin monet kodin remontit hoituvat
kätevämmin kuin kesällä, remontoijien
ruuhkakautena. Näitä kohteita voit remontoida
hyvin myös sydäntalvella.
Lämmitysjärjestelmien remonttia
ei haittaa kylmä sää

Putkiremontti onnistuu ympäri
vuoden

� Voit ottaa ilmalämpöpumpun tai 		

� Kodin käyttövesien ja lämmitysjär-

ilma-vesilämpöpumpun käyttöön myös
talvella. Myös maalämmön käyttöönotto
sujuu talvisaikaan, kunhan poraus on
tehty ennen pakkasia.
� Erityisesti maalämpöremontti on pihoille
armollisempi talvella. Lumipeite ja routa
suojaavat maata, joten nurmikkosi
säästyy kolhuitta.
� Pienemmätkin lämmitysremontit voi

teettää talvella – esimerkiksi vanhojen
patteriventtiilien vaihtamista ei kannata
suotta lykätä kevääseen.
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jestelmien remontit sopivat oikein hyvin
talvella tehtäviksi. Oikeastaan putkiremontti ei ole talvella yhtään sen
kummoisempi kuin kesälläkään.
� Pientalojen käyttövesiremontit kestävät
yleensä vain pari päivää, ja vesikatkot
ovat aina lyhyitä.

KOTITALOUS
VÄHENNYS TALVEN
REMONTEISSA
Talven remontit on hyvä ajoittaa
juuri vuodenvaihteeseen. Tällä
tavoin voit hyödyntää osan asennustyön hinnasta edellisen vuoden
verovähennyksissä ja osan seuraavan vuoden verovähennyksissä.

Lattialämmityksen
säätöjärjestelmä
pitää sähkölaskun
aisoissa

SMATRIX PULSE SÄÄSTÄÄ
ENERGIAA JA PARANTAA
ASUMISM UKAVUUTTA

Lehtisten 160-neliöinen omakotitalo
Heinolassa lämpenee vesikiertoisen
lattialämmityksen turvin. Uponorin
säätöjärjestelmän putkipiirien
automaattinen tasapainotus huolehtii
lämmön tasaisesta jakautumisesta
koko rakennukseen.

Uponor Smatrix Pulse lattialämmityksen ja -viilennyksen
säätöjärjestelmä on älykäs ratkaisu kodin lämmityksen ja
viilennyksen ohjaukseen. Sen uusin lisäominaisuus, lämpöpumppuintegraatio, mahdollistaa säätöjärjestelmän
ja lämpöpumpun välisen vuorovaikutuksen. Smatrix Pulse
säätöjärjestelmä lisää kodin asumismukavuutta ja energiatehokkuutta.

Säätöjärjestelmän ansiosta huonekohtaiset yö- ja päivälämpötilat
on helppo asettaa halutulle tasolle. Sähkölasku ei pääse yllättämään
myöskään talon ollessa tyhjillään, kun halutun lämpötilan voi säätää
etänä älypuhelimella.
”Ennen huonekohtaista säätömahdollisuutta tuntui, että keittiön
laattalattia oli niin lämmin, että koko koti lämpeni sen turvin. Nyt
huonekohtaiset säädöt pysyvät paremmin, ja lastenhuoneidenkin
lämpö saatiin halutulle tasolle. Nyt on mukava ottaa talvi vastaan ja
nauttia siitä – myös sisätiloissa”, Teemu Lehtinen kertoo tyytyväisenä.

Panasonic
WH-ADC0916H9E8
Ilma-vesilämpöpumpun
all-in-one sisäyksikkö

Energiankulutus pienenee huomattavasti
Heinosten valitsema säätöjärjestelmä säästää energiakuluissa,
koska lämmönsäätö on hallitumpaa, eikä mitään tiloja ylilämmitetä.
Lattialämmityksen ohjausratkaisuilla voi saada säästöä energia
kuluihin jopa 5–8 prosenttia. Nykyaikainen lattioiden lämmitysja viilennysratkaisu nostaa myös kodin arvoa.

Panasonic
CZ-NE3P Pohjavastus
ilma-vesilämpöpumppuun
8108671

8108649

Panasonic
WH-UX09HE8
Ilma-vesilämpöpumpun
T-CAP-ulkoyksikkö, 9 kW

1 200,-

Hanakat-rahoituksella**

21,- / kk

Kun asennetaan
lämpöpumpun
yhteydessä

8108655

Panasonic ilma-vesilämpöpumppu All In
One T-Cap 9kW. Sisältää ulkoyksikön sekä
sisäyksikön 185 litran käyttövesisäiliöllä.
Tehokas kylmäaineen hallinta. Ainutlaatuinen
Aquarea T-CAP tekniikka tuottaa tasaista
lämpöä pohjolan vaativissa olosuhteissa,
jopa -28 °C pakkasessa. Tämän jälkiasennusja uudiskohteisiin soveltuvan malliston teho
riittää kaikkein vaativimpiinkin sovelluksiin.

Energy Save
BT100TC-1
Työsäiliö
asennettuna*

Hinta asennettuna*

12 215,-

CAK642

Hanakat-rahoituksella**

208,- / kk

*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.
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Patteriremontti
lisää kodin
energiatehokkuutta
Kodin vanhentunut lämpöjohtoverkosto tuottaa
tehoonsa nähden vähän lämpöä ja kuluttaa paljon
energiaa, mistä aiheutuu turhia kustannuksia.
Lämpöjohtoverkoston perusparannus
voidaan tehdä uusimalla vain putkistot ja
patteritermostaatit. Jos pattereiden kunto
on huono, ne on myös hyvä vaihtaa. Uusilla
matalalämpöradiaattoreilla voi parantaa
energiatehokkuutta jopa 15 % ja näin alentaa merkittävästi lämmityskustannuksia.

Uusilla matalalämpö
radiaattoreilla voi
parantaa energia
tehokkuutta jopa 15 %
Patteriremontin kesto on noin 7–12 päivää,
mutta vesikatko kestää maksimissaan yhden
päivän. Vanhan näkyvän putkiston purku,
poisvienti ja kierrätys sekä läpiviennit sisältyvät Hanakoiden palveluun ja hintaan.
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Huomioi patterit myös
lämpöpumppuremontissa
Vesikiertoisilla pattereilla lämpenevissä
taloissa maalämpöpumppuun kannattaa
asentaa puskurivaraaja, joka vähentää
maalämpöpumpun sähkönkulutusta
huomattavasti.
Isojen pattereiden termostaattiventtiilit kannattaa poista ilma-vesilämpöpumpun asennuksen yhteydessä, jotta
lämmitysveden virtaus paranee. Paremmalla virtauksella saavutetaan säästöjä
ja lisätään pumpun elinikää. Huonelämpötilan säätömahdollisuus ei venttiilien
poistosta kärsi, sillä ilmansäätö suoritetaan aina ilma-vesilämpöpumpun
automatiikalla.

HANAKATPATTERIREMONTTI
LASKURI
Hanakat-patteriremonttilaskurilla
voit laskea muutamassa minuutissa
kotisi patteriremontin hinta-arvion
eri vaihtoehdoilla. Lopullinen hinta
sovitaan aina yhdessä Hanakat-liikkeen kanssa, remontoitavan kohteen
arvioinnin jälkeen.
Laske patteriremontin hinta-arvio:
HANAKAT.FI/
PATTERIREMONTTILASKURI

Allaway – imuroinnin
kotimainen suunnannäyttäjä
Kotimainen Allaway-keskuspölynimuri kestää oikein käytettynä jopa usean perinteisen
imurin käyttöiän. Keskuspölynimuri poistaa pölyn tehokkaasti ja kevyesti, eikä imurointi
aiheuta huonetilaan pölyjä levittävää ilmavirtausta.
Säästä aikaa ja helpota arkeasi Allawayn uusilla keskuspölynimureilla sekä imurointisovelluksella. Voit helposti ajastaa viikoittaiset imurointikertasi sekä seurata imurin
toimintaa älypuhelimesta!

Allawaylla on
Avainlippu-tunnus!

Allaway
X 30
Keskusyksikkö

Allaway
Z 35
Keskusyksikkö

650,-

445,-

6901034

6901033

Taloudellinen keskuspölynimurivalinta keskikokoisiin taloihin, joiden
putkilinjan pituus on maksimissaan
35 metriä. Voidaan käyttää myös
pölypussin kanssa.

Helposti asennettava ja taloudellinen
keskusyksikkö sopii pieniin taloihin,
joiden putkilinjan pituus on maksimissaan 30 m.

Allaway
81047 Siivousvälinesarja
Standard 9 m,
kahvakäynnistys

Allaway
10819 Combo DV30
Hienosuodatin

35,-

325,-

6901371

6901403

Pestävä hienosuodatin Allaway-keskuspölynimuriin. Yhteensopiva Z- ja
X-sarjan, A/C-sarjan, M 1000:n, Dv
30:n, V-sarjan ja Combo-keskusyksiköiden kanssa.

Sisältää siivouksessa tarvittavat
perusvälineet.

Purmo
Compact
C21 500 1400
Radiaattori

Purmo
Hygiene
H10 400 600
Radiaattori

Purmo
Athena S 50 W
kromi
Pyyhekuivain

249,-

79,-

149,-

5418472

5418024

8128605

Perinteinen teräslevyradiaattori
täyttää tiukimmat
laatu- ja tehovaatimukset.

Radiaattori ilman
konvektiolamelleja, päälliritilää ja
päätylevyjä.

Sähkökäyttöisen kuivaimen mitat
ovat 737 x
450 mm.
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Suomalaista
palvelua

Selkeät sopimukset,
energiatehokkaat,
modernit ratkaisut
ja laadukkaat tuotteet,
jotka kestävät aikaa
– siis kaikki, mitä kotisi
LVI-remontointiin
tarvitset.
Löydä oma, paikallinen Hanakat
jäsenliikkeesi osoitteesta:

HANAKAT.FI/
LIIKKEET

SAAT KAIKISTA HANAKAT-LIIKKEISSÄ
TEHDYISTÄ OSTOKSISTA PLUSSA-PISTEITÄ

