
TARJOUKSET VOIMASSA 16.5.2023 ASTIKAMPANJAKUVASTO 01/2023  |

Kuluttajien  
energiatuet 
2023
Mitä tukia saat kodin 
energiatehokkuuden 
parantamiseen? 
 
Lue lisää s. 18

ARAn tuki
kaukolämmityksen

päivittäjälle
Sivu 15

Sivu 8

LVI-laitteiden 
huolto tulee 
halvemmaksi 
kuin korjaus

279,-
4623118

Wilo 
Yonos Pico 
25/1-4-(180) 
Lämpöjohtopumpppu

Oras 
2606FH Optima 
Style Bide 

6110381

Asennettuna*

360,-

245,-

Panasonic 
Ilmalämpöpumppu  
HZ25XKE-H

CVH867

Asennettuna*

2 390,-



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

 

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

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

Kuvastossa näkyvät hinnat ovat suositushintoja (sis. ALV 24 %), jotka ovat voimassa 16.5.2023 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.

Tuhlaako oma talo energiaa? Sitä miettii nyt moni. Kodin LVI-ratkaisujen päivittäminen tuottaa 
huomattavia säästöjä, sillä energiapihi talotekniikka on yhteen maaliin pelaava kokonaisuus.

Kuluttajille suunnattujen energia-avustusten tavoitteena on kannustaa remontteihin, jotka tekevät 
pientaloista entistä energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä. Uusi ja älykäs talotekniikka 
alentaa huomattavasti myös asumiskustannuksia.

Erilaiset energiatuet ovat vauhdittaneet lämpöpumppujen ja lämmöntalteenottojärjestelmien 
asentamista, vedensäästötoimia ja öljylämmityksestä luopumista. Uusimpina tuen piirissä on  
maakaasulämmityslaitteen poisto ja uuden lämmitysjärjestelmän asentaminen.

Tutustu kuvastossa sivulla 18 vuoden 2023 energiaremontteja koskeviin tukimuotoihin.

Kuluttajien 
energiatuet 2023

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

RAHOITUS

Muista hyödyntää myös koti-
talous vähennys! Vuonna 2023 
voit vähentää 40 % yritykseltä 
ostetusta työstä. Kotitalous-
vähennyksen maksimi on  
2 250 euroa henkilöltä. 

MUISTA  
KOTITALOUS

VÄHENNYS!

Energia-avustusten tuella kodin energiaremontti käyntiin.
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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 arkea ja  
sointuvat saumattomasti kodin sisustukseen.

Ympäristöystävällisesti valmistetut kotimaiset Polaria-allaskaapit ovat kestävä, tyylikäs  
ja ekologinen valinta kaikkiin kylpyhuoneisiin. Sinkitty teräs on vedenkestävää ja 100 %  
kierrätettävää.

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

Polaria 
Stila 600 allas

5623507

Polaria
Stila 600 harmaa 
allaskaappi Stila 600 
-altaalle

6045318

Harmaa LED-moduulilla varustettu peili- 
kaappi valaisee koko kylpyhuoneen. Veden-
kestävä ja kotimainen. Kaksipuoleiset peilit. 

Polaria 
Lumena 600, harmaa 
peilikaappi, oikea 
6045270 

REJ Design
Tango BTH 35744, kromi  

Sähkötoiminen kuivausteline 
495,- 

 (5280080)

Vesikiertoinen kuivausteline
415,- 

 (5488247)

REJ Design
Tango BTH 50744, kromi  

Sähkötoiminen kuivausteline 
550,- 

 (5280090)

Vesikiertoinen kuivausteline
475,- 

 (5488245)

Yhteishintaan

650,-



4

185,-
CBY956

Opal 
Suihkuseinä 90 x 195 
Kääntyvä kirkas 5 mm

Kääntyvä suihkuseinä.  
Valmistettu 5 mm paksusta 
turvalasista. Kokovaihtoehdot 
70 - 90 cm, kirkas ja savulasi.

345,-
CBY951

Opal 
Suihkunurkka 90 x 195
kirkas 5 mm

Puolipyöreä suihkunurkka. 
Valmistettu 5 mm paksusta 
kirkkaasta turvalasista. Kahvat 
ruostumatonta terästä.

125,-
CPF023

Onnline  
Pesuallas 51 L51  
S39 K18 cm 

180,-
CPF026

Onnline  
Allaskaappi 49 L49  
S38 K50 cm 2 LTK 

13,-
CQW892

Onnline  
Tarrakoukku 220 x 45 x 28 mm 
4-OS 

TYYLIKKÄÄT TARRAKOUKUT 
KYLPYHUONEESEEN 
 
Onnlinen tarrakoukut ovat  
valmistettu tyylikkäästä ruos-
tumattomasta teräksestä.

4,-
CQW884

Onnline  
Tarrakoukku 45 x 45 x 28 mm 
1-OS 

6,50,-
CQW888

Onnline  
Tarrakoukku 90 x 45 x 28 mm 
2-OS 

Hyvästi roiskeille!
Opalin valikoimasta löytyy edullisia ja helposti 
puhdistettavia suihkuseiniä jokaisen kodin tarpeisiin.

Hanakoilta löydät 
suihkuratkaisut 
monen kokoisiin 
kylpyhuoneisiin!
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679,-

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

Suihkunraikkaana talviaamuun
Uusi, tyylikäs sadesuihku tuo ripauksen luksusta kodin 
kylpyhuoneeseen. Modernin teknologian mukanaan 
tuomat ominaisuudet myös vähentävät vedenkulutusta  
ja näin parantavat kodin energiatehokkuutta.

Oras 
Optima 7192
Sadesuihkuhana, 
kromi

6310754

Asennettuna*

855,- 399,-

6350954

Asennettuna*

575,-

hansgrohe  
Crometta  
E 240
Sadesuihkuhana

 

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

LÖYDÄ OMA HANAKAT-LIIKKEESI OSOITTEESTA 
HANAKAT.FI/LIIKKEET

ASENNAMME 
AMMATTITAIDOLLA

1 250,-

6350947

Asennettuna*

1 425,-

hansgrohe  
Powder 240 
Sadesuihkuhana 
musta

1 350,-

6310892

Asennettuna*

1 525,-

Oras 
Optima 7193-33
Sadesuihkuhana, 
mattamusta

Damixa  
Silhouet 57954.30 
Sadesuihkuhana, 
kromi  
475,- 
Asennettuna  
650,- 
(6330736)

Damixa  
Silhouet 57954.87 
Sadesuihkuhana, 
kupari  
1 050,- 
Asennettuna  
1 225,- 
(6531596)
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toimivat huoneistokohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

 

Hana  
viimeistelee 

kylpyhuoneen 
ilmeen

Oraksen, Hansgrohen ja 
Damixan hanoja suunnittelevat 

nimekkäät ja palkitut muotoilijat. 
Tyylikkäissä wc-hanoissa on 
lukuisia käyttömukavuutta 
ja energiansäästöä lisääviä 

toimintoja.

Hansgrohe 71502000  
Vernis Blend, paristo 
Pesuallashana 239,-  
Asennettuna 355,-

(6150853) 

Elektroninen pesuallashana. 

Damixa Silhouet Bide 
74030.61 Pesuallashana 269,-  

Asennettuna 385,-
(6158095) 

Mattamusta pesuallashana bideellä  
ja keraamisella säätökasetilla. 

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

Hansgrohe Vernis Blend  
bidet set chrome 115,-  

Asennettuna 230,-
(6150850) 

Pesuallashana sisältää yksiote  
pesuallashanan, Bidette-käsisuihkun, 
käsisuihkun pidikkeen, suihkuletkun.

Damixa Silhouet 74021.87 
Pesuallashana 275,-  
Asennettuna 390,-

(6130230) 

Kuparinen pesuallashana  
keraamisella säätökasetilla.

Oras Safira Bidetta 1012F 
Pesuallashana 165,-  
Asennettuna 280,-

(6110326) 

Pesuallashana, jossa on Bidetta- 
käsisuihku, ripustin, suihkuletku (1,75 m),  

poresuutin, kiinteä juoksuputki ja 
joustavat kytkentäputket. 

Oras Vega Bidetta  
1812FG-33 Pesuallashana 275,-  

Asennettuna 390,-
(6110332) 

Mattamusta pesuallashana,  
jossa on Bidetta-käsisuihku,  

kiinteä juoksuputki, suihkuletku  
(1,75 m) ja ripustin. 

Mora Lionx Bide PKV  
Pesuallashana 250,-  
Asennettuna 365,-

(6160706) 

Vankka pesuallas-bideehana.

5  
VUODEN  
TAKUU! 

Oras 2612F Optima  
Bide 225,-  

Asennettuna 340,-
(6110377)

Pesuallashana, jossa on Bidetta- 
käsisuihku ja joustavat kytkentäputket.  

Hanan virtaama on 6 l/min.

UUTUUS!

Mora Lionx  
Pesuallas-bidehana 139,-  

Asennettuna 255,-
(6158066) 

Vankka perushana.  
Runko ja vipu ovat täysmetallia.

5  
VUODEN  
TAKUU! 

Hansgrohe  Rebris S 110 Bide
Pesuallashana 179,-  
Asennettuna 295,-

(6150928) 

Vettä säästävä mattamusta pesuallashana. 
Sisältää Bidette-käsisuihkun,

käsisuihkun pidikkeen ja suihkuletkun.

Hansgrohe Finoris Bide 110 
Pesuallashana 345,-  
Asennettuna 460,-

(6150921) 

Mattamusta yksiote pesuallashana  
PushOpen-pohjaventtiilillä.

Oras 2606FH Optima  
Style Bide 245,-  

Asennettuna 360,-
(6110381) 

Pesuallashana, jossa on Bidetta- 
käsisuihku, puikkomainen vipu  
ja joustavat kytkentäputket.  
Hanan virtaama on 6 l/min.

UUTUUS!
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Oras  
Vega 1839FG-33, 
PKV musta 
Keittiöhana

Hansgrohe 
Talis M54 220U PKV 
Keittiöhana, musta

Hansgrohe 
Talis M54 270 1jet 
PKV Keittiöhana

Hansgrohe 
Zesis M33 PKV
Keittiöhana

Oras  
Vega 1839FG,  
PKV korkea  
Keittiöhana 

Oras  
Safira 1035FS, 
PKV
Keittiöhana

379,-

285,- 250,- 229,-

6219177

6250454 6250456 6250487

Damixa Osier Pesin 
18140.00 PKV  

Keittiöhana 365,- 
Asennettuna 480,- 

(6231266) 

 
Kääntyvä juoksuputki,  

120º rajoituksella.

Damixa Silhouet  
74081.61 PKV 

Keittiöhana 269,- 
Asennettuna 385,- 

(6231320) 
Kääntyvä juoksuputki,  

120º rajoituksella

Mora LionX PKV 
Keittiöhana 235,- 

Asennettuna 350,- 
(6261261) 

Mattamusta täysmetallinen  
hana, jossa ESS-energiansäästö. 

Asennettuna*

Asennettuna* Asennettuna* Asennettuna*

495,-

400,- 365,- 345,-

279,-

6219147

Asennettuna*

395,-

189,-

6219174

Asennettuna*

300,-

Valitse oikea hana 
oikeaan käyttö-
tarkoitukseen
Hana on kodin käytetyin laite – satsaa laatuun, tyyliin ja toimivuuteen! 
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!

Saat hanojen  
varaosat lähimmästä 
Hanakat-liikkeestä!

5  
VUODEN  
TAKUU! 

5  
VUODEN  
TAKUU! 

*Uuden hanan asennus, liittimet ja asennustarvikkeet. Vanhan hanan purku ja kierrätys.  
Edellyttää toimivat huoneistokohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.
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Tilaa kodin LVI-
huolto kodintekniikan 
ammattilaiselta 

�   Laitteiden ja kiinteistön 
käyttöikä pitenee

�   Vedenkulutus vähenee 

�   Vesivahingon riski pienenee

�   Kiinteistön arvo nousee

�   Kiinteistön kunto paranee 

�   Asumiskustannukset 
pienenevät

 
HUOLLON EDUT:

Voit tilata kodin LVI-huollot kätevästi verkossa!

TILAA HUOLTO NETISSÄ TILLA HUOLTO VERKOSSA: 
HANAKAT.FI/PALVELUT/HUOLTO

Huollata tiputtavat 
hanat ja vuotavat 

WC-istuimet ajoissa!

Keittiön ja kylpyhuoneen  
vesikalusteiden huolto

Modernin vedensäästötekniikan avulla  
pienennät vedenkulutusta merkittävästi -  
samalla säästät myös selvää rahaa.

Kylpyhuone kalusteineen ja tarvikkeineen 

Talon LVI-tekniikka vaatii säännöllistä huoltoa toimiakseen 
energiataloudellisesti, äänettömästi, turvallisesti ja 
rakennuksen käyttöikää pidentäen. Vakituisen asunnon LVI-
laitteiden huolto kuuluu myös kotitalousvähennyksen piiriin.

on päivittäisessä käytössä ja vaikuttaa siksi 
paljon arjen mukavuuteen. Pesualtaiden 
ja suihkujen hanat sekä WC-istuin voivat 
vuotaessaan aiheuttaa suurenkin laskun. 
Huoltamalla vähennät vesivahingon riskiä, 
pidennät tarvikkeiden käyttöikää ja vähen-
nät vedenkulutusta.
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Unidrain lattiakaivot
Unidrain-lattiakaivot takaavat 
tyylikkäät ja toimivat ratkaisut 
suihkunurkkauksiin ja kylpytiloihin. 
Valitsit sitten linjalattiakaivon tai 
hillityn kulmalattiakaivon, saat 
varmasti tyylikkään ja täysin 
vesitiiviin ratkaisun.

SUUNNITTELE YHDESSÄ LÄHIMMÄN 
HANAKAT-LIIKKEEN KANSSA: 
hanakat.fi/liikkeet



Uuden hanan asennus, vanhan hanan purku, kierrätys, liittimet ja asennustarvikkeet. Edellyttää 
toimivat huoneistokohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.10

Gustavsberg
Nautic vakio, valkoinen 
WC-istuinkansi

20,-
5712000

Hygienic Flush   
kaksoishuuhtelu 
puhdistaa tehokkaasti  
joka huuhtelulla 
Nautic -sarjan WC- istuimissa ei ole likaa keräävää huuhtelukaulusta, vaan Hygienic Flush  huuhtelu 
ylettyy kulhon yläreunaan asti joka painalluksella. Kun lika ja bakteerit eivät pääse kertymään  
WC- istuimeen, se pysyy puhtaampana ilman järeitä siivousaineita ja jatkuvaa harjaamista.

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

Gustavsberg
Nautic 1500HF Duo 
WC-istuin

335,-

5652098

Asennettuna*

560,-
WC-istuin on piiloviemärimalli,  
jossa on kiinnitysreiät jalassa, S-lukko 
ja 2-toiminen huuhtelu. Hygienic Flush 
-huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus  
helpottavat WC-istuimen puhtaana- 
pitoa. Kansi myydään erikseen.

Gustavsberg
Nautic 1591HF Duo 
WC-istuin

335,-

5652161

Asennettuna*

560,-
Sopii remonttikohteisiin, iso jalka 
peittää vanhat jäljet. Kiinnitysreiät 
jalassa, S-lukko ja 2-toiminen huuh-
telu. Hygienic Flush -huuhtelu ja 
avoin huuhtelukaulus helpottavat
WC-istuimen puhtaanapitoa
Kansi myydään erikseen.

Gustavsberg  
Estetic HF Duo  
SC/QR WC-istuin

645,-

5655037

Trendikäs musta ebony 
WC-istuin. Hygienic Flush 
-huuhtelu ja avoin huuhtelu-
kaulus sekä likaa hylkivä  
CeramicPlus -pinnoite 
helpottavat puhtaanapitoa. 
Kova, hiljaa laskeutuva 
istuinkansi kuuluu  
toimitukseen.

870,-
Asennettuna*

Gustavsberg
Nautic SC/QR, valkoinen 
WC-istuinkansi

89,-
5712006
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Huuhtelukaulukseton WC istuin  
pysyy puhtaana vettä säästäen
Tyylikkäät IDO Glow -WC-istuimet ovat täysin huuhtelukauluksettomia ja 
sisältävät ainutlaatuisen IDO Fresh WC-raikastinpuikkotoiminnon. IDOn 
tuotteet ovat suunniteltu sopimaan suomalaisiin koteihin.

*Hinta sisältää: Uuden WC-istuimen asennus. Vanhan WC-istuimen purku ja kierrätys.  
Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

IDO 
Glow 60 Piilo 
WC-istuin 

IDO 
Glow valk. vakio 
WC-istuinkansi, pehmeä 

IDO 
Glow musta SC/QR
WC-istuinkansi 

IDO 
Glow t.harmaa SC/QR
WC-istuinkansi

430,-

50,- 115,- 115,-

5650195

5711147 5711161 5711165

Asennettuna*

640,-
Piiloviemärimalli, ilman 
kiinnitysreikiä jalassa, S-lukko  
ja 2-toiminen huuh telu. Huuh-
telukaulukseton Rimfree- 
malli helpottaa puhdistusta. 
IDO Fresh WC -raikastinpuik-
kotoiminto. Kansi myydään 
erikseen.

IDO 
Glow 63 iso jalka 
WC-istuin 

450,-

5650199

Asennettuna*

660,-
Peruskorjausmalli, iso jalka 
peittää vanhat jäljet. Kiinnitys-
reiät jalassa, avoin S-lukko ja 
2-toiminen huuhtelu. Huuhtelu-
kaulukseton Rimfree-malli  
helpottaa puhdistusta. IDO  
Fresh WC -raikastinpuikkotoi-
minto. Kansi myydään erikseen.

IDO 
Glow 62 korkea  
piilo WC-istuin 

460,-

5650205

Asennettuna*

685,-
Korkea piiloviemärimalli.  
Kiinnitysreiät jalassa, S-lukko  
ja 2-toiminen huuhtelu. 
Huuhtelukaulukse ton Rimfree- 
malli helpottaa puhdistusta. 
IDO Fresh WC -raikastinpuik-
kotoiminto. Kansi myydään  
erikseen.

Geberit Smyle  
Square Compact 

WC-istuin 
(5658161) 

Seinä-WC tuo 
huoneeseen avaruutta. 

Huuhtelukaulukseton Rimfree-
malli helpottaa puhdistusta.

Geberit Duofix Sigma  
korkea 112 cm  
Asennusteline  

(5756593)

Seinä-WC- 
elementti Sigma-

piilohuuhtelusäiliöllä. 

Geberit Smyle Square 
Sanwich SC/QR  
WC-istuinkansi 

(5658136)

Antibakteerinen, kova 
istuinkansi, hitaasti 

laskeutuvall Soft-Close 
-kannella.

Geberit Sigma01  
kromi, korkea 

Huuhtelupainike 
(5756122)

Huuhtelupainike,  
joka on tarkoitettu Sigma-

piilohuuhtelu säiliöihin. 
Kaksois huuhtelu. 

KYSY  
ASEN

NUSTA!

SOPII  
REMONTTI

KOHTEE 
SEEN

KORKEA 
ISTUIN

KYSY
MUITA

VÄREJÄ!

IDO WC-istuimet ovat 
valmistettu Suomessa 

ja kuuluvat Avainlippu-
perheeseen

Seinä-WC -paketti 
 Yhteensä 890,- 
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ASENNETTUNA

Energiaa suoraan 
ulkoilmasta!

Ilma-vesilämpöpumpulla voi saavuttaa jopa 
50–70 prosenttia säästöä lämmityskuluissa!

Ilma-vesilämpöpumppu tuottaa ulkoilmasta lämmintä vettä käyttö-
vedeksi ja lämmitykseen. Järjestelmä on hankintakustannuksiltaan 
maalämpöä edullisempi, ja se soveltuu kohteisiin, joissa lämpökaivon 
poraaminen ei ole mahdollista.

Ilma-vesilämpöpumppu soveltuu puu- ja bioöljylämmityksen 
täydentäjäksi ja oikein mitoitettuna ja oikeilla lisävarusteilla muualla 
Suomessa päälämmönlähteeksi – kovien pakkasten aikaan rinnalla 
on kuitenkin hyvä olla varajärjestelmä. Mallista riippuen ilma-vesi-
lämpöpumppua voidaan käyttää myös asunnon viilentämiseen.

Ilma-vesilämpöpumppu 
tuo säästöä 
lämmityslaskuun

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.
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Nibe 
UKV 100  
Puskurivaraaja
5361517

Jäspi 
Buffer 100 RST
Puskurivaraaja
5360118

MUISTA MYÖS

Hanakat suosittelee puskurivaraajan 
asennusta aina vesikiertoisen patteri-
järjestelmän yhteydessä. Hinta sisältää 
kiertovesipumpun.

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 ilma-vesilämpöpumpun valintaan lähimmältä Hanakat-liikkeeltäsi.

Minkä ilma-vesilämpöpumpun 
valitsisin? Hanakat auttaa!

*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.

Hanakat  
suosittelee  

puskurivaraajan  
asennusta  

lämpöpumppu- 
järjestelmiin.

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

5362064 

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.

5058548

Nibe
Split Box 8 kW
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä
asennettuna*

Hanakat-rahoituksella**

249,- / kk

14 600,-

Jäspi
Tehowatti Air Split 8 kW
Ilma-vesilämpöpumppu 
asennettuna*

Hanakat-rahoituksella**

222,- / kk

13 060,-

Loistava ratkaisu niin uudista-
loon lämmitysjärjestelmäksi kuin 
saneeraustaloonkin öljylämmi-
tyksen korvaajaksi.

5058551

Jäspi
Tehowatti  
Air NORDIC Ilma-
vesilämpö pumppu 8 kW 
asennettuna*

Hanakat rahoituksella**

17 800,-

302,- / kk
5362058

Luokkansa paras toiminta- alue! 
Invertteri auttaa säätämään tehoa 
tarpeen mukaan, ja laite on hiljainen 
niin osa- kuin täystehollakin.

NIBE
Polar 8-3 S-Sarja
Ilma-vesilämpöpumppu 
invertterillä 
asennettuna*

Hanakat rahoituksella**

19 500,-

332,- / kk
Asennettuna*

Hanakat rahoituksella**

1 300,-

22,- / kk
Kun asennetaan lämpö pumpun 
yhteydessä.



14

 

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

SMATRIX PULSE SÄÄSTÄÄ ENERGIAA  
JA PARANTAA ASUMISMUKAVUUTTA

Energiatehokkaat 
Purmo-radiaattorit
PURMO-radiaattorit valmistetaan korkealaatuisista raaka-aineista ja komponenteista.
Ne ovat normaaleissa käyttöolosuhteissa pitkäikäisiä sopien erinomaisesti nykyaikaisten  
vesikiertoisten matalalämpöjärjestelmien lämmönluovuttajiksi. Radiaattorit ovat myös  
taloudellisia, sillä niiden vesitila on pieni ja konvektiopinta-ala suuri. Näiden ominaisuuksien 
ansioista radiaattorit reagoivat säätömuutoksiin nopeasti.

LASKE PATTERIREMONTIN HIHNTA-ARVIO NOPEASTI. 
HANAKAT.FI/PATTERIREMONTTILASKURI
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ARAn kauko- 
lämpö-avustus
ARA voi myöntää avustusta matala- 
lämpöisten kaukolämpölaitteistojen 
vaihtamiseen vuosina 2022-2023.

Avustuksen piiriin lukeutuvat esimerkiksi omakoti-, pari- ja ketjutalot, 
asuinkerros- ja rivitalot, asunto-osuuskunnat, sekä vuokra- ja asu-
misoikeusasunnot. Avustusta voi hakea asuinrakennuksen omistaja.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustettavat 
toimenpiteet voivat pidentää rakennuksen odotettavissa olevaa 
asuinkäyttöaikaa asuinkäyttötarve huomioon ottaen, eikä avus-
tettavasta toimenpiteestä aiheudu vaaraa tai haittaa. Avustusta 
voidaan myöntää myös kustannuksiin, jotka muodostuvat samassa 
yhteydessä tehtävästä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta  
ja säädöstä.

 

     KYSY LISÄÄ LÄHIMMÄLTÄ HANAKAT-LIIKKEELTÄ: 
     HANAKAT.FI/LIIKKEET

Lähde: www.ara.fi

ASENNETTUNA

Pientalon kaukolämmön alajakokeskus 
tyylikkäällä kotelolla. Varusteltu tehtaal-
la täysin kytkentävalmiiksi asen nusta 
helpottamaan. Ouman-automatiikka, 
energiatehokkaat kierto vesipumput ja 
ensiöpuolen varusteet vakiona.

5320011

5320016

Jäspi
Kauko 20/60
Kaukolämpökeskus O2 Ouman

Jäspi
Kauko 20/60
Kaukolämpökeskus SR,
ilman käyttöveden kiertoa

Asennettuna*

Asennettuna*

Hanakat rahoituksella**

Hanakat rahoituksella**

5 850,-

5 275,-

99,- / kk

90,- / 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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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. **Lue lisää s. 2.

Säästä rahaa ja energiaa 
lämpöpumpun avulla
Ilmalämpöpumppu säästää vuosittain energiaa noin 3000–
8000 kWh riippuen asunnon koosta. Rahallisesti tämä voi 
tarkoittaa satojen eurojen säästöjä sähkölaskussa. Ilma-
lämpö pumppu vähentää myös vetoisuutta ja poistaa kodin 
lämpötilakerrostumat, mikä parantaa asumismukavuutta.

Panasonic CZ25WKE  
Ilmalämpöpumppu, sisä- ja ulkoyksikkö

 asennettuna 1 860,-
(CLO111)

Panasonic HZ25XKE-H  
Ilmalämpöpumppu, sisä-  

ja ulkoyksikkö asennettuna 2 390,-
 (CVH867)

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

8108649

Panasonic 
WH-ADC0916H9E8 
All-in-one sisäyksikkö

8108671

Panasonic 
CZ-NE3P Pohjavastus  
ilma-vesilämpöpumppuun

KATTAVA ILMAVESILÄMPÖPAKETTI KÄTEVÄSTI KOTIISI

8108655

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

TUOTTAA  
LÄMPÖÄ  

JOPA 35°C  
ULKOLÄMPÖ 

TILASSA

Onnline
Ilmalämpöpumpun  

suojakotelo 169,- (501952417)

PUU
VALMIS

Asennettuna*

Hanakat rahoituksella**

12 150,-

207,- / kk
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Turvaa rahoituksen 
avulla kotisi tulevaisuus

Hanakat-rahoituksen voit maksaa takaisin kätevästi kerralla tai joustavasti erissä. Takai-
sinmaksukorko riippuu rahoituksen koosta: pienempien 1 000–3 000 euron rahoitusten 
korko on 7,5 % ja isompien, 2 500–50 000 euron rahoitusten korko on 6,25 %. Kumpaankin 
rahoituskorkoon lisätään OP-prime-viitekorko. Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj. 

Hanakat-rahoituksen avulla pidät huolen siitä, että 
kotisi talotekniikka on nykyaikaista ja energiatehokasta. 
Rahoituksen turvin hoituvat myös yllättävät tilanteet 
kuten LVI-laitteiden huollot.

2 000 euron rahoitus noin neljän 
vuoden takaisinmaksuajalla:

Rahoitus on kertaluotto, jonka  
todellinen vuosikorko 2 000 eu-
ron luotolle on 11,02 %, kun luoton 
korko on OP-prime + 7,50 %, (7,75 % 
05/22), laskutuspalkkio 3 €/kk.  
Arvioitu luoton kokonaiskustannus 
on 2 473,99 €. Laskelma on tehty 
olettaen, että luotto on nostettu  
kokonaan, luoton korko sekä maksut 
ja palkkiot pysyvät samana koko 
luottoajan ja luotto maksetaan  
takaisin 50 € minimilyhennyksin  
(2,1 % luoton määrästä) kuukauden 
välein, jolloin luottoaika on 50 kk.

15 000 euron rahoitus noin kuu-
den vuoden takaisinmaksuajalla:

Rahoitus on kertaluotto, jonka  
todellinen vuosikorko 15 000 euron 
luotolle on 7,50 %, kun luoton korko 
on OP-prime + 6,25 %, (6,50 % 
05/22), laskutuspalkkio 7 €/kk.  
Arvioitu luoton kokonaiskustannus 
on 18 601,71 €. Laskelma on tehty 
olettaen, että luotto on nostettu  
kokonaan, luoton korko sekä maksut 
ja palkkiot pysyvät samana koko 
luottoajan ja luotto maksetaan  
takaisin 170 € minimilyhennyksin  
(1,7 % luoton määrästä) kuukauden 
välein, jolloin luottoaika on 73 kk.

ESIMERKKILASKELMAT ERI RAHOITUSMALLEILLE

HAE RAHOITUSTA

�   Rahoitusta 1000–3000 euroa  
  tai 2500–50 000 euroa

�  Maksa kerralla tai  
  joustavasti erissä

�  Tee rahoitushakemus –  
  saat päätöksen nopeasti

�  Ei käsirahaa, vakuuksia  
  tai takaajia

�  Ensimmäinen lasku  
  korottomana ja kuluttomana

�  Rahoituksen myöntää  
  OP Yrityspankki Oyj

Hae Hanakat-rahoitusta osoitteessa 

WWW.HANAKAT.FI/PALVELUT/
RAHOITUS

Panasonic-
lämpöpumppu 

on loistava 
valinta kylmiin 

olosuhteisiin. 

Masa Paavola  
IRP Talotekniikasta. 

Ilmajoki

Ilmalämpöpumppu tuottaa tyypillisesti eniten taloudellista hyötyä lisälämmönlähteenä kiinteistöissä,  
jotka lämpiävät pääasiallisesti muilla lämmönlähteillä. Ilmalämpöpumpulla voit myös viilentää taloa  
kesähelteillä ja se suodattaa mallista riippuen myös sisäilmasta puhdasta.

Panasonic-ilmalämpöpumppu on loistava valinta pohjoisen kylmiin olosuhteisiin sekä ympäristö- 
ystävällinen ja energiatehokas, sanoo Masa Paavola Ilmajoen IPR Talotekniikasta.

Ilmalämpöpumppu
Pohjoisen olosuhteisiin

IPR TALOTEKNIIKKA PALVELEE ETELÄ-POHJANMAAN ALUEELLA. 
LIIKKEEN LVI-MYYMÄLÄT SIJAITSEVAT ILMAJOELLA JA SEINÄJOELLA.
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Kuluttajien  
energiatuet 2023
Moni talonomistaja pohtii keinoja talonsa energia- 
tehokkuuden parantamiseen, sillä Suomessa lämmitys 
lohkaisee ison osan asumisen energiasta. Tuhlari voi olla 
lämmitysmuoto ja lämmönjakotapa, lämmitysveden 
lämpötilataso, ilmanvaihtotapa tai veden kulutus. 

LÄHIN HANAKAT-LIIKE AUTTAA OIKEAN TUEN VALINNASSA 
JA ASENTAA SOPIVAN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN: 
HANAKAT.FI/LIIKKEET

TUKEA  
SAATAVILLA MYÖS

Avustus pientalon kaasu-
lämmityksestä luopumiseksi 
(Ely-Keskus)

Korjausavustus iäkkäiden ja 
vammaisten henkilöiden  
asuntojen korjaamiseen (ARA)

Avustus kuntotutkimukseen 
ja perusparannuksen suun-
nitteluun (ARA)

Energiatukea saa myös suun-
nittelukustannuksiin, E-luvun 
laskentaan ja energiatodis- 
tuksen laatimiseen (ARA)

•

•

•

•

Kodin LVI-
ratkaisujen 

päivittäminen voi 
tuoda huomattavia 
säästöjä ja niihin 

on tarjolla erilaisia 
tukia.

Selkoa tukiviidakkoon

Kuluttajille on tarjolla erilaisia avustuksia. Eri 
tukimuotojen kannattavuus selviää tapaus-
kohtaisesti laskemalla. Yhtä oikeaa vastaus-
ta ei ole. Samaan toimenpiteeseen ei voi 
kuitenkaan käyttää kahta valtion tukea.

ARAn energia-avustus | ara.fi

Tavoitteena parantaa rakennusten energia-
tehokkuutta. Toimenpiteille yhteenlaskettu 
avustus on enintään 4 000 euroa tai lähes 
nollaenergiatasoon pyrittäessä 6 000 euroa 
asuntoa kohden. Avustuksen edellytyksenä 
on rakennuksen E-luvun alenema.

Työt saa aloittaa vasta kun avustushake-
mus liitteineen on toimitettu ARAan, takau-
tuvasti avustusta ei myönnetä.

Avustus matalalämpöiseen kauko- 
lämpöön siirtymiseksi | ara.fi

Suunnattu asuinrakennuksen omistajille 
matalalämpötilaisten kaukolämpölaitteisto-
jen vaihtamiseen sekä lämmitysjärjestelmän 

säätöön ja tasapainotukseen. Avustuksen 
määrä on talotyypistä riippuen enintään 
2000 - 3000 euroa/ lämmönvaihdin ja 500 
- 1000 euroa/rakennuskohtainen lämmitys-
järjestelmän tasapainotus ja säätö. 

Avustus pientalon öljylämmityksestä 
luopumiseksi | ely-keskus.fi

Avustuksen määrä on 4 000 euroa, kun 
öljylämmityksestä siirrytään maalämpö-
pumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai 
kaukolämpöön. 

Kotitalousvähennys vuonna 2023 | vero.fi

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuu-
desta. Maksimimäärä tavallisissa remon-
teissa on 2 250 euroa ja öljylämmityksestä 
luopuessa 3 500 euroa.

HUOM!: Vuonna 2023 kotitalousvähen-
nyksen yhteyteen on liitetty sähkövähennys.



19

Grundfos  
Comfort UP 15-14 B PM 

Käyttövesipumppu
285,- (4615601)

Grundfos  
Alpha 1 25-40 180  

Lämpöjohtopumppu
299,- (4615326)

Vanha kiertovesipumppu 
on energiasyöppö
Kiertovesipumppu kierrättää kodin käyttövettä  
ja nestettä lämmitysjärjestelmässä. Pumppu
kannattaa uusia noin 15 vuoden välein.

LISÄTIETOA ASENNUSPALVELUSTAMME:
HANAKAT.FI/ASENNUS

Vanhat pumput syövät paljon energiaa ja
ovat usein teholtaan ylimitoitettuja. Uudet
pumput ovat energiatehokkaita, sillä niiden
kierrosnopeus säätyy automaattisesti. Tämä
ominaisuus voi säästää sähköä yli 500 kWh
vuodessa.

Wilo 
Yonos Pico 25/1-4-(180) 
Lämpöjohtopumppu

279,-
4623118

Wilo 
Yonos Pico 25/1-6-(EU180) 
Lämpöjohtopumppu

295,-
4623119

Wilo 
Star-Z15 Nova
Käyttövesipumppu

249,-
4623243

ENERGIAN
KULUTUS  
VAIN 8 W
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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

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

Wavin  
SVK V70 D110
Sadevesikaivopaketti

449,-
2608469

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

Wavin  
SVK V70 D160
Sadevesikaivopaketti

449,-
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.
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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

6 490,-
3629017

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

Wavin  
Labko Biorami 500
Harmaavesipuhdistamo 
mökkikäyttöön

2 290,-
3629005

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

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

395,-
3632213

Lattiakaivomalli on varustettu 
puhdistusta helpottavalla sihtikorilla. 
Avattavissa oleva lisätuloyhde D110.

HAE VESIANALYYSI LÄHIMMÄSTÄ HANAKAT-
LIIKKEESTÄ TAI TILAA OSOITTEESTA:
HANAKAT.FI/VERKKOKAUPPA

Watman vesianalyysilla tutkit  
helposti kotisi tai vapaa-ajan  
asuntosi juomaveden laadun.  
Laitat vain näytepullon postiin -  
analysoimme näytteen ja saat  
puhdistussuositukset kätevästi  
paluupostissa.

MUISTA TUTKITUTTAA 
VETESI LAATU!

Watman  
Vesianalyysi 

3614200

49,-
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Toimiva patteriventtiili 
lämmittää ja tuo säästöä
Jos huomaat, ettei kotisi  lämpötila pysy enää optimaalisena, syynä saattaa olla patterin 
venttiili, joka on tullut käyttöikänsä päähän.

Patteriventtiili kannattaa uusia aina patteritermostaatin vaihdon yhteydessä, sillä  
molempien käyttöikä on samansuuntainen, noin 15–20 vuotta. Niiden uusiminen maksaa 
itsensä nopeasti takaisin, kun lämpötila on taas miellyttävän tasainen  ja lämmityskulut  
pysyvät aisoissa. Ota yhteyttä lähimpään Hanakat-liikkeeseesi, laitetaan kotisi patterit  
yhdessä optimaaliseen toimintakuntoon!

Oras Stabila Pro 3/8
Patteriventtiili suora 20,90,-  

(4032026)

Oras Stabila Pro 3/8
Paluuventtiili 13,90,-  

(4032034)

Danfoss  
Patteriventtiili 3/8 RA-N 

13G0052 24,90,-  
(4035102)

Danfoss 
Paluuventtiili  

RLV-S 3/8 10,90,-  
(4035042)

Danfoss 
Patteritermostaatti RA 
2990 26C KIINTO 13G2990

31,90,-
4035265

Danfossin RA/VL -huoltoanturilla päivitetään 
helposti vanhat RAVL-termostaatit.

Oras
Stabila Pro
Patteritermostaatti

Danfoss 
Patteritermostaatti RA 
2977 23C KIINTO 13G2977

26,90,-

28,90,-

4032044

4035252

Danfoss
Patteritermostaatti 
RAVL 2950 KIINTO  
26 mm 13G2950

36,90,-
4035254

Nestetäytteinen, vahva ter-
mostaattipatruuna. Lämpö-
tilan rajoitus ja lukitseminen 
onnistuu termostaatin muka-
na tulevilla rajoitusosilla.

LISÄÄ VAIHTOEHTOJA:
HANAKAT.FI/VERKKOKAUPPA

TOIMINTAVARMAT  
JA TURVALLISET
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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 imuroin-
tisovelluksella. Voit helposti ajastaa viikoittaiset imurointikertasi sekä seurata imurin 
toimintaa älypuhelimesta!

Allaway – imuroinnin  
kotimainen suunnannäyttäjä

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

Sisältää monipuolisen valikoiman siivouk-
sessa tarvittavia välineitä sekä kätevän  
säilytystelineen.

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

Radiaattori ilman 
konvektiolamelle-
ja, päälliritilää ja 
päätylevyjä. 

Sähkökäyt-
töisen kuivai-
men mitat 
ovat 737 x 
450 mm. 

Pestävä hienosuodatin Allaway-kes-
kuspölynimuriin. Yhteensopiva Z- ja 
X-sarjan, A/C-sarjan, M 1000:n, Dv 
30:n, V-sarjan ja Combo-keskusyksi-
köiden kanssa.  

Perinteinen teräs-
levyradiaattori 
täyttää tiukimmat 
laatu- ja tehovaati-
mukset.  

6901034

6901405

6901033

5418024 8128605

6901371

5418472

Allaway 
Z 35 
Keskusyksikkö 

Allaway 
81049 Siivousvälinesarja  
Premium 9 m, kahvakäynnistys

Allaway 
X 30
Keskusyksikkö 

Purmo  
Hygiene  
H10 400 600 
Radiaattori  

Purmo  
Athena S 50 W 
kromi 
Pyyhekuivain

Allaway 
10819 Hienosuodatin  
pestävä 

Purmo  
Compact  
C21 500 1400 
Radiaattori 

650,-

430,-

430,-

85,- 152,-

33,-

259,-

Allawaylla on 
Avainlippu-tunnus!



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

SAAT KAIKISTA HANAKATLIIKKEISSÄ 
TEHDYISTÄ OSTOKSISTA PLUSSAPISTEITÄ

HANAKAT.FI/
LIIKKEET

Löydä oma, paikallinen Hanakat 
jäsenliikkeesi osoitteesta:

Suomalaista  
palvelua


