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Grana-tuotteet
Grana Oy
Granan tavoitteena on tuoda ja valmistaa laadusta tinkimättä sekä hinnoiltaan edullisia tuotteita kotien vaativiin
olosuhteisiin. Granan tuotevalikoimaan
kuuluvat, keittiö- ja pesuallashanat, sadesuihkut, suihkusekoittajat, altaat, ammeet sekä muita kylpyhuonevarusteita.
Granan laadun ja tyylin takaavat huippusuunnittelijat ja luotettavat, maailmanlaajuisesti tunnetut yhteistyökumppanit.
Gavia-mallisto
Gavia-malliston ovat suunnittelleet Ristomatti Ratia ja Davide Lamparelli.

Hanoissa
vedenkulutuksen säästömekanismi.

Hanoissa nopea kiinnitysmekanismi.

Hanoissa joustavat asennusputket. CEhyväksyttyjä.

Hanojen
melutaso on
alle 20 dB.

Vähäinen kadmium ja lyijyn
liukeamien.

Tuotteilla 5
vuoden takuu.

FastFix-pikakiinnitysmekanismi
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KEITTIÖHANAT
Granan keittiöhanat antavat viimeisen silauksen keittiöön ja kodinhoitohuoneeseen.
Granan tuotteista löytyy kattava valikoima
hanoja, joissa on liitin astianpesukoneelle
ja pesukoneventtiili kylmälle vedelle. Pintamateriaaleina perinteinen kromi, hillityn
tyylikäs rosteri ja moderni mustakromi
(brushed black) sekä retron Rosan antiikkimessinki. Kaikissa Granan keittiöhanoissa
on FastFix-pikakiinnitys, EcoClick-säätöosa
ja FlexPex-putket. Hanoille myönnetään
viiden vuoden takuu ja ne ovat Suomessa
suunniteltu ja Suomessa testattu.
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Grana
• Agrion
• Aphis
• Capnia
• Cassida
• Denops
• Dish
• Empis
• Euroleon
• Gavia
• Issus
• Miris
• Pica-kylmävesihana
• Rosa

PESUALLASHANAT
Kaunis pesuallas vaatii seurakseen sulavalinjaisen
hanan. Granan tyylikkäät ja laadukkaat pesuallashanat sopivat kaikkiin kylpyhuoneisiin. Oli kylpyhuone sitten pieni tai iso, moderni tai perinteinen,
Granan hanoista löydät vaihtoehdon, viiden vuoden takuulla.
Bide on suomalaisessa kylpyhuoneen hanassa
lähes standardi ja niinpä Granan kaikki allashanat ovat saatavilla käsisuihkulla – myös korkeat
hanat ja retro Rosa-sarja. Tyyli ei siis ole esteenä
bide-hanan hankinnalle. Granan kaikissa hanoissa on FastFix-pikakiinnitys, EcoClick-säätöosa ja
FlexPex-putket.
Värivaihtoehdot ovat: kromi, rosteri, antiikkimessinki ja harjattu musta.

Grana
• Anax
• Aphis
• Biston
• Capnia
• Euroleon
• Gavia
• Issus
• Livia
• Mimas
• Orius
• Rosa

SADESUIHKUT
Granan sadesuihkut toimivat myös alhaisella vedenpaineella, ja vedenkulutus on vain noin
10 litraa minuutissa.
−− Liikuteltavan yläkiinnityskappaleen ansiosta suihkun asennus onnistuu kaakelin saumaan tai vanhan suihkun paikalle. Kylpyhuone on kauniimpi kun sinun ei tarvitse tehdä
seinään uusia reikiä.
−− Teleskooppinen korkeussäätö mahdollistaa asennuksen myös matalaan tilaan.
−− Litteä suihkulautanen tyhjenee nopeasti käytön jälkeen, joten vesi ei jää tippumaan ja
kerryttämään kalkkia lautaseen.
−− Suihkukahva kääntyy 360 astetta, joten suihkuletku ei mene kieroon.
Granan sadevesisuihkujen sekoittajat ja putkisto valmistetaan korkealaatuisesta messingistä eli suihkussa ei ole muoviputkistoja. Suihkulautanen on ruostumatonta terästä ja
suuttimet silikonia, joka on helppo puhdistaa, jos kalkkia pääseekin kertymään.
Granan mallistosta löydät termostaatti- ja yksiotesekoittajat. Sadesuihkusetti Athenella
muutat perinteisen suihkun sadesuihkuksi vaivattomasti. Kaikille Granan suihkuille myönnetään viiden vuoden takuu.

SUIHKUSEKOITTAJAT
Granan suihkusekoittajiin on ilo tarttua. Kauniit
ja kestävät suihkusekoittajat sopivat yhteen upean Sylvia-tassuammeen kanssa. Granan suihkuhanavalikoima kattaa niin termostaattisekoittajat
kuin yksiotesekoittajat. Yksiotesekoittajissa on
EcoClick-säätöosa, joka ohjaa ekologisempaan
vedenkulutukseen lähes huomaamatta. Termostaattisekoittajat pitävät veden lämpötilan tasaisena huolimatta tuloveden lämpötilanvaihteluista
tai toisen hanan käyttämisestä huoneistossa.

Grana
• Athene
• Capnia
• Gavia
• Japyx
• Pacifica
• Rosa
• Saga

Grana
• Biston
• Euroleon
• Japyx
• Rosa
• Sesia
• Ulopa

VALMISTUS, MAAHANTUONTI, MYYNTI JA NEUVONTA
Ilomäentie 25, 37800 AKAA
Puhelin 020 751 3840
Faksi
03 543 4111
grana@grana.fi
www.grana.fi
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