Raindance Select
®

Hyvää oloa suihkusta.
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Hyvää oloa suihkusta:
aina koskettava elämys.
Monta tapaa antautua veden syleiltäväksi.
Vesi on puhdistava ja virkistävä elementti. Vesi huutelee hetkeksi pois arjen tylsyyden. Suihkussa käyminen on
hetki, jonka vietät yksin vain itsesi kanssa. Tätä kutsumme suihkunautinnoksi. Se, mistä syystä nautit suihkussa käymisestä, riippuu siitä, millä tuulella olet. Joskus haluat vain saada itsesi hereille. Toisinaan haluat saada ajatuksesi
selkeiksi. Ja joskus vain haluat rentoutua pitkän päivän päätteeksi.
Siksi suihkunautinnon hetkellä lähtökohtana olet sinä itse. Olemme kehittäneet Raindance-tuotteet juuri tästä
syystä. Ne antavat sinulle mahdollisuuden vapaasti määrittää, mitä täydellinen suihkunautinto tarkoittaa – joko termostaatilla, käsisuihkulla tai yläsuihkulla toteutettuna. Tämän esitteen avulla voit löytää tuotteen, joka tarjoaa
sinulle yksilöllisen suihkunautinnon päivästä toiseen.

04 Hansgrohe. Raindance Select 360 Showerpipe

Hyvää oloa suihkusta:
kuin silkinpehmeä kesäsade.
Raindance Select 360 Showerpipe tarjoaa uudenlaisen suihkukokemuksen.
®

Kuin seisoisit lämpimässä kesäsateessa avoimen taivaan alla. Vain sinä ja ylitsesi pehmeästi valuva puhdas vesi.
Raindance Select Showerpipe 360:lla varustettu suihku tarjoaa tämän vapaudentunteen: yläsuihkusta suihkuavat täyteläiset vesipisarat valuvat ylitsesi, käsisuihkussa on valittavanasi kolme erilaista suihkutoimintoa, ja elegantin Ecostat
Select-termostaatin suihkuhylly toimii suihkutarvikkeidesi säilytyspaikkana. Kyse on ainutkertaisesta tunteesta, jota on
vaikea kuvailla. Yksi on kuitenkin varmaa: kyseessä on täydellisyyteen yltävä suihkunautinto.

Raindance Select 360
Showerpipe suihkutermostaatilla

Raindance Select 360
Showerpipe amme-/suihkutermostaatilla

Raindance Select 150
Combi 0,90 m

Kromisella lasitasolla, # 27112, - 000
Valkoisella lasitasolla, # 27112, -400

Kromisella lasitasolla, # 27113, - 000
Valkoisella lasitasolla, # 27113, -400

# 27037, - 000
Ei kuvaa
Raindance Select 150 Combi 0,65 m
# 27036, - 000

®

®

®
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Hyvää oloa suihkusta:
nautintoa tuhansin pisaroin
Raindance -yläsuihkut: iloa silkinpehmeistä vesipisaroista.
®

Raindance-yläsuihkun alla koet veden erilaisella tavalla. Hansgrohen AirPower-teknologiaa käyttävässä suihkussa ylitsesi valuvat runsaan ilman pehmentämät vesipisarat. QuickClean-järjestelmä varmistaa sen, että tämä poikkeuksellinen
suihkunautinto jatkuu pitkään. Olemme antaneet nimen tunteelle, jonka hartianlevyisen suutinlevyn aikaansaama vesisuihku tuo suihkun käyttäjälle: XXL Performance. Nämä suihkut tuovat sateen kotiisi sen kauneimmassa muodossa.

AirPower.
Älykästä teknologiaa, joka lisää suihkunautintoasi entisestään: vesipisarat sekoittuvat ilmaan, jonka vaikutuksesta niistä tulee suurempia ja pehmeämpiä ja runsaampia.
K utsumme tätä pehmeää suihkusadetta nimellä RainAir.

QuickClean.
Aivan yhtä paljon kuin arvostamme ajatonta muotoilua,
kiinnitämme huomiota myös tuotteen pitkään käyttöikään.
QuickClean-järjestelmän ansiosta voit pyyhkiä kalkkisaostumat vaivattomasti pois suihkukahvan silikonisuuttimista.

XXL Performance.
Puhdasta suihkunautintoa täydeltä leveydeltä suurikokoisen suutinlevyn ansiosta. Koko kehosi peittyy
v esipisaroista.

Raindance E 420 AIR 2jet,
RainAir- ja RainFlow-toiminnolla
®

# 27373, - 000

Raindance E 360 AIR 1jet

Raindance S 300 AIR

Raindance S 240 AIR

# 27371, - 000

# 27493, - 000

# 27474, - 000

®

®

®

08 Hansgrohe. Raindance Select 150-käsisuihkut

Hyvää oloa suihkusta:
Aina erilaista – aina täydellistä.
Raindance Select 150 -käsisuihku – yksilöllistä suihkumukavuutta.
®

Raindance Select 150 -käsisuihku tuo uudenlaista suihkuiloa. Uuden Select-toiminnon ansiosta voit vaihtaa kolmen eri suutintyypin välillä vain painikkeen painalluksella. Voit yksinkertaisesti valita joko toiminnon RainAir,
CaresseAir tai Mix aina mielialasi mukaan. Me ymmärrämme suihkunautinnon juuri tällä tavalla: joka kerta erilaista, mutta aina siten kuin itse haluat.

RainAir.

CaresseAir.

Mix.

Kevyt sadesuihku peittää kevy-

Liikunnan tai raskaan päivän päät-

Hellästi hivelevien pisaroiden

esti hivellen koko kehon. Kiireisen

teeksi saat jälleen kosketuksen itseesi

ja dynaamisen Caresse-suihkun

arjen tuoma stressi poistuu jokai-

virkistävässä ja voimakkaassa hie-

yhdistelmä. Soveltuu erinomaisesti

sen harteiltasi valuvan vesipisa-

rontasuihkussa.

shampoon huuhteluun.

ran mukana.

AirPower.

Select.

Hansgrohen älykäs teknologia, joka

Pienikokoinen painike täynnä voi-

takaa suuremman suihkunautinnon.

maa. Suihkutyyppi vaihtuu RainAir-

Veteen sekoittuu ilmaa, jolloin muo-

tilasta Mix-tilaan ja tämän jälkeen

dostuu täyteläisiä pisaroita sekä

CaresseAir-tilaan vain yhdellä nap-

miellyttävän pehmeä vesisuihku.

sautuksella.
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Hyvää oloa suihkusta:
Uudenlaista käyttömukavuutta.
Ainutlaatuisia teknologioita ainutkertaisen suihkunautinnon takaamiseksi.
Hansgrohen Raindance Select 150 -käsisuihkut täyttävät sekä modernin designin että viimeisimmän luonnonvaroja
säästävän teknologian korkeimmat vaatimukset. EcoSmart, QuickClean ja XXL Performance ovat Hansgrohen teknologioita, joiden suunnittelussa on ajateltu sekä ympäristöä että käyttäjää. Lisäesimerkki teknologiasta, joka on tuonut
uuden ulottuvuuden designiin, on DualFinish. Pinnat sekoittuvat toisiinsa tuoden tilaan kirkkautta kiiltävällä kromilla ja
puhtaan valkoisella värillä. Tämän voit huomata valkoinen/kromi-värisestä Raindance Select-käsisuihkuistamme.

Raindance Select 150 -käsisuihku 3jet

Raindance Select 150 -käsisuihku 3jet

# 28587, - 000
EcoSmart, 9 l/min, # 28588, - 000

# 28587, -400
EcoSmart, 9 l/min, # 28588, -400

®

®
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EcoSmart.

QuickClean.

XXL Performance.

EcoSmart on vettä ja energiaa

Olemme kehittäneet QuickClean-

Veden jakautuminen älykkäästi laa-

tehokkaasti käyttävä teknolo-

teknologian kalkkisaostumien pois-

jalle alueelle vie suihkunautinnon

gia. E coSmart-teknologia rajoittaa

tamiseksi. Kalkkisaostumien vaiva-

uusiin ulottuvuuksiin. Koko kehosi

v edenvirtausta jokaisessa käsisuih-

ton pyyhkiminen silikonisuuttimista

täyttyy veden nautinnosta.

kussa 9 litraan minuutissa.

takaa sen, että suihkusta on iloa pitkäksi ajaksi.

12 Hansgrohe. Ecostat Select

Hyvää oloa suihkusta:
löydä uusi vapaus.
Ecostat Select tuo yksilöllistä mukavuutta sekä muodon että toiminnan puolesta.
Kyseessä on erityisen suihkukokemuksen takaava innovaatio: Uusi Ecostat Select tuo lisää vapautta suihkun käyttöön. Voit säätää lämpötilaa ja veden määrää omien mieltymystesi mukaan. Poikkeuksellisen suurikokoinen suihkuhylly toimii suihkutarvikkeidesi säilytyspaikkana – näin voit itse nauttia uudenlaisesta käyttömukavuudesta. Kylpyhuoneesi saa tämän lisäksi myös erittäin ylellisen ulkoasun: kylpyhuoneen visuaalinen vaikutelma on vähintään yhtä
ainutkertainen kuin sen käyttäjän tarpeisiin mukautettu älykäs design.

Hansgrohe. Ecostat Select 13

Enemmän toimivuutta.
Siitäkin huolimatta, että jokainen päivä ja suihkukokemus ovat erilaisia, uusi Ecostat Select takaa jatkuvan tasaisen vedentulon sekä tasaisen käyttölämpötilan. Ecostat Selectin symbolien ja ohjausyksiköiden
suunnittelussa painopiste oli selkeässä ilmaisussa sekä laitteen yksinkertaisessa ja intuitiivisessa käytössä.

Enemmän käyttöpintaa.
Muoto muuttuu toiminnallisuudeksi – ja toiminnallisuuden tehtävänä
on tuoda enemmän tilaa käyttöön. Rikkoutumattomasta lasista valmistettu litteä pinta tuo runsaasti tilaa suihkutarvikkeillesi. Moderniin ja
selkeään designiin yhdistetyt elegantit materiaalit uhkuvat hienovaraista luksusta. Tätä on kylpyhuoneen uusi aistikkuus.

Lisää turvallisuutta.
Voit olla varma siitä, ettei suihkusta tule kuumaa vettä, ellei ohjausyksikön kuumavesirajoitinta paineta. Lisäksi elegantisti muotoiltu runko
on eristetty perusteellisesti, mikä suojaa käyttäjää kylmiltä ja kuumilta lämpötiloilta. Muodokkaat, pyöristetyt reunat minimoivat osumisista aiheutuvat loukkaantumiset ja mahdollistavat vapaan liikkumisen suihkutilassa.

Enemmän säästöä.
Ecostat Selectin vie lähelle täydellisyyttä Hansgrohen tehokkaan
vedenkäytön teknologia, EcoSmart. Sisäänrakennettu rajoitin rajoittaa
vedenvirtauksen arvoon 10 l/min. Halutessasi voit lisätä vedenvirtausta manuaalisesti painamalla ohjausyksikössä sijaitsevaa painiketta.

Ecostat Select

Ecostat Select

Suihkutermostaatti pinta-asennukseen
Kromisella lasitasolla, # 13161, - 000
Valkoisella lasitasolla, # 13161, -400

Amme-/suihkutermostaatti pinta-asennukseen
Kromisella lasitasolla, # 13141, - 000
Valkoisella lasitasolla, # 13141, -400

®

®

14 Hansgrohe. Tuotevalikoima

Hyvää oloa suihkusta:
täydellisyyttä yksilöllisesti.
Esimerkkejä tuotteista – yksilöllistä suihkunautintoa.

Vaihtoehto 1:

Vaihtoehto 2:

Showerpipe yläsuihkulla, käsisuihkulla
ja termostaatilla. Pinta-asennukseen.

Yläsuihku, suihkusetti ja käyttöventtiili/vaihdin
piiloasennukseen.

Raindance Select 360 Showerpipe piiloasennus termostaattinen suihkuhana
Kromisella lasitasolla, # 27112, - 000
Valkoisella lasitasolla, # 27112, -400

Raindance E 420 AIR 1jet-yläsuihku, # 27372, - 000
Raindance Select 150/Unica ’S Puro 0,90 m, # 27803, - 000, -400
Ecostat E-termostaatti piiloasennukseen,
käyttöventtiilillä/vaihtimella, # 31573, - 000
PuraVida FixFit -seinäliitin, # 27414, - 000

®

®
®

®

®

®

®
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Suihkunautinto voidaan saavuttaa mitä erilaisimmilla tavoilla – aina kylpyhuoneesta, käyttötottumuksista ja tietysti
omista mieltymyksistä riippuen. Katsomatta siihen, mihin valintasi perustuu, löydät aina uuden ulottuvuuden suihkussa
käymiseen. Lukuisien tuotemalliemme ansiosta voit vaivattomasti valita tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden täydellisen
suihkunautinnon takaamiseksi.

Vaihtoehto 3:

Vaihtoehto 4:

Yläsuihku, käsisuihku ja käyttöventtiili/vaihdin
piiloasennukseen.

Suihkusetti termostaatilla,
pinta-asennukseen.

Raindance E 420 AIR 1jet-yläsuihku, # 27372, - 000
Raindance Select 150 3jet-käsisuihku, # 27587, - 000, -400
Porter’S -suihkupidike, # 28331, - 000
Isiflex -suihkuletku 1,25 m, # 28272, - 000
Ecostat E-termostaatti piiloasennukseen,
käyttöventtiilillä/vaihtimella, # 31573, - 000
PuraVida FixFit-seinäliitin, # 27414, - 000

Raindance Select 150 Combi 0,90 m, # 27037, - 000

®
®

®

®

®

®
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Hyvää oloa suihkusta:
täydellinen kokonaisuus.
Raindance -sarja kaikessa monimuotoisuudessaan.
®

Raindance Select 360 Showerpipe
piiloasennus termostaattinen suihkuhana

Raindance Select 360 Showerpipe
amme-/suihkutermostaatilla

Raindance Select 150
Combi 0,90 m

Ei yksin Raindance-yläsuihku. Ei yksinomaan R aindance
Select 150 -käsisuihku. Eikä ainoastaan Ecostat Select.
Vaan kaikkien kolmen elementin täydellinen yhdistelmä,
joka takaa täyden suihkunautinnon.

Kaikkien näiden elementtien lisäksi saatavilla on myös
ammeen juoksuputki. Kolminkertaiseen suihkunautintoon: suihkusetti kolmella vedentulolla.

Vaihtoehto nopeaan ja vaivattomaan asennukseen:
Raindance Select 150 -käsisuihku Ecostat Select-termostaatilla ja seinätangolla. Suihkuliuku voidaan asentaa mille korkeudelle tahansa, jotta käsisuihkua voidaan käyttää myös yläsuihkuna, hartiasuihkuna tai
sivusuihkuna.

®

Kromisella lasitasolla, # 27112, - 000
Valkoisella lasitasolla, # 27112, -400

®

Kromisella lasitasolla, # 27113, - 000
Valkoisella lasitasolla, # 27113, -400

®

# 27037, - 000
Ei kuvaa
Raindance Select 150 Combi 0,65 m
# 27036, - 000

Raindance Select 300
Showerpipe

Raindance Select 240
Showerpipe

Jos pidät pyöreistä muodoista, pidät todennäköisesti
myös pyöreänmuotoisella yläsuihkulla, kompaktilla
Ecostat Comfort-termostaatilla ja Raindance Select
150 -käsisuihkulla varustetusta Select Showerpipe
300 -suihkujärjestelmästä.

Myös pyöreä, mutta hieman pienempi Showerpipe,
joka takaa maksimaalisen suihkunautinnon. Ecostat
Comfort-termostaatilla ja Raindance Select 150-käsisuihkulla varustettu Raindance Select Showerpipe 240
mahdollistaa kaiken tämän.

# 27114, - 000

# 27115, - 000

®

®
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Hyvää oloa suihkusta:
vesiputous kotona.
Raindance Lift-suihkupaneeli ja Raindance Rainfall 180
tarjoavat huumaavan vesielämyksen.
®

®

®

Raindance Lift-suihkupaneeli

Raindance Rainfall 180

Suihkupaneelia voidaan säätää 20 cm ylös- tai alaspäin aina käyttäjän
hartiakorkeuden mukaan. Vesi virtaa litteän muotoisesta RainFlow-vesiputoussuihkusta hartioillesi. Voit myös antaa RainAirin pehmeiden vesipisaroiden peittää koko kehosi. Kuvan esimerkissä varustettuna elegantilla
puikkokäsisuihkulla.

Tämä tuote saa sinut tuntemaan kuin olisit laguunin äärellä, ulkoilmassa,
täysin omassa rauhassasi. Kutsumme tätä virkistävää ja voimakasta vesisuihkua nimellä RainFlow. RainAirin erikoispehmeät suihkupisarat tuovat
jokaiseen päivään tuulahduksen eteläisen Tyynenmeren tunnelmaa.

®

valkoinen/kromi, # 27008, -400

RainAir.

®

®

kromi, # 28433, - 000
valkoinen/kromi, # 28433, -400

RainFlow.

Anna pehmeiden vesipisaroiden

Nimi RainFlow viittaa tämän voimak-

v ieriä ihoasi pitkin pienten helmien

kaan vesisuihkun virkistysvoimaan.

tavoin. Suihkunautinto tuskin voisi

Suihku takaa yksilöllisen, ainutker-

olla enää houkuttelevampi.

taisen ja täydellisen kokemuksen..

Puhdasta suihkunautintoa.
Puhtaalla omatunnolla.
EcoSmart. Arvostamme vettä. Arvostamme sitä niin paljon, että olemme rajoittaneet EcoSmart-järjestelmällä varustettujen Raindance Select-käsisuihkujen vedenkulutuksen arvoon 9 l/min. Kehittynyttä teknologiaa tehokkaan vedenkäytön takaamiseksi. Voit käydä suihkussa tietoisena siitä, että
toimit sekä oman että ympäristön hyvinvoinnin hyväksi.
Osoitteessa hansgrohe -int.com/savings- calculator voit itse selvittää, kuinka paljon voit
säästää energiaa ja vettä tuotteidemme avulla.

Tämä esite on painettu ympäristöystävällisin menetelmin. Painamalla esitteemme uudentyyppiselle paperille olemme voineet pienentää painamisesta aiheutuvia CO 2-päästöjä yli 30 prosentilla. Voit itse myötävaikuttaa ympäristön suojaamiseen luovuttamalla esitteen toiselle henkilölle,
kun et enää tarvitse sitä, tai kierrättämällä sen.

Pinnoitteet
Pinnoitetyypin osoittavat kussakin tilausnumerossa (#) olevat kahdeksan numeroa.
esim. 28500, - 000 = kromi
esim. 28500, - 400 = valkoinen/kromi
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