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Vaikka – vai kenties siksi että? – vesi ympäröi meitä joka päivä. Mutta me Hansgrohella emme ota sitä  
itsestäänselvyytenä. Meille veden kestävä käyttö on tärkeää. Tutkimme ja kehitämme jatkuvasti teknisiä 
ratkaisuja, jotka auttavat meitä tässä. Yksi ratkaisu on EcoSmart -järjestelmä, joka vähentää huomattavasti 
tuotteidemme vedenkulutusta.

Säästöä EcoSmartilla
Lisätietoja kestävästä teknologiastamme saat osoitteesta: www.hansgrohe-int.com/ecosmart  
Katso itse kuinka paljon voit säästää energiaa ja vettä tuotteidemme avulla:  
www.hansgrohe-int.com/savings

Suunnittelu Hansgrohe@home
Katso virtuaalisesti iPhonella, iPadilla tai android-älypuhelimella, kuinka edustavalta Hansgrohe-hana 
näyttää omassa kodissasi: http://itunes.com/app/hansgrohehome tai  
https://play.google.com/store/search?q=hansgrohe 

Tämä esite on painettu ympäristöystävällisin menetelmin. Voit itse myötävaikuttaa ympäristön suojaami-
seen luovuttamalla esitteen toiselle henkilölle, kun et enää tarvitse sitä, tai kierrättämällä sen.

Vaihtoehdoton vai neuvokas?
Hansgrohe: Innovaatioita suihkusovelluksiin.
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Valitse suihkunautintosi.
Raindance® Select.

Hansgrohe AG · Helsinki Branch Office · Kavallinmäki 15 · FIN-02750 Espoo
Tel. +358 (0) 207 931340 · Fax +358 (0) 207 931349

info@hansgrohe.fi · www.hansgrohe.fi



 Anche se siamo continuamente all‘avan-
guardia, c‘è qualcuno da cui copiamo volen-
tieri: la natura. Sul suo esempio abbiamo  

sviluppato il soffione con getto a cascata. 
Come sotto una cascata tropicale, la doccia 
avvolge con il flusso forte di RainFlow o con  

i morbidi getti di RainStream. Accendete  
l’acqua, chiudete gli occhi – e la doccia si tra-
sforma in una breve vacanza.

Raindance® Rainfall®: la cascata sotto la doccia. Le innovazioni per il vostro divertimento.

Scollegarsi o immergersi? Idee o ideale?

Tecnologie

Passa disinvoltamente da 
un getto all’altro e regala  
il piacere a comando.

Consente di rimuovere  
facilmente i depositi di  
calcare strofinando delica-
tamente gli ugelli in silicone.

Limita il flusso permettendo 
di risparmiare acqua ed 
energia. Per un piacere  
sostenibile.

Distribuisce l’acqua 
sull’ampia superficie del 
soffione, avvolgendo di  
benefiche gocce tutto il  
vostro corpo.

Aggiunge all’acqua un’ab-
bondante quantità d’aria. 
Lasciatevi accarezzare da 
un getto delicato privo di 
spruzzi e da l ievi perle 
d’acqua.

Tipi di getto

L’ideale per lavar via lo
shampoo dai capelli.

Getto massaggiante,
dinamico e rivitalizzante.
 

Uno scroscio abbondante 
di morbidi getti.

Una dolce pioggia di  
gocce gonfie d’aria.

Una combinazione di
dolce pioggia e getto
dinamico.

Getto massaggiante
concentrato e benefico.

Un potente getto a torrente
per bagnare una superficie
ampia.
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Raindance® Rainfall® 150
Come un for te acquazzone, il getto ampio a cascata 
spazza letteralmente via la quotidianità. Una doccia 
rinfrescante già solo per la sua unicità.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
I dodici morbidi getti cadono delicatamente sulla testa 
e sulle spalle. Una stupenda sensazione, data dalla 
natura portata in casa.

# 26443, -000

 
Finiture:
es. 28500, -000 = cromo
es. 28500, -400 = bianco/cromo

Whirl



Suihkunautinto kuten 
itse haluat.



Raindance® Select E 300-yläsuihku 

Ilmavan pehmeitä pisaroita vai voimakkaan 
virkistävä suihku? Saat suihkuasetuksen  

sellaiseksi kuin haluat yhdellä  
painikkeen painalluksella.

Raindance® Select E 120-käsisuihku

Virkistävä suihku, pehmeästi peittävät  
pisarat tai voimakas hieronta: valitse  
nautintosi painikkeen painalluksella.

Raindance® Select E 300 Showerpipe

Käsisuihku, yläsuihku ja termostaatti 
yhtenä tyylikkäänä kokonaisuutena.



 Meille ei riitä se, että ideamme muutta-
vat vedenkäyttötapojamme. Haluamme myös 
asettaa uudet standardit mukavuudelle ja  
käytön monipuolisuudelle. Hansgrohe pyrkii 
ennen kaikkea korkeatasoiseen käyttömuka-
vuuteen. Tämä vaatimus ohjaa kaikkea toi-
mintaamme ja jokaista suunnittelijoidemme 

piir tämää viivaa. Uusin huipputuotteemme  
ei vaadi monimutkaisia käyttöohjeita. Siinä  
on vain yksi tyylikäs painike, jonka suunnitte-
luun on sisällytetty suuri määrä kuuntelua, 
ajattelua, kokeilua ja kehitystyötä. Lopputu-
loksena on uudenlainen suihkukokemus: nyt 
voit muuttaa suihkutyyppiä koska tahansa 

yhdellä ainoalla painikkeen painalluksella. 
Halusitpa sit ten virkistävän suihkun, peh-
meästi peittäviä pisaroita tai voimakasta täs-
mähierontaa, Select antaa suihkunautinnolle 
uuden ulottuvuuden.
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Select : mielihyvän teknologiaa.

Yksinkertaisesti nerokas?
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Raindance® Select E 120: uusi käsisuihku, joka huuhtelee tehokkaasti 

shampoojäämät ja tarjoaa hyväilevän tai hierovan suihkun.

Suihku vai monitoimisuihku?

 Ensin voimakas, virkistävä Rain-suihku. 
Sitten hellä hyväilevä RainAir. Vai kenties 
kohdis te tummin hierova Whirl? Kokei le  
erilaisia suihkutyyppejä – nyt se on mahdollista 

painikkeen painalluksella. Raindance Select 
E 120 käsisuihkun Select-painikkeen avulla 
voit hetkessä vaihtaa suihkutyyppiä. Halu-
amme tarjota täydellisen suihkunautinnon, 

mutta samalla ajattelemme kestävästi: käsi-
suihku on saatavana myös EcoSmart versiona. 
Älykäs vir tausmäärän rajoit in pienentää  
vedenkulutusta jopa 40 %.

Toimintojen selitykset löydät esit-
teen taitettavalta takasivulta.

Rain

RainAir

Whirl



Whirl
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Raindance® Select E 300 : voimakas Rain-suihku ja pehmeä RainAir-suihku.

Herätys vai rentoutus?

 Meillä kaikilla on yksilölliset voimanläh-
teemme, jotka auttavat meitä liikkeelle aamui-
sin, rentoutumaan iltaisin ja palautumaan 
urheilun jälkeen. Yksi ihanimmista voimanläh-
teistä kantaa nimeä Raindance Select. Yläsuih-

kun voimakas Rain-suihku huuhtelee tehok-
kaasti  shampoojäämät tai hell i i  kehoasi 
pehmeällä RainAir-pisaraverholla – suihkutyy-
pin vaihtoon tarvitaan vain yksi Select-painik-
keen painallus. Myös puhdistus onnistuu  

helposti: QuickClean-puhdistusjärjestelmän 
ansiosta kalkkisaostumat on helppo poistaa 
joustavia silikonisuuttimia sormin hankaamalla.

Toimintojen selitykset löydät esit-
teen taitettavalta takasivulta.

Rain RainAir
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Raindance® Select E 300 on yläsuihkun, käsisuihkun ja termostaatin 

muodostama täydellinen kokonaisuus.

Suihku vai hyvän olon ohjelma?

 Virkistävän rentouttavasta yläsuihkusta 
ja käsisuihkus ta kolmel la suihkut yypi l lä  
monitoimitermostaattiin: valitse Raindance 
Select Showerpipe ja voit nauttia täydellisestä 
suihkunautinnosta ja tyylikkäästä designista. 

Jokaisen Hansgrohe-ratkaisun pätevyys mita-
taan sen kyvyllä tarjota käyttäjien tarpeisiin 
sopivia tyylikkäitä ja älykkäitä toimintoja ja ‒ 
ennen kaikkea - mahdollisuuksia toteuttaa idea 
täydellisestä suihkunautinnosta. Showerpipe 

on helposti asennettavissa olemassaoleviin  
seinäliitäntöihin. Se on siis ihanteellinen vaih-
toehto kylpyhuoneesi uudeksi hanaratkaisuksi.

Toimintojen selitykset löydät esitteen taitettavalta 
takasivulta.

Whirl
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Ecostat® Select ja suihkusetti: täydelliset kumppanit käsisuihkullesi.

Kuinka monella tavoin mukava?

 Kylpyhuoneen tulisi olla hyvän olon 
tyyssija, paikka, jossa voit jättää maailman 
ulkopuolelle ja keskittyä vain omaan hyvinvoin-
tiisi. Tässä auttaa luotettavalla, nykyaikaisim-

malla termostaattitekniikalla toteutettu Ecostat 
Select. Siinä on älykkäät intuitiiviset säätimet ja 
se on korkeimpien suunnittelistandardien mukai-
nen sekä yhteensopiva Raindance Select E 120 

-suihkusetin kanssa. Se on helppo asentaa ja 
sitä voidaan näppärästi täydentää. Saatavana 
kaksi eri pituus- ja pintavärivaihtoehtoa.

Tarkempi suihkun hallinta.
Ecostat Select pitää valitun vesimäärän ja 
lämpötilan vakaana.

Enemmän mukavuutta.
Säätimet ovat käteensopivat ja niiden avulla 
asetukset ovat säädettävissä tarkasti.

Lisää turvallisuutta.
Eristetty runko, jossa on pyöristetyt kulmat, 
suojaa kuumuudelta ja iskuilta.

Enemmän käyttöpintaa.
Tasopinta on helppo puhdistaa ja se tarjoaa 
runsaasti säilytystilaa suihkutarvikkeille.

Suihkusetissä enemmän hyvinvointia. 
65 tai 90 cm, kromi tai valkoinen/kromi ‒ 
suihkusetti sopii kaiikkiin kylpyhuoneisiin.
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Raindance® Select : täydellinen valikoima.

Monipuolinen vai ainutlaatuinen?

Kromi

Valkoinen/Kromi

Kromi

Valkoinen/Kromi

Valkoinen/Kromi

Uutta 

Raindance® Select E 120 3jet-käsisuihku 
# 26520, -000, -400 (15 l/min) 
EcoSmart # 26521, -000, -400 (9 l/min) (ei kuvassa) 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select E 300 2jet-yläsuihku  
kattoputkella 100 mm 
# 27384, -000, -400 (17 l/min) 
Raindance® Select E 300 2jet-yläsuihku  
suihkuputkella 390 mm 
# 27385, -000, -400 (17 l/min) (ei kuvassa) 
 

       

  

Raindance® Select E 300 Showerpipe suihku 
Raindance Select E 300 2jet yläsuihkulla (17 l/min),  
Raindance Select E 120 3jet käsisuihkulla (15 l/min)  
ja Ecostat Select termostaatilla,
suihkuputki 380 mm 
# 27128, -000, -400 
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Valkoinen/Kromi

Termostaatti

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro setti 
90 cm # 26621, -000, -400 
65 cm # 26620, -000, -400 (ei kuvassa) 
Raindance® Select E 120 EcoSmart/  
Unica® ’S Puro setti 
90 cm # 26623, -000, -400 (ei kuvassa) 
65 cm # 26622, -000, -400 (ei kuvassa) 

       

    

Ecostat® Select termostaattinen suihkuhana 
integroidulla EcoSmart-toiminnolla 
# 13161, -000, -400 
 
 
 
 

Ecostat® Select termostaattinen amme- ja suihkuhana 
integroidulla EcoSmart-toiminnolla 
# 13141, -000, -400 (20 l/min) 
 
 
 
 

    

Valkoisella lasitasolla Valkoisella lasitasolla

Kromisella lasitasolla Kromisella lasitasolla



Käsisuihku Showerpipe

Kromi

Kromi

Valkoinen/Kromi

Raindance® Select 150 3jet-käsisuihku 
# 28587, -000, -400 (15 l/min) 
EcoSmart # 28588, -000, -400 (9 l/min) (ei kuvassa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 360 
Showerpipe suihkuun 
Raindance E 360 1jet yläsuihkulla (17 l/min),  
Raindance Select 150 3jet käsisuihkulla (15 l/min) ja 
Ecostat Select termostaatilla, suihkuputki 380 mm 
# 27112, -000, -400 
Showerpipe ammeelle/juoksuputkella 
Raindance E 360 1jet yläsuihkulla (17 l/min),  
Raindance Select 150 3jet käsisuihkulla (15 l/min)  
ja Ecostat Select termostaatti juoksuputkella (20 l/min), 
suihkuputki 380 mm 
# 27113, -000, -400 (ei kuvassa) 

      

    

Raindance® Select 300 
Showerpipe suihkuun 
kääntyvällä Raindance S 300 1jet yläsuihkulla (17 l/min), 
Raindance Select 150 3jet käsisuihkulla (15 l/min) ja  
Ecostat Comfort termostaatti,  
suihkuputki 450 mm 
# 27114, -000 
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Suihku yhdistelmät

Kromi

Kromi

Raindance® Select 240 
Showerpipe suihkuun 
kääntyvällä Raindance S 240 1jet yläsuihkulla (17 l/min), 
Raindance Select 150 3jet käsisuihkulla (15 l/min) ja 
Ecostat Comfort termostaatilla, suihkuputki 450 mm 
# 27115, -000 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150 Combi 
Suihkusetti termostaatilla 
90 cm # 27037, -000 
65 cm # 27036, -000 (ei kuvassa) 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150/Unica® ’S Puro setti 
90 cm # 27803, -000, -400 
65 cm # 27802, -000, -400 (ei kuvassa) 
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 Edelläkävijänä avaamme jatkuvasti uusia 
polkuja, mutta on olemassa yksi, josta otamme 
aina mallia: luonto. Vesiputoussuihkumme pe-

rustuu suoraan luonnon omaan designiin. 
Tarjolla on suihkunautinto, joka on verratta-
vissa trooppisen vesiputoukseen: se voi olla 

RainFlown lailla voimakas ja runsas tai pehmeä 
spray kuten RainStream. Käännä vesi päälle, 
sulje silmäsi – ja anna suihkun rentouttaa.

Raindance® Rainfall®: kuin luonnon vesiputous. Innovaatioita suihkunautintoja varten.

Virkistystä vai rentoutusta? Ideoita vai ihanteita?

Teknologiat

Suihkutyypin vaihto käy  
todella helposti painikkeen 
painalluksella.

Kalkkikerrostumien poista-
minen onnistuu pelkällä 
joustavien silikonisuuttimien 
pyyhkäisyllä.

Säästää vettä ja energiaa 
rajoittamalla vedenvirtaus-
ta. Pitkään kestävään nau-
tintoon.

Suuri suihkulautanen ympä-
röi koko vartalosi hyväile-
viin pisaroihin.

Lisää veteen suuren mää-
rän ilmaa. Tamä synnyttää 
pehmeän, roiskeettoman 
vesisuihkun rikkaan tayte-
läisillä vesipisaroilla.

Suihkumuodot

Täydellinen vaihtoehto 
shampoon huuhtelemiseksi 
hiuksista.

Dynaaminen, elvyttävä
hierontasuihku.
 

Runsas, pehmeä laaja-alai-
nen suihku.

Hellävarainen sade ilmalla
rikastetuin pisaroin.

Pehmeän suihkusateen  
ja dynaamisen suihkun  
yhdistelmä.

Kohdistettu, hyvää tekevä 
hieromasuihku.

Voimakas, laaja-alainen
vesiputoussuihku.
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Raindance® Rainfall® 150
Vesiputoussuihku huuhtelee kehoasi runsaalla levey -
dellään kuin voimakas sadekuuro. Sen tarjoama suihku-
kokemus on ainutlaatuisen virkistävä.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
Kahdestatoista suuttimesta tulevat pehmeät vesisuihkut 
hyväilevät päätäsi ja olkapäitäsi. Tämä uutuus tuo lu-
onnon tuntua kotiisi.

# 26443, -000

 
Pintavaihtoehdot
Värikoodin l isääminen tekee t ilausnumerosta (#) kahdeksannumeroisen.
esim. 28500, -000 = Kromi
esim. 28500, -400 = Valkoinen/kromi

Whirl
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Säästöä EcoSmartilla
Lisätietoja kestävästä teknologiastamme saat osoitteesta: www.hansgrohe-int.com/ecosmart  
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Tämä esite on painettu ympäristöystävällisin menetelmin. Voit itse myötävaikuttaa ympäristön suojaami-
seen luovuttamalla esitteen toiselle henkilölle, kun et enää tarvitse sitä, tai kierrättämällä sen.

Vaihtoehdoton vai neuvokas?
Hansgrohe: Innovaatioita suihkusovelluksiin.
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Valitse suihkunautintosi.
Raindance® Select.

Hansgrohe AG · Helsinki Branch Office · Kavallinmäki 15 · FIN-02750 Espoo
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