
Hansgrohe
Esite ammattilaisille

Käyttömukavuutta napin painalluksella:
Innovatiivinen tapa  
nauttia vedestä

Select – Hansgrohen uusi käyttökonsepti
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Select: Suihkunautintoa lisäävä innovaatio

Kylpyhuoneteollisuuden pioneeriyrityksenä Hansgrohella on korkeat vaatimukset: Ideoi-
demme avulla haluamme paitsi mullistaa nykyiset vedenkäyttötavat, myös asettaa uudet 
standardit mukavuudelle sekä käytön vaivattomuudelle. Vaatimuksenamme on tuottaa 
todellista hyötyä tuotteidemme käyttäjille. On osoittautunut, että monet käyttäjät kokevat 
painamisen vaivattomammaksi kuin kääntämisen. Olemme soveltaneet tätä ideaa suih-
kuihimme ja hanoihimme. Tyylikästä painiketta vain kerran painamalla voit vaihtaa suih-
kumuotoa sekä hallita vedenkäyttöä. Tämän innovatiivisen teknologian nimi on ”Select”. 
Intuitiivinen, painikkeen painallukseen perustuva käyttökonsepti tuo käyttäjälle entistäkin 
enemmän suihkunautintoa ja tarjoaa myös lisää myyntiargumentteja.
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Raindance® Select E 300 2jet yläsuihku

Raindance® Select E 120 3jet käsisuihku

ShowerTablet® Select 300 suihkutermostaatti

Hansgrohe Select
Käyttömukavuutta napin 

painalluksella
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Select: lisää mukavuutta ja toteutusmahdollisuuksia  
vain painikkeen painalluksella

Teknologian tarkoituksena ei ole mutkistaa elämää vaan tehdä siitä helpompaa ja 
mukavampaa. Painikkeen painallukseen perustuvan suihkumuodon vaihtomekanisminsa 
ansiosta Hansgrohe on toimialansa ensimmäisiä yrityksiä, jotka ovat johdonmukaisesti 
lähteneet toteuttamaan tätä intuitiivista käyttöperiaatetta käsi- ja yläsuihkuista aina ter-
mostaatteihin ja Showerpipeihin. Tuotteitamme on saatavilla erikokoisina ja -muotoisina 
sekä erilaisilla pinnoitteilla varustettuina. Sarjan kaikki tuotteet on varustettu Select- 
painikkeilla, joiden ansiosta suihkumuodon vaihto tai käyttötoiminnon valinta tapahtuu 
mukavasti. Puhtaasti mekaaniseen toimintaan perustuva teknologia on erittäin pitkäikäistä 
ja edullista.

Raindance® Select E 120 3jet 

käsisuihku

Vaivattomasti lisää mukavuutta käsisuihkujen käyttöön
Mullistavan rakenteen ansiosta suihkumuotoa voidaan vaihtaa mukavasti painikkeen painalluksella. Select-painike sijaitsee suihkukahvan etupuolella. 

Helppo ja intuitiivinen suihkumuodon vaihtotapa.

Kahvansisäinen vesikanava

Rain-suihkusuutin

Veden ja ilman sekoitus RainAir- 

suihkutoimintoa varten

RainAir-suihkusuutin

Whirl-suihkusuutin

Select-painike suihkumuodon 

vaihtotoiminnolla
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Suihkumuodon vaihtotoiminnon toimintaperiaate yläsuihkuissa
Innovatiivisella vaihdinosalla vaihdetaan suihkumuotoa Select-toimintaperiaatteen mukaisesti. Erikoisventtiili 

sääntelee veden virtausta suihkumuotojen 1 ja 2 välillä mekaanisesti, vain painikkeen painalluksella.

Suihkumuoto 2

Suihkumuoto 1

Raindance® Select E 300 2jet 

yläsuihku

Muuta suihkumuotoa napin 

 painalluksella

Hansgrohe Select
Teknologia
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Raindance® Select: 
Käsisuihku kaikkiin suihkutarpeisiin

Jokaisella käyttäjällä on yksilölliset suihkutarpeensa. Toisinaan useampiakin – aina ajan-
kohdasta ja suihkukäynnin tarkoituksesta riippuen. Halusitpa sitten virkistäytyä nopeasti 
aamulla, pestä hiukset mukavasti, tai haluat rentoutua urheilun jälkeen, käsisuihku soveltuu 
kaikkiin käyttötilanteisiin. Select-käsisuihkut yhdistävät ensimmäisen kerran kolme täydellistä 
suihkumuotoa: RainAir, Rain ja Whirl.

Raindance® Select E 120 3jet käsisuihku

Uuden Select-toiminnon avulla on helppo selata 

suihkumuotoja napin painalluksella.

Raindance® Select S 120 3jet käsisuihku
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1  RainAir: hellä, hivelevä ja rentouttava suihku suurikokoisilla ja pehmeillä vesipisaroilla
2  Rain: voimakas ja piristävä suihku virkistäytymiseen ja hiustenpesuun
3  Whirl: voimakkaasti hierova pyörresuihku kehon rentouttamiseen

Voimakkaan Rain-suihkun

pieni suutin

Runsaan RainAir-suihkun

suuri suutin

Liikkuva Whirl- 

erikoissuutin

Käyttömukavuutta 
napin painalluksella
Käsisuihkut
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Raindance® Select-yläsuihkut:
Yksi painike. Kaksi suurta suihkumuotoa.  
Runsaasti suihkunautintoa.

Kaikki hyvä tulee ylhäältä. Ja uusien Select-yläsuihkujen ansiosta vieläpä kaksinkertai-
sena. Piristävä Rain-suihku tai rauhoittava ja hemmotteleva RainAir-suihku. Suuttimet 
jakautuvat tasaisesti suihkulevyllä ja tuottavat täyden suihkunautinnon.

Yläsuihkun huolto tapahtuu yhtä vaivattomasti kuin suihkumuodon vaihto. 

QuickClean-toiminnon ansiosta kalkkisaostumat on helppo pyyhkiä pois 

silikonisuuttimista. Yläsuihku on myös yksinkertainen purkaa, jolloin se 

on vaivattomasti puhdistettavissa. Irrota tällöin vain Select-yksikön kansi, 

ruuvaa toimintoyksikkö irti ja poista sitten suihkusiivilä (1). Huuhtele toi-

mintoyksikkö huolellisesti virtaavan veden alla (2). Metallinen suihkusiivilä 

voidaan puhdistaa altaassa miedolla pesuaineella tai jopa astianpesuko-

neessa (3).

Aina vaikuttava ulkomuoto: Olipa kyseessä sitten pyöreä suihkusiivilä tai pyöreäkulmainen 

SoftCube-siivilä tai kromi tai valkoinen/kromi, uudet Select-yläsuihkut sopivat joka makuun. Ne 

tuovat myös lisää mukavuutta kylpyhuoneeseen.

Suihkumuodon vaihtaminen tapahtuu kevyesti 

Select-painiketta painamalla. Painike on sijoi-

tettu keskelle suihkusiivilää, joten sitä on helppo 

käyttää alhaalta käsin.

Helppo puhdistaa

Raindance® Select S 300 2jet yläsuihku Raindance® Select E 300 2jet yläsuihku
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RainAir:
Tämä hellästi hivelevä ja rentouttava 

suihku muodostuu suurikokoisista ja 

pehmeistä vesipisaroista. Suuttimet 

on sijoitettu siten, että vesivirran 

runsaus on optimaalinen.

Rain:
Voimakkaan virkistävä Rain-suihku 

soveltuu erinomaisesti mm. hiusten 

pesuun. Erityiset pienet suuttimet 

takaavat oikean suihkutehon.

Käyttömukavuutta 
napin painalluksella
Yläsuihkut
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ShowerTablet® Select 300: 
Termostaatti, joka määrittelee käyttömukavuuden uudelleen

ShowerTablet® Select 300  

Suihkutermostaatti

ShowerTablet® Select 300  

Amme- ja suihkutermostaatti

Intuitiivisen teknologian ja useiden muiden etujen ansiosta ShowerTablet 
Select 300-yksikköä käytettäessä kaikki tapahtuu kuin itsestään:

▪  Voit valita käyttötoiminnon vain painikkeen painalluksella. Suihkutermostaatti: Käsisuih-
kun päälle- ja poiskytkentä. Amme- ja suihkutermostaatti: Suihku, kylpyammeen täyttö 
(tai molemmat toiminnot yhdenaikaisesti).

▪  Kaikkia Select-elementtejä voidaan käyttää mukavasti edestä käsin. Suurikokoiset 
 merkinnät ja värikontrastit helpottavat laitteen käyttöä.

▪  Laitteen ollessa käytössä käyttöpainike on ulkoasennossa. Näin ollen käyttäjä näkee 
suoraan aktiivisena olevan käyttötoiminnon.

▪  Laajapintainen, korkealaatuinen lasitaso. Kestää kylpyhuoneen puhdistusaineita – 
siksi pitkäikäinen.

▪  Ei näytä visuaalisesti tavanomaiselta termostaatilta. Tästä johtuen nimi ”ShowerTablet”.

Uusi ShowerTablet on sekä helppokäyttöinen asiakkaalle että nopea asentaa. Se on 
myös vaivattomasti huollettavissa edestä käsin. Tämä säästää ammattiasentajan aikaa 
ja vaivaa. Huom! Ei sovellu sulullisille epäkesko- eikä pinta-asennusliittimille.

Käyttökanavan valinta

Lämpötilan säätö
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ShowerTablet® Select 300-termostaatin 
edut asiakkaalle

4. Selkeä:
Helppolukuiset ja kulumisenkestä-

vät symbolit helpottavat käyttöä.

3. Helppokäyttöinen:
Laitteen ollessa käytössä käyttö-

painike on ulkoasennossa, jolloin 

käyttäjä näkee suoraan aktiivisena 

olevan käyttötoiminnon.

2. Mukava käyttää:
Helppokäyttöisen säätökiekon 

avulla voit asettaa tarkasti halua-

masi lämpötilan.

1. Intuitiivinen:
Select-painikkeen ja lämpötilasää-

timen ansiosta yksikköä voidaan 

käyttää mukavasti edestä käsin.

8. Hygieeninen:
Tiivistetty kotelo ei kerää epä-

puhtauksia, ja sen sileä pinta on 

helppo puhdistaa.

7. Käytännöllinen:
Tasaisella lasipinnalla on runsaasti 

tilaa suihkutarvikkeille.

6. Vetoava ulkonäkö:
Ainutlaatuisen designinsa ansiosta 

ShowerTablet Select 300 on kylpy-

huoneen katseenvangitsija.

5. Turvallinen:
Pyoreäkulmainen, eristetty runko

suojaa kuumuudelta.

Käyttömukavuutta 
napin painalluksella
ShowerTablet® Select 300
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Raindance® Select-Showerpipe: 
Suihkunautinnon korkein muoto

Raindance Select Showerpipe tarjoaa käyttäjälleen täydellisen mukavuuden ja suihku-
nautinnon. Tämä perustuu siihen, että yhdessä ja samassa järjestelmässä yhdistyvät kaikki 
Hansgrohen innovaatiot ja uudet teknologiat. Jo yksistään Raindance Select  Showerpipen 
ainutlaatuinen design houkuttelee käyttämään suihkua. Ja järjestelmän kauttaaltaan intuitiivi-
nen käyttökonsepti tuo vielä paljon enemmänkin. Olipa kyseessä sitten yläsuihku, käsisuihku 
tai termostaatti, järjestelmän ohjaus tapahtuu kätevästi painiketta painamalla.

Vaikuttavana ominaisuutena on myös, että Showerpipe on vaivattomasti asennettavissa. Jär-
jestelmä voidaan asentaa jo olemassa oleviin seinäliitäntöihin (ei sulullisille- eikä pinta-asee-
nusliittimille), minkä ansiosta se on sopiva ratkaisu mm. kylpyhuoneen remontointiin.

Hyvinvointia kotiin: Yläsuihku uudella RainStream-toiminnolla

Raindance Select E 300 3jet-yläsuihku on varustettu Rain- ja RainAir-suihkutyyppien lisäksi myös kolmannella suihku-
muodolla: uudella pehmeällä RainStream-toiminnolla. RainStream koostuu 12 rinnakkaisesta vesisuihkusta. Vesisuih-
kut on optimoitu Hansgrohen suihkulaboratoriossa siten, että ne suihkuavat lattiaan asti rinnakkain ja katkeamatta. 
Lopputulos: sama kiehtova hierontavaikutus asennuskorkeuteen ja käyttäjän kehonrakenteeseen katsomatta.
Asentaminen on yhtä mukavaa kuin suihkussa käynti. Raindance Select E 300 3jet-suihku asennetaan yksinkertaisesti 
iBox-yksikön päälle. Uusi kolmen suihkutyypin yläsuihku on myös Showerpipe Raindance Select E 300 3jet-suihkussa.

Raindance® Select E 300 3jet

yläsuihku
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Hansgrohe Select
Raindance® Select E 300 3jet 

Showerpipe

Raindance® Select E 300 3jet 

Showerpipe

Lämpötilan säätö

Suihkumuodon valintapainike

 RainAir

 Rain

Suihkumuodon valintapainike

 RainAir

 Rain

 Whirl

Käsisuihkun valintapainike

Yläsuihkun valintapainike

Yläsuihkun valintapainike

Suihkumuoto

 RainStream
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Select: Useita hyötyjä tarjoava intuitiivinen käyttöjärjestelmä

Edut ammattilaiselle

▪  Uusi ja vakuuttava, painikkeen painallukseen perustuva käyttökonsepti,  
joka tekee vaikutuksen asiakkaaseen

▪  Innovatiiviset tuotteet ainutlaatuisella teknologialla, jotka korostavat  
ammattilaisen osaamista

▪  Täyttää laajan kohderyhmän odotukset tuoden tällä tavoin uusia  
toteutusmahdollisuuksia

▪  Laaja valikoima eri muotoja ja pintoja jokaiseen makuun

Edut asiakkaalle

▪  Intuitiivinen käyttö painikkeen painalluksella: Suihkumuodon vaihto/ 
käyttötoiminnan valinta vain painikkeen painalluksella

▪  Toiminto helposti käytettävissä
▪  Vetoavaa designia kauniiseen kylpyhuoneeseen
▪  Laaja valikoima monitoimisia tuotteita yksilöllisen suihkuelämyksen takaamiseksi
▪  Johdonmukainen käyttöfilosofia käsi- ja yläsuihkussa, Showerpipessä ja 

 termostaatissa

Uuden Select-teknologian lukuisat hyödyt ovat käytettävissä vain painikkeen painalluk-
sella, olipa kyseessä sitten käsisuihku, yläsuihku, ShowerTablet tai Showerpipe. Yksinker-
tainen toimintaperiaate mullistaa suihkuelämyksesi riippumatta siitä, minkä suihkujärjestel-
män valitset.
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Hansgrohe Select
Tuotteiden yleiskuvaus

Edut

Raindance® Select E 300 3jet  

Yläsuihku

ShowerTablet® Select 300 

Suihkutermostaatti

Raindance® Select S 120 3jet 

Käsisuihku

Raindance® Select E 300 3jet  

Showerpipe
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Merkki/selitys
1    RainAir
2    CaresseAir
3    Mix

Merkki/selitys
1    RainAir
2    Rain
3    Whirl

Merkki/selitys
1    RainAir
2    CaresseAir
3    Mix

Merkki/selitys
1    RainAir
2    Rain
3    Whirl

Raindance® Select E 150 3jet 
käsisuihku
# 26550, -000, -400
EcoSmart # 26551, -000, -400 

Raindance® Select E 120 3jet 
käsisuihku
# 26520, -000, -400 
EcoSmart # 26521, -000, -400

Raindance® Select S 150 3jet 
käsisuihku
# 28587, -000, -400
EcoSmart # 28588, -000, -400

Raindance® Select S 120 3jet 
käsisuihku
# 26530, -000, -400
EcoSmart # 26531, -000, -400

Yleiskuvaus – käsisuihkut
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Hansgrohe Select
Yleiskuvaus –  

käsi-/yläsuihkut

Merkki/selitys
1    Rain
2    RainAir
3    RainStream

Merkki/selitys
1    Rain
2    RainAir

Merkki/selitys
1    Rain
2    RainAir

Merkki/selitys
1    Rain
2    RainAir

Raindance® Select E 300 3jet 
Yläsuihku suihkuputkella, 390 mm
# 26468, -000, -400

Raindance® Select E 300 2jet 
Yläsuihku kattoputkella, 100 mm
# 27384, -000, -400
Raindance® Select E 300 2jet 
Yläsuihku suihkuputkella, 390 mm
# 27385, -000, -400

Raindance® Select S 300 2jet 
Yläsuihku kattoputkella, 100 mm
# 27337, -000, -400
Raindance® Select S 300 2jet 
Yläsuihku suihkuputkella, 390 mm
# 27378, -000, -400

Raindance® Select S 240 2jet 
Yläsuihku kattoputkella, 100 mm
# 26467, -000, -400
Raindance® Select S 240 2jet 
Yläsuihku suihkuputkella, 390 mm
# 26466, -000, -400

Yleiskuvaus – yläsuihkut
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Yleiskuvaus – termostaatit

ShowerTablet® Select 300 helpottaa ammattilaisen työtä:

▪  Yksinkertainen asennus pikakytkennällä säästää aikaa ja tuo turvallisuutta
▪  Kotelo ei naarmuunnu, koska ruuviliitännät ovat kotelon pohjassa
▪  Säätökasetti, sihdit ja takaiskuventtiilit vaivattomasti huollettavissa
▪  Testattu termostaatti takaa suihkujärjestelmän vaivattoman käytön ja pitkän 

 käyttöiän

ShowerTablet® Select 300 suihku 
Kromisella lasitasolla # 13171, -000
Valkoisella lasitasolla # 13171, -400

ShowerTablet® Select 300 amme ja suihku 
Kromisella lasitasolla # 13151, -000
Valkoisella lasitasolla # 13151, -400

Merkki/selitys
1  käsisuihku

Merkki/selitys
1  juoksuputki
2  käsisuihku
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Hansgrohe Select
Yleiskuvaus – Termostaatit

Asennusohjeita
Huom! Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.

Lasihylly

Vesiliitäntä

Termostaatin runko

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

Raindance® Select S 150/ 
Unica®‘S Puro suihkusetti
90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400 
(ei kuvassa)

Raindance® Select S 120/ 
Unica®‘S Puro suihkusetti
90 cm # 26631, -000, -400
65 cm # 26630, -000, -400 
(ei kuvassa)
EcoSmart, 90 cm 
# 26633, -000, -400 (ei kuvassa)
EcoSmart, 65 cm 
# 26632, -000, -400 (ei kuvassa)

Yleiskuvaus – suihkusetit

Raindance® Select E 150/
Unica®‘S Puro suihkusetti
90 cm # 27857, -000, -400
65 cm # 27856, -000, -400 
(ei kuvassa)
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Hansgrohe Select
Yleiskuvaus – Suihkusetit/ 

Showerpipet

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe
sis. Raindance Select E 300 3jet yläsuihku, 
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku ja ShowerTablet  
Select 300-suihkutermostaatti, suihkuputki 380 mm 
# 27127, -000, -400
(Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.)

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe
sis. Raindance Select E 300 2jet yläsuihku, 
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku ja ShowerTablet  
Select 300-suihkutermostaatti, suihkuputki 380 mm 
# 27126, -000, -400
(Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.)

Yleiskuvaus – Showerpipet

Merkki/selitys
1    yläsuihku Rain
2    yläsuihku RainAir
3    yläsuihku RainStream
4  käsisuihku

Merkki/selitys
1    yläsuihku Rain
2    yläsuihku RainAir
3  käsisuihku
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Yleiskuvaus – Showerpipet

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe
sis. Raindance Select E 300 2jet yläsuihku,  
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku ja Ecostat Select- 
suihkutermostaatti, suihkuputki 380 mm # 27128, -000, -400
(Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.)

Raindance® Select E 360 Showerpipe
sis. Raindance E 360 1jet yläsuihku, 
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku ja Ecostat Select- 
suihkutermostaatti, suihkuputki 380 mm # 27112, -000, -400
Raindance® Select E 360 Showerpipe amme- ja suihkutermostaatilla 
(ei kuvassa) # 27113, -000, -400
(Eivät sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.)

Merkki/selitys
1  käsisuihku
2  yläsuihku

Merkki/selitys
1  käsisuihku
2  yläsuihku
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Hansgrohe Select
Yleiskuvaus – Showerpipet

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe
sis. Raindance Select S 300 2jet yläsuihku,  
Raindance Select S 120 3jet käsisuihku ja  
Ecostat Comfort suihkutermostaatti, suihkuputki 450 mm 
# 27133, -000, -400

Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe 
sis. Raindance Select S 240 2jet yläsuihku,  
Raindance Select S 120 3jet käsisuihku ja  
Ecostat Comfort suihkutermostaatti, suihkuputki 450 mm 
# 27129, -000, -400

Merkki/selitys
1    yläsuihku Rain
2    yläsuihku RainAir
3  käsisuihku

Merkki/selitys
1    yläsuihku Rain
2    yläsuihku RainAir
3  käsisuihku



Hansgrohe-tekninen palvelu
Teknisissä kysymyksissä kokeneet LVI-alan 

ammattilaiset auttavat mielellään hyödyntäen 

tietojaan koko  Hansgrohe-tuotemallistosta.

Huolto- ja varaosat toimitetaan mahdollisimman 

nopeasti:

Puh: 0207 931 340

Faksi: 0207 931 349

S-posti: info@hansgrohe.fi

Hansgrohen varaosien takuu
Takaamme varaosien saatavuuden 10 vuodeksi 

sen jälkeen kun tuotteen valmistus on lopetettu. 

Näin saat mielenrauhan niidenkin projektien 

osalta, joiden valmistumisesta on jo jonkin 

aikaa.

Hansgrohen laatutakuu
Ylivoimainen laatu on olennainen osa 

Hansgrohe yritysfilosofiaa. Siksi tarjoamme 

kuluttajille vapaaehtoisesti valmistajan 5 vuo-

den tuotetakuun. Lisätietoja saat osoitteesta 

www.hansgrohe.fi/takuu.

PartnerPlus-palvelut  
putkimiehille:
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Hansgrohe SE · Helsinki Branch Office · Kavallinmäki 15 · FIN-02710 Espoo 

Tel. +358 (0) 207 931340 · Fax +358 (0) 207 931349 · info@hansgrohe.fi · www.hansgrohe.fi

Olemme pyrkineet mahdollisimman hyvin varmistamaan, että tämä esite 

on painettu ympäristöystävällisesti. Voit itse myötävaikuttaa ympäristön 

suojaamiseen luovuttamalla esitteen toiselle henkilölle, kun et enää tarvitse 

sitä, tai kierrättämällä sen.


