
Cała przyjemność pod prysznicem.

Raindance® Select





Cała przyjemność pod prysznicem. 
Stale poruszające doświadczenie.

Woda oczyszcza i wzmacnia. Woda zmywa codzienność w jednej chwili. To jest ta chwila, w której jesteś sam 

ze sobą, ta chwila, którą nazywamy przyjemnością kąpieli pod prysznicem. To, dlaczego cieszysz się na myśl 

o prysznicu, zależy od Twojego nastroju. Czasem jest to chęć orzeźwienia się. Czasem potrzeba oczyszczenia 

myśli. Czasem pragnienie relaksu po długim dniu.

Dlatego też czas kąpieli powinien być dopasowany do Ciebie. W tym celu stworzyliśmy produkty Raindance. 

Masz możliwość w pełni decydować, co zapewni Ci wielką przyjemność kąpieli pod prysznicem : termostat, 

główka lub głowica prysznicowa. Z naszą broszurą znajdziesz produkt, dzięki któremu doświadczysz przy

jemności kąpieli każdego dnia.

Oddać się wodzie na wiele sposobów.
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Cała przyjemność pod prysznicem.
Łagodność letniego deszczu.

Jak w letnim deszczu pod gołym niebem. Tylko Ty i krystaliczna woda, która miękko otula Twoje ciało. Tak naturalna 

jest kąpiel z Raindance Select 360 Showerpipe. Głowica prysznicowa generuje deszczowe krople o imponującej 

objętości, dysk prysznicowy pozwala na wybór pomiędzy trzema rodzajami strumienia, a kąpielowe akcesoria są 

zawsze pod ręką dzięki półce stylowo zintegrowanej w termostacie Ecostat Select. To wyjątkowe uczucie trudno jest 

opisać. Po prostu: przyjemność kąpieli w swej doskonałości.

Raindance® Select 360 Showerpipe potęguje doznanie wody.

Raindance® Select 360 
Showerpipe do wanny

Półka chromowana z lustrzaną  
powierzchnią, # 27113, 000
Półka biała, # 27113, 400

Raindance® Select 150  
Combi 0,90 m

# 27037, 000 
bez fot. 
Raindance Select 150 Combi 0,65 m
# 27036, 000
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Raindance® Select 360 
Showerpipe do prysznica

Półka chromowana z lustrzaną  
powierzchnią, # 27112, 000
Półka biała, # 27112, 400

Hansgrohe. Raindance Select 360 Showerpipe







Cała przyjemność pod prysznicem. 
Poruszająca na tysiąc sposobów.

Tego, jak różnie można odczuwać wodę, doświadczysz pod głowicą prysznicową Raindance. Dzięki technologii 

Hansgrohe AirPower, otoczą Cię wyjątkowo miękkie krople, wzbogacone obfitą dawką powietrza. QuickClean dba 

o to, aby ta niezwykła przyjemność trwała jak najdłużej. Na doznania, które płyną na Ciebie z tarczy prysznicowej 

dopasowanej na szerokość ramion, mamy specjalne określenie: XXL Performance. Są to prysznice, które pozwolą w 

Twoim domu wykreować deszcz i to w najwspanialszy ze sposobów.

Głowica prysznicowa Raindance® – szampański prysznic z bąbelkami.

Inteligenta technologia, która podniesie twój komfort kąpieli: 

krople wody są mieszane z powietrzem, co czyni je więk

szymi i nadaje im objętości i miękkości. Ten delikatny prysznic 

deszczowy nazywamy RainAir.

AirPower.

Tak, jak dużą wagę przywiązujemy do ponadczasowego 

designu, tak samo zwracamy uwagę na długą żywotność pro 

duktu. Dzięki QuickClean z łatwością usuniesz osadzający 

się kamień przez potarcie elastycznych, silikonowych dysz.

QuickClean.

XXL Performance.
Czysta rozkosz kąpieli na całej szerokości dzięki dużej 

powierzchni tarczy prysznicowej. W ten sposób całe Twoje 

ciało będzie otulone kroplami wody.

Raindance® E 420 AIR 2jet  
z RainAir und RainFlow

# 27373, 000

Raindance® S 300 AIR

# 27493, 000

Raindance® S 240 AIR

# 27474, 000

Raindance® E 360 AIR 1jet

# 27371, 000
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Cała przyjemność pod prysznicem.
Zawsze inna. Zawsze doskonała.

Dysk prysznicowy Raindance Select 150 na nowo odkrywa dla Ciebie przyjemność kąpieli. Nowością jest inno 

wacyjna funkcja Select, za pomocą której wygodnym przyciskiem przełączasz pomiędzy trzema rodzajami stru 

mienia. Wybierasz między RainAir, CaresseAir i Mix i kąpiesz się tak, jak tego chcesz. Takie jest nasza interpre 

tacja przyjemności kąpieli: zawsze inaczej, ale zawsze tak, jak sobie tego życzysz.

Dysk prysznicowy Raindance® Select 150 – komfort kąpieli, cały Twój.

Lekki od powietrza deszcz opada 

delikatnie na Twoje ciało. W ten 

sposób stres i pośpiech codzien

nego dnia spływają po Tobie kro 

pla po kropli.

RainAir.
W sam raz po treningu lub ciężkim 

dniu pracy, aby wrócić do swoich sił: 

pobudzający i rewitalizujący stru

mień masujący.

CaresseAir.
Perfekcyjne połączenie miękkich 

kropel i dynamicznego strumienia 

Caresse. Idealny do spłukiwania 

szamponu z włosów.

Mix.

Nasza inteligenta technologia dla 

większej rozkoszy kąpieli: woda 

wzbogacona powietrzem tworzy 

nadmuchane krople generujące 

zniewalająco delikatny strumień.

AirPower.
Mały przycisk o wielkiej mocy: 

 jednym dotknięciem zmieniasz 

rodzaj strumienia od RainAir, 

poprzez Mix do CaresseAir.

Select.

08 Hansgrohe. Dysk prysznicowy Raindance Select 150



Cała przyjemność pod prysznicem.
Zawsze inna. Zawsze doskonała.

Dysk prysznicowy Raindance® Select 150 – komfort kąpieli, cały Twój.



Cała przyjemność pod prysznicem.  
Wygoda na nowo przemyślana.

Dysk prysznicowy Raindance Select 150 Hansgrohe nie tylko spełnia najwyższe wymogi współczesnego designu, ale 

również nowoczesnej technologii oszczędzania zasobów. EcoSmart, QuickClean oraz XXL Performance są techno

logiami naszej firmy, które w takim samym stopniu działają na korzyść Twoją i środowiska. Inny przykład, w którym 

technologia otwiera nowy wymiar designu to DualFinish. Zasada łączenia dwóch materiałów pozwala powierzchniom 

płynnie stapiać się ze sobą i wydobywa świat ło z lśniącego chromu i czystej bieli – możesz przekonać się o tym na 

przykładzie dysku Raindance Select w kolorze biel/chrom.

Wyjątkowe technologie dla wyjątkowej przyjemności kąpieli pod prysznicem.

Raindance® Select 150  
dysk prysznicowy 3jet

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

Raindance® Select 150  
dysk prysznicowy 3jet

# 28587, 000
EcoSmart, 9 l/min, # 28588, 000
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Cała przyjemność pod prysznicem.  
Wygoda na nowo przemyślana.

EcoSmart jest technologią umożli 

wiającą efektywne zużycie wody i 

energii. Dzięki niej przepływ wody 

w przypadku prysznica z EcoSmart 

zostaje ograniczony do około dzie 

więciu litrów na minutę.

W celu usunięcia osadu kamienia 

stworzyliśmy QuickClean. Zwykłe 

przetarcie silikonowych dysz gwa

rantuje zadowolenie z użytkowania 

prysznica przez długi czas.

Poprzez inteligentne rozłoże 

nie wody na dużej powierzchni 

doświadczysz maksymalnej przy

jemności kąpieli pod pryszni 

cem. Całe Twoje ciało będzie otu 

lone przyjemnym prysznicowym 

 deszczem.

EcoSmart. QuickClean. XXL Performance.
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Cała przyjemność pod prysznicem. 
Odkryj nowy wymiar przestrzeni.

Innowacja, która gwarantuje wyjątkowe doznania pod prysznicem: nowy Ecostat Select z większą dawką swo

body. Indywidualnie ustawiasz temperaturę i ilość wody, wykorzystujesz wyjątkowo dużą powierzchnię na osobiste 

akcesoria kąpielowe i rozkoszujesz się uzyskaną przestrzenią. Przy okazji nadajesz swojej łazience ekskluzywny 

wygląd, ponieważ estetyka jest nie mniej wyjątkowa niż inteligentna koncepcja dokładnie dopasowana do potrzeb 

użytkownika.

Ecostat® Select dla indywidualnego komfortu w aspekcie formy i funkcji.
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Cała przyjemność pod prysznicem. 
Odkryj nowy wymiar przestrzeni.

Większe bezpieczeństwo.
Uspakajająca jest świadomość, że bez zwolnienia blokady temperatury 

w elemencie sterującym, nie popłynie gorąca woda. Ponadto elegancki 

korpus jest bardzo dobrze izolowany i chroni w ten sposób przed wyso

kimi temperaturami. Estetyczne, zaokrąglone krawędzie minimalizują nie 

bezpieczeństwo otarć i pozwalają na całkowitą swobodę poruszania się 

pod prysznicem.

Więcej oszczędności.
Ecostat Select został udoskonalony przez EcoSmart, technologię wydaj

nego wykorzystania wody firmy Hansgrohe. Wbudowana blokada ogra

nicza przepływ do dziesięciu litrów na minutę. Poprzez uruchomienie 

blokady przy elemencie sterującym możesz manualnie ustawić większy 

przepływ wody.

Nawet, jeśli każdy dzień i każdy prysznic odczuwasz inaczej, nowy sys

tem Ecostat Select zadba o stałą ilość wody i niezmienną temperaturę. Aby 

umożliwić Ci intuicyjną obsługę, przy opracowaniu symboli i elementów 

regulacji zadbaliśmy o czytelność i komfort obsługi.

Więcej kontroli.

Forma staje się funkcją. Funkcja to więcej przestrzeni dla Ciebie. Płaska 

powierzchnia z niet łukącego się szkła zapewnia wystarczająco dużo miej 

sca dla Twoich przyborów do kąpieli. Szlachetny materiał opakowany 

w nowoczesny i przejrzysty design emanuje subtelnym luksusem. Tak 

wygląda nowa zmysłowość w łazience.

Więcej powierzchni.

Ecostat® Select

Termostat natynkowy do prysznica
Półka chromowana ze szklaną  
powierzchnią, # 13161, 000
Półka biała, # 13161, 400

Ecostat® Select

Termostat natynkowy do wanny
Półka chromowana ze szklaną  
powierzchnią, # 13141, 000
Półka biała, # 13141, 400
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Cała przyjemność pod prysznicem. 
Perfekcja w unikalnej formie.
Wybór z asortymentu dedykowanego przyjemności kąpieli.

Showerpipe z dyskiem prysznicowym, głowicą  
prysznicową i termostatem, montaż natynkowy.
Raindance® Select 360 Showerpipe do prysznica
Półka chromowana ze szklaną powierzchnią, # 27112, 000
Półka biała, # 27112, 400

Głowica prysznicowa, zestaw prysznicowy  
i termostat z zaworem odcinająco-przełączającym,  
montaż  podtynkowy.
Raindance® E 420 AIR 1jet głowica prysznicowa, # 27372, 000
Raindance® Select 150/Unica®’S Puro Set 0,90 m, # 27803, 000, 400
Ecostat® E termostat podtynkowy z zaworem  
odcinającoprzełączającym, # 31573, 000
PuraVida® FixFit® przyłącze węża, # 27414, 000

Wariant 1 Wariant 2
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Wybór z asortymentu dedykowanego przyjemności kąpieli.

Głowica prysznicowa, dysk prysznicowy  
i termostat z zaworem odcinająco –  
przełączającym, montaż podtynkowy.
Raindance® E 420 AIR 1jet głowica prysznicowa, # 27372, 000
Raindance® Select 150 3jet dysk prysznicowy, # 27587, 000, 400
Porter’S uchwyt prysznicowy, # 28331, 000
Isiflex® wąż prysznicowy 1,25 m, # 28272, 000
Ecostat® E termostat podtynkowy z zaworem  
odcinającoprzełączającym # 31573, 000
PuraVida® FixFit® przyłącze węża, # 27414, 000

Zestaw prysznicowy z termostatem,  
montaż natynkowy.
Raindance® Select 150 Combi 0,90 m, # 27037, 000

Wariant 3 Wariant 4

Są różne formy przyjemności kąpieli pod prysznicem – w zależności od łazienki, przyzwyczajeń i oczywiście gustu. 

Nieistotne, od czego uzależniasz swoją decyzję, w każdym przypadku doświadczysz nowego wymiaru kąpieli. 

Nasze warianty produktów są zaledwie punktem odniesienia, który ułatwi Ci wybór spośród wielu rozwiązań dedy

kowanych idealnej przyjemności kąpieli.
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Cała przyjemność pod prysznicem. 
Doskonałe połączenie.
Asortyment Raindance® w całej swojej różnorodności.

Raindance® Select 360  
Showerpipe do prysznica

To więcej niż głowica prysznicowa Raindance. To 
więcej niż dysk prysznicowy Raindance Select 150. 
To więcej niż Ecostat Select. To idealne połączenie 
wszystkich trzech elementów, które zapewnia dosko
nałą przyjemność kąpieli pod prysznicem.

Półka chromowana ze szklaną  
powierzchnią, # 27112, 000
Półka biała, # 27112, 400

Raindance® Select 360  
Showerpipe do wanny

Całość jest dostępna także z wylewką wannową. 
Dla potrójnej przyjemności kąpieli: zestaw pryszni 
cowy z trzema źródłami wody.

Półka chromowana ze szklaną  
powierzchnią, # 27113, 000
Półka szklana, # 27113, 400

Raindance® Select 150  
Combi 0,90 m

Alternatywa do szybkiego i prostego montażu na ścia
nie: dysk prysznicowy Raindance Select 150 z termo
statem i drążkiem prysznicowym. Uchwyt z regulacją 
wysokości pozwala na skierowanie dysku prysznico 
na głowę, ramiona lub resztę ciała.

# 27037, 000
bez fot. 
Raindance Select 150 Combi 0,65 m
# 27036, 000

Raindance® Select 300 
Showerpipe

Kto lubi okrągłe kształ ty, ten pokocha Raindance 
Select 300 Showerpipe z okrągłą głowicą i dopa
sowanym termostatem Ecostat Comfort oraz dyskiem 
prysznicowym Raindance Select 150.

# 27114, 000

Raindance® Select 240  
Showerpipe

Nieco mniejszy, również w stylistyce okrągłych form 
i zapewniający pełnię radości pod prysznicem: 
 Raindance Select 240 Showerpipe wraz z termostatem 
Ecostat Comfort i dyskiem prysznicowym Raindance 
Select 150.

# 27115, 000
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Ciesz się delikatnością deszczowych 

kropel, które jak perły odbijają się  

od twojej skóry. Kąpiel nie może być 

już bardziej uwodzicielska.

RainAir.
Nazwa RainFlow zapowiada dozna

nia jak pod wodospadem. Taka 

kąpiel jest jak stworzona dla Ciebie, 

po  prostu doskonała.

RainFlow.

Cała przyjemność pod prysznicem. 
Wodospad w domu.
Panele prysznicowe Raindance® Lif t oraz Raindance® Rainfall® 180  
dla upojnych doznań w kąpieli.

Panel prysznicowy Raindance® Lift

Panel prysznicowy z regulacją wysokości do 20 cm może być dopaso
wany indywidualnie do wysokości ramion. Fala wody RainFlow delikat 
nie opada z głowicy prysznicowej na Twoje ramiona. Pozwól też otu 
lić się miękkim kroplom RainAir. Tu, w połączeniu z eleganckim drążkiem 
 prysznicowym.

biel/chrom, # 27008, 400

Raindance® Rainfall® 180

Z tym produktem czujesz się jak pod gołym niebem sam na sam 
w lagunie. Połączenie orzeźwiającego wodospadu, który nazywamy 
 RainFlow, i wyjątkowo miękkich kropel RainAir każdego dnia przywo
łuje w domu smak urlopu nad Południowym Pacyfikiem.

chrom, # 28433, 000
biel/chrom, # 28433, 400
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Czysta przyjemność pod 
 prysznicem. Czyste sumienie.

EcoSmart. Bardzo cenimy wodę. Tak bardzo, że nasz dysk prysznicowy Raindance Select 

w  wersji EcoSmart pozwala na redukcję zużycia wody do około dziewięciu litrów na minutę. 

 Zawansowana technologia jest ukierunkowana na wydajne wykorzystanie wody. Od dziś  

możesz się kąpać ze świadomością, że robisz coś dobrego nie tylko dla siebie, ale również  

dla środowiska.

Odkryj swoje własne potencjalne oszczędności przy pomocy naszego kalkulatora na stronie

www.hansgrohe-int.com/savings-calculator

Odpowiedzialne korzystanie z wody i energii.

Kolory powierzchni

Po wskazaniu koloru powierzchni każdy nr artykułu (#) staje się ośmiocyfrowy,

np. 28500, -000 = chrom

np. 28500, -400 = biel/chrom

Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby ten prospekt był przyjazny dla środowiska. Zasto 

sowanie nowego rodzaju papieru pozwoliło na redukcję emisji CO2 podczas procesu produk

cyjnego o ponad 30 %. Ty także możesz przyczynić się do ochrony środowiska przekazując ten 

katalog innym zainteresowanym lub oddając go do recyclingu.
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