Raindance Select
®

Lenyűgöző zuhanyélmény.
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Lenyűgöző zuhanyélmény:
valódi érintés minden alkalommal.
Számos esetben választjuk a zuhanyzást a hétköznapok során.
A víz tisztít és élénkít. Egy pillanatra elfeledteti a szürke hétköznapok monotonitását. Ezt a kis időt, amit Ön
zuhanyzással tölt a fürdőben, mi zuhanyélménynek nevezzük. A hangulatától függően ez lehet akár egy reggeli
zuhany, amely segít felébredni, de lehet egy frissítő zuhany is, amely után újra lendületbe jövünk, vagy akár egy
lazító, nyugtató zuhany egy hosszú, fárasztó nap után.
A zuhanyzás során kizárólag Ön van a középpontban. Ebből az okból fejlesztettük ki a Raindance termékeket,
hogy kiválaszthassa közülük az Önnek leginkább megfelelő változatot a tökéletes zuhanyzáshoz – termosztáttal,
kézi- vagy fejzuhannyal. Ennek a katalógusnak a segítségével könnyedén meghozhatja a döntést, hogy melyik termékre van szüksége a rendkívüli zuhanyélményhez mindennap.

04 Hansgrohe. Raindance Select 360 Showerpipe

Lenyűgöző zuhanyélmény:
simogató nyári zápor.
A Raindance Select 360 Showerpipe egy újfajta élményt nyújt.
®

Mintha a szabad ég alatt állnánk, ahonnan a meleg, nyári eső hullik alá. A lágy vízcseppek gyengéden beborítják
egész testét. A Raindance Select 360 Showerpipe teljes szabadságot kínál: a fejzuhanyból érkező lágy, telített vízcseppek befedik bőrét; a kézizuhanynál 3 sugárfajta között választhat; az Ecostat Select termosztátos csaptelep pedig
tárolófelületként is funkcionál, ahol elhelyezheti a zuhanyzáshoz szükséges kiegészítőket. Mindezek együttvéve tökéletes zuhanyélményt biztosítanak Önnek.

Raindance Select 360
Showerpipe zuhanyzóhoz

Raindance Select 360
Showerpipe kádhoz

Raindance Select 150
Combi 0,90 m

Üveg felületű polccal, # 27112, - 000
Üveg felületű fehér polccal, # 27112, -400

Üveg felületű polccal, # 27113, - 000
Üveg felületű fehér polccal, # 27113, -400

# 27037, - 000
Raindance Select 150 Combi 0,65 m
(kép nélkül)
# 27036, - 000

®

®

®
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Lenyűgöző zuhanyélmény:
nagy felületet beborító vízsugár.
Raindance fejzuhanyok az esőzuhatagért.
®

A Raindance fejzuhany alatt állva érezni fogja a különbséget egy normál zuhanyhoz képest. Köszönhetően a
Hansgrohe AirPower technológiájának, testét levegővel dúsított vízcseppek ölelik körül. A QuickClean vízkőmentesítőrendszer garantálja, hogy hosszú időn keresztül élvezhesse a zuhanyzást. Az egész testét vállszélességben beborító
zuhanyélményt pedig XXL Performance-nek nevezzük. Otthonába költözik a finom nyári zápor, és mindez gyönyörű formában ölt testet.

AirPower.
Intelligens technológia, amely növeli a zuhanyzás élményét: a vízcseppek levegővel keverednek, ezáltal telítettebb, lágyabb vízsugarat kapunk. Ezt a gyengéd zuhanyesőt nevezzük RainAir-nek.

QuickClean.
Mivel termékeinket időtálló dizájnnal tervezzük, ezért
nagy hangsúlyt fektetünk a minőségükre is, hogy hosszú
élettartalmúak legyenek. A QuickClean technológiának
köszönhetően a sugárkorongon lévő szilikon fúvókákról
könnyed mozdulattal eltávolíthatjuk a vízkövet.

XXL Performance.
Maximális zuhanyélmény az extra méretű sugárkorongnak köszönhetően. A vízcseppek teljes felületen beborítják testét.

Raindance E 420 AIR 2jet
RainAir és RainFlow vízsugárral
®

# 27373, - 000

Raindance E 360 AIR 1jet

Raindance S 300 AIR

Raindance S 240 AIR

# 27371, - 000

# 27493, - 000

# 27474, - 000

®

®

®
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Lenyűgöző zuhanyélmény:
Mindig más. Mindig tökéletes.
Raindance Select 150 kézizuhany az egyedi zuhanykomfortért.
®

A Raindance Select 150 kézizuhannyal újra felfedezheti a zuhanyzás élményét. A Select funkció segítségével egy
gombnyomásra átválthatunk a három sugárfajta között: RainAir, CaresseAir vagy Mix, igazodva az Ön hangulatához. Így értelmezzük mi a zuhanyélményt – mindig másként, de mindig Önnek a legmegfelelőbben.

RainAir.

CaresseAir.

Mix.

A könnyű zuhanyeső lágyan

Jóleső zuhany egy edzés vagy egy

Tökéletes keveréke a lágy eső -

beborítja testét. A napközben

fárasztó munkanap után, hogy újra

cseppeknek és a dinamikus

összegyűlt stressz elillan zuhany-

feltöltődjünk: erőteljes masszázssu-

Caresse sugárnak. Ideális pl.

zás közben, ahogy a vízcseppek

gár.

s ampon kiöblítéséhez a hajból.

a vállához érnek.

AirPower.

Select.

Intelligens technológia a nagy-

Egy kis gomb komoly funkcióval:

szerű zuhanyélményért: a víz

egyetlen kattintás a három vízsugár

levegővel keveredik, ezáltal

közötti átváltáshoz: RainAir, Mix és

nagyméretű és kellemesen lágy

CaresseAir.

vízcseppek keletkeznek.
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Lenyűgöző zuhanyélmény:
kényelmes, újradefiniált.
Egyedi technológia az egyedi zuhanyélményért.
A Hansgrohe Raindance Select 150 kézizuhany nemcsak a modern dizájn iránti magas elvárásokat elégíti ki, de erő forrás-takarékos eljárással is készült. Az EcoSmart, a QuickClean és az XXL Performance is olyan Hansgrohe technológiák, amelyek egyaránt megfelelnek a környezetvédelem szabályainak és az Ön igényeinek is. Ezenkívül van
még egy különleges technolgóia, amit a dizájnnál alkalmazunk: ez a duplahéjú felület. Ennek a speciális eljárásnak az
alkalmazása teszi lehetővé, hogy egyszerre legyen jelen a terméken a fényes króm és a tiszta fehér árnyalata – ilyen a
Raindance Select kézizuhany is króm-fehérben.

Raindance Select 150 kézizuhany 3jet

Raindance Select 150 kézizuhany 3jet

króm, # 28587, - 000
EcoSmart, 9 l/perc, # 28588, - 000

fehér króm, # 28587, -400
EcoSmart, 9 l/perc, # 28588, -400

®

®
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EcoSmart.

QuickClean.

XXL Performance.

Az EcoSmart egy olyan technoló-

A QuickClean technológia célja,

Maximális zuhanyélmény az extra

gia, amely révén hatékonyan hasz-

hogy könnyedén eltávolíthassuk a

méretű sugárkorongnak köszönhe-

náljuk fel a vizet és az energiát.

vízkövet: dörzsöljük le a szennye-

tően. A vízcseppek teljes felületen

M inden EcoSmart kézizuhanynál

ződést a szilikon göbökről, és zuha-

beborítják testét.

kb. 9 l/p ercre csökken az átfolyó

nyunk biztos, hogy hosszú életű lesz.

víz mennyisége.
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Lenyűgöző zuhanyélmény:
még nagyobb szabadság.
Ecostat Select: egyedi komfort a formát és a funkciót illetően is.
®

Ez egy olyan újdonság, amely valóban különleges élményt ígér a zuhanyzás során: az új Ecostat Select mégtöbb
szabadságot nyújt. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és vízmennyiséget, pakolja fel a zuhanyzáshoz használt kiegészítőket a polcra, és élvezze a szabadságot! Az eredmény egy nagyszerű élmény, amelyet kiegészít a termék
egyedi, látványos megjelenése, amit pontosan az Ön igényei szerint terveztek.
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Könnyebb kezelhetőség.
Függetlenül attól, hogy minden egyes nap és minden egyes zuhany
különböző, az új Ecostat Select állandó vízmennyiséget és hőmérsékletet biztosít. A dizájn megtervezésénél fontos szempont volt, hogy a
kezelőkar és a szimbólumok könnyen működtethetők és egyértelműek
legyenek.

Még látványosabb.
A forma és a funkció összhangban állnak egymással. A lapos, edzett
üvegből készült felső rész polcként funkcionál, ahová elhelyezheti a
zuhanyzáshoz szükséges kiegészítőket. A kiváló minőségű anyagok
modern, letisztult dizájnnal kombinálva luxus megjelenést alkotnak:
új érzékiség a fürdőszobában.

Biztonságosabb.
Megnyugtató azt tudni, hogy hirtelen érkező forró víz nem lephet
meg bennünket, hacsak nem nyomjuk meg a hőmérséklet-szabályzó
gombot. Emellett az elegáns megjelenésű külső test sem forrósodik
fel, köszönhetően különleges technológiájának. A lekerekített élek
megvédenek a sérülésektől, és teljes szabadságot adnak a zuhany
alatti mozgás tekintetében.

Nagyobb megtakarítás.
Az Ecostat Select az EcoSmart víztakarékos technológiával kombinálva tökéletes egységet alkot. A beépített vízkorlátozóval 10 l/perc
az átfolyó víz mennyisége, amelyet manuálisan szabályozva, a gomb
megnyomásával növelni tudunk.

Ecostat Select

Ecostat Select

Termosztát zuhanyzóhoz, falsíkon kívüli
Üveg felületű polccal, # 13161, - 000
Üveg felületű fehér polccal, # 13161, -400

Termosztát kádhoz, falsíkon kívüli
Üveg felületű polccal, # 13141, - 000
Üveg felületű fehér polccal, # 13141, -400

®

®
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Lenyűgöző zuhanyélmény:
tökéletes választás.
Példák az egyedi zuhanyélményt nyújtó termékskálából.

1. változat:

2. változat:

Showerpipe fejzuhannyal, kézizuhannyal
és falsíkon kívüli termosztáttal.

Fejzuhany, zuhanyszett és falsík alatti
termosztát elzáró- és váltószeleppel.

Raindance Select 360 Showerpipe zuhanyzóhoz
Üveg felületű polccal, # 27112, - 000
Üveg felületű fehér polccal, # 27112, -400

Raindance E 420 AIR 1jet fejzuhany, # 27372, - 000
Raindance Select 150/Unica ’S Puro zuhanyszett 0,90 m, # 27803, - 000, -400
Ecostat E termosztát elzáró- és váltószeleppel,
falsík alatti, # 31573, - 000
PuraVida FixFit csőcsatlakozó, # 27414, - 000

®

®
®

®

®

®

®
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Számos megoldás kínálkozik a tökéletes zuhanyélményhez – ez függ a fürdőszobától, az igényektől és természetesen az ízléstől. Bármelyik verziót is választja, döntésében nem fog csalódni. A bemutatott zuhanyváltozatok útmutatásként szolgálnak, hogy megszemlélhessen néhány verziót a számtalan lehetséges variáció közül.

3. változat:

4. változat:

Fejzuhany, kézizuhany és falsík alatti
termosztát elzáró- és váltószeleppel.

Zuhanyszett és falsíkon kívüli termosztát.

Raindance E 420 AIR 1jet fejzuhany, # 27372, - 000
Raindance Select 150 3jet kézizuhany, # 27587, - 000, -400
Porter’S zuhanytartó, # 28331, - 000
Isiflex zuhanycső 1,25 m, # 28272, - 000
Ecostat E falsík alatti termosztát
elzáró- és váltószeleppel, # 31573, - 000
PuraVida FixFit csőcsatlakozó, # 27414, - 000
®
®

®

®

®

®

Raindance Select 150 Combi 0,90 m, # 27037, - 000
®
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Lenyűgöző zuhanyélmény:
tökéletes kombináció.
Raindance minden változatban.
®

Raindance Select 360
Showerpipe zuhanyzóhoz

Raindance Select 360
Showerpipe kádhoz

Raindance Select 150
Combi 0,90 m

Ez nem csupán egy Raindance fejzuhany, és nem is
csak egy Raindance Select 150 kézizuhany, vagy egy
Ecostat Select termosztát. Ez a három termék tökéletes
kombinációja, amely maximális zuhanyélményt ígér.

A Showerpipe elérhető kádtöltős változatban is.
A kézizuhany három sugárfajtát kínál, amelyből
k edvünk szerint választhatunk.

Nagyszerű választás a gyors és könnyű felszereléshez: Raindance Select 150 kézizuhany Ecostat Select
termosztáttal és zuhanyrúddal. A zuhanytartó magasságát beállíthatjuk aszerint, hogy a zuhanyfejet kézi-,
fej-, vagy oldalzuhanyként szeretnénk használni.

®

Üveg felületű polccal, # 27112, - 000
Üveg felületű fehér polccal, # 27112, -400

®

Üveg felületű polccal, # 27113, - 000
Üveg felületű fehér polccal, # 27113, -400

# 27037, - 000
Raindance Select 150 Combi 0,65 m
(kép nélkül)
# 27036, - 000

Raindance Select 300
Showerpipe

Raindance Select 240
Showerpipe

Mindazok, akik a lekerekített formákat részesítik
e lőnyben, választhatják a Raindance Select 300
Showerpipe-ot a kerek formájú fejzuhannyal,
a hozzá illő Ecostat Comfort termosztáttal és a
Raindance Select 150 kézizuhannyal.

Egy kicsit kisebb méretben, de szintén kerek formákkal a Raindance Select 240 Showerpipe is nagyszerű
zuhanyélményt ígér az Ecostat Comfort termosztáttal és
a Raindance Select 150 kézizuhannyal.

®

# 27114, - 000

®

®

# 27115, - 000
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Lenyűgöző zuhanyélmény:
vízesés otthon.
A Raindance Lift zuhanypanel és a Raindance Rainfall 180
felejthetetlen élményt nyújt a zuhanyzás során.
®

®

®

Raindance Lift zuhanypanel

Raindance Rainfall 180

A zuhanypanel 20 cm-rel feljebb és lejjebb is állítható, az Önnek leginkább megfelelő magasságba. Az egyenletes RainFlow vízesés lágyan hullik alá a fejzuhanyból a nyakára, hátára, de választhatja az egész testét beborító RainAir esőztető funkciót is. A képen egy elegáns kézizuhany
egészíti ki a zuhanypanelt.

Mintha a szabad ég alatt állnánk egy hegyoldalról lezúduló vízesés
alatt. A pezsdítő RainFlow vízsugár és a rendkívül lágy esőcseppeket
előidéző RainAir mindennap a fürdőszobánkba varázsol egy szeletet a
csodálatos természet világából.

®

Fehér króm, # 27008, -400

RainAir.

®

®

Króm, # 28433, - 000
Fehér króm, # 28433, -400

RainFlow.

A lágy esőcseppek gyengéden borítják

A RainFlow vízsugár pezsdítően hat,

be bőrét, és apró gyöngyökként terül-

a zuhanyzás olyan egyedi és tökéle-

nek szét testén. Aligha képzelhető el

tes, mintha egy vízesés alatt állnánk

ettől kellemesebb zuhanyélmény.

a szabad ég alatt.

Felelős víz- és energiafelhasználás.
EcoSmart. Megbecsüljük a vizet. Ezáltal a Raindance Select EcoSmart kézizuhanyok vízfogyasztását 9 literre csökkentettük percenként. Jól kidolgozott technológia a hatékony vízfelhasználás
érdekében. Mostantól abban a tudatban zuhanyozhat, hogy azzal nem károsítja környezetét.
Számítsa ki a Hansgrohe online kalkulátor segítségével, mennyi energiát és vizet tud megspórolni:
hansgrohe-int.com/savings- calculator

A katalógus kinyomtatásakor gondosan ügyeltünk arra, hogy környezetbarát eljárást alkalmazzunk. Egy újfajta papírt használtunk, melynek köszönhetően a gyártási folyamat során a CO 2
kibocsátást 30 % -kal csökkentettük. Ön szintén tehet lépéseket a környezetvédelem érdekében
azáltal, hogy miután átnézte a katalógust, átadja másoknak, illetve újrahasznosítja azt.

Felületek
Minden cikkszám (#) nyolc számjegyből áll, ebből az utolsó három karakter határozza meg a felületet:
pl. 28500, - 000 = króm
pl. 28500, - 400 = fehér króm
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Lenyűgöző zuhanyélmény:
tiszta lelkiismeret.

