
Hansgrohe
Poradnik Fachowca

Radość za dotknięciem przycisku:
Innowacyjny sposób na radość  
w kontakcie z wodą

Select – nowy system obsługi Hansgrohe
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Select: Innowacja dla jeszcze większej radości w łazience

Jako jeden z liderów technologii w branży sanitarnej, Hansgrohe stawia sobie wysokie 
wymagania: Nasze pomysły mają nie tylko rewolucjonizować podejście do wody, ale 
także wyznaczać nowe standardy w aspekcie komfortu i obsługi. Prawdziwa korzyść 
dla klienta, oto nasz cel. Na przykład okazało się, że dla wielu osób korzystanie z przy
cisku jest łatwiejsze niż obrót pokrętłem. Ta myśl nadała bieg rozwojowi nowych prysz
niców i armatury Hansgrohe. Teraz wyposażone są one w elegancki przycisk, dzięki 
któremu jedno kliknięcie wystarczy, aby zmienić strumień wody i sterować nim. Nazwa 
tej innowacyjnej technologii: „Select”. Intuicyjna koncepcja obsługi za dotknięciem przy
cisku to temat obiecujący jeszcze więcej radości w łazience dla Twoich klientów, a dla 
Ciebie – dodatkowe argumenty sprzedaży.
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Raindance® Select E 300 2jet głowica prysznicowa

Raindance® Select E 120 3jet główka prysznicowa

ShowerTablet® Select 300 termostat prysznicowy

Hansgrohe Select
Radość za dotknięciem 

przycisku
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Select: więcej radości i szans biznesowych  
za dotknięciem przycisku

Zamiast komplikować życie, technologia powinna czynić je prostszym i wygodniejszym. 
Za sprawą systemu zmiany strumienia za dotknięciem przycisku, Hansgrohe, jako jedna 
z pierwszych firm w branży, konsekwentnie realizuje ten zamysł. Od główek i głowic 
prysznicowych po termostaty i komplety prysznicowe. Dostępne w różnych formatach, 
kształtach i rodzajach powierzchni. Zawsze w standardzie z przyciskiem Select, który 
czyni zmianę strumienia i wybór prysznica prawdziwą przyjemnością. Technologia 
działa na zasadzie w pełni mechanicznej – dzięki temu jest wyjątkowo niezawodna 
i atrakcyjna cenowo. To argumenty, które również sprzedaż produktów Select czynią 
łatwą jak za dotknięciem przycisku.

Raindance® Select E 120 3jet 

główka prysznicowa

Bezpośrednia droga do komfortu dzięki główkom prysznicowym
Rewolucyjna konstrukcja zapewnia wygodną zmianę strumienia za dotknięciem przycisku. Przycisk Select umieszczony jest w przedniej części dysku 

prysznicowego. Dla łatwej i intuicyjnej obsługi podczas kąpieli pod prysznicem.

Wewnętrzne przewodzenie 

wody

Dysza strumienia Rain

Mieszanie wody i powietrza dla 

uzyskania strumienia RainAir

Dysza strumienia RainAir

Dysza strumienia Whirl

Mechanizm Select z funkcją 

zmiany strumienia
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Serce zmiany strumienia w głowicach prysznicowych
Innowacyjny przełącznik Select umożliwia łatwą zmianę strumienia. Specjalny zawór reguluje przepływ wody 

między trybem strumienia 1 i 2. Odbywa się to w czysto mechaniczny sposób za dotknięciem przycisku.

Strumień 2

Strumień 1

Raindance® Select E 300 2jet 

głowica prysznicowa

Zmiana strumienia poprzez 

przycisk

Hansgrohe Select
Technologia
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Raindance® Select: 
Główka prysznicowa zaspokajająca  
wszystkie potrzeby pod prysznicem

Każdy człowiek ma swoje indywidualne potrzeby pod prysznicem. Czasem jest ich wiele. 
W zależności od pory dnia i aktywności. Zależnie od tego, czy chce się rozbudzić o po
ranku, czy wygodnie spłukać włosy albo zrelaksować się po wysiłku fizycznym: Teraz jest 
główka prysznicowa spełniająca wszystkie potrzeby. Ponieważ dyski prysznicowe Select 
po raz pierwszy łączą w sobie trzy rodzaje strumienia: RainAir, Rain i Whirl.

Raindance® Select E 120 3jet główka prysznicowa

Innowacyjny przełącznik Select umożliwia 

łatwą zmianę strumienia za dotknięciem 

przycisku.

Raindance® Select S 120 3jet główka prysznicowa
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1  RainAir: łagodny, zmysłowy strumień o dużych i miękkich kroplach, które odprężają
2  Rain: silny, ożywczy strumień, który odświeża oraz idealnie spłukuje z włosów szampon
3  Whirl: skoncentrowany, masujący strumień Whirl usuwający napięcia

Mniejsza dysza  

strumienia Rain

Dysza generująca  

krople o dużej objętości 

tworzące strumień RainAir

Specjalna, ruchoma 

dysza strumienia Whirl

Radość za dotknięciem 
przycisku
Główki prysznicowe
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Głowice prysznicowe Raindance® Select:
Jeden przycisk. Dwa rozłożyste strumienie Rain.  
Mnóstwo przyjemności.

Wszystko, co dobre, płynie z góry. Z nowymi głowicami prysznicowymi Select – pod
wójnie. Dostarczają one podwójnej dawki witalności za sprawą silnego strumienia Rain 
i zmysłowego strumienia RainAir – które układają się w kształt wodnej kurtyny. Dysze 
rozłożone są harmonijnie na całej powierzchni tarczy strumieniowej. Gwarantuje to 
przyjemność w kontakcie z wodą na całej powierzchni ciała.

Równie wygodna jak zmiana strumienia – pielęgnacja głowicy prysz

nicowej. Osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie dzięki 

zintegrowanej funkcji QuickClean. Poza tym głowicę prysznicową można 

w kilku ruchach rozłożyć na części, co dodatkowo ułatwia pielęgnację. 

Wystarczy poluzować pokrywę Select, wykręcić jednostkę funkcyjną i 

zdjąć tarczę prysznicową. Jednostkę funkcyjną wystarczy przepłukać 

pod bieżącą wodą. Tarczę prysznicową można umyć w misce z wodą z 

dodatkiem łagodnego środka czyszczącego lub nawet w zmywarce do 

naczyń.

Każda z głowic prysznicowych urzeka perfekcją formy: Okrągłe i w kształcie prostokąta 

o miękkich kątach, w kolorze chrom i biały/chrom – nowe głowice prysznicowe Select sprostają 

wszystkim gustom. I wniosą więcej komfortu do każdej łazienki.

Aby przełączyć strumień wystarczy dotknięcie 

przycisku Select. Jest on umieszczony w wygod

nym zasięgu pośrodku tarczy strumieniowej.

Wygodna pielęgnacja

Raindance® Select S 300 2jet  

głowica prysznicowa

Raindance® Select E 300 2jet  

głowica prysznicowa
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RainAir:
Miękkie krople o dużej objętości 

formują ten łagodny, odprężający 

strumień. Dysze są ukształtowane 

w taki sposób, aby strumień mógł w 

optymalny sposób rozwinąć swoją 

objętość.

Rain:
Strumień, którego moc ożywia 

i idealnie wypłukuje z włosów 

szampon. Uformowany dzięki 

specjalnym, wąskim dyszom dla 

optymalnej intensywności wody.

Radość za dotknięciem 
przycisku
Głowice i dysze boczne
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ShowerTablet® Select 300: 
Termostat, który definiuje na nowo komfort obsługi

ShowerTablet® Select 300  

Termostat prysznicowy

ShowerTablet® Select 300  

Termostat wannowy

Dzięki innowacyjnej technologii i wielu zaletom z ShowerTablet Select 300 wszystko 
dzieje się samo:

▪  Wystarczy dotknąć przycisk, by uruchomić wypływ. Wersja prysznicowa: Włącz/
wyłącz główkę prysznicową. Wersja wannowa: Wybór prysznica, wylewki wannowej 
lub obu jednocześnie.

▪  Wszystkie elementy Select można obsługiwać w prosty sposób od frontu. Duże 
 nadruki oznaczone kolorami ułatwiają obsługę.

▪  W trybie włączonym przycisk jest wysunięty. Dzięki temu można rozpoznać na 
 pierwszy rzut oka, który odbiornik jest włączony.

▪  Duża, funkcjonalna półka ze szkła hartowanego. Odporna na środki czyszczące 
i dzięki temu wyjątkowo wytrzymała i utrzymująca wysoką jakość.

▪  Pod względem estetycznym nieporównywalna ze standardowym termostatem. 
Stąd nowa nazwa: „ShowerTablet”.

Jednak ten nowy termostat natynkowy oferuje użytkownikowi nie tylko więcej wygody. 
Gwarantuje także łatwy i wygodny montaż. A także wygodny dostęp od frontu na 
wypadek prac konserwacyjnych. Oznacza to dla Ciebie, jako fachowca, oszczędność 
czasu i pracy.

Wybór odbiornika

Regulacja temperatury
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Zalety ShowerTablet® Select 300  
dla Twoich klientów

4. Czytelne oznaczenia:
Zrozumiałe i nieścieralne symbole 

ułatwiają obsługę.

3. Komfort dla użytkownika:
Przycisk obsługi w trybie 

włączonym jest wysunięty – 

dzięki temu aktywny odbiornik 

jest rozpoznawalny na pierwszy 

rzut oka.

2. Wygoda:
Wygodne pokrętło umożliwia pre

cyzyjne ustawienie temperatury.

1. Intuicyjna obsługa:
Przycisk Select i element regulacji 

temperatury zapewniają intuicyjną 

i wygodną obsługę od frontu.

8. Czystość:
Korpus jest uszczelniony i odporny 

na zabrudzenia, a gładka 

powierzchnia łatwa w pielęgnacji.

7. Praktyczne funkcje:
Gładka powierzchnia ze szkła 

oferuje mnóstwo miejsca na 

akcesoria.

6. Atrakcyjny wygląd:
Wyjątkowy design czyni Shower

Tablet Select 300 magnesem 

dla wzroku w łazience.

5. Bezpieczeństwo:
Izolowany korpus o zaokrąglonych 

krawędziach chroni przed popa

rzeniem i urazami.

Radość za dotknięciem 
przycisku
ShowerTablet® Select 300
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Raindance® Select Showerpipe:
Najwyższa forma przyjemności pod prysznicem

Kto zdecyduje się na komplet prysznicowy Raindance Select, będzie czerpać pełnię 
komfortu, wzornictwa i przyjemności z wody. Ten komplet łączy w jednym wszystkie inno
wacje i osiągnięcia technologiczne Hansgrohe. Wyjątkowy design wyzwala prawdziwą 
ochotę na prysznic. Intuicyjna obsługa czyni kąpiel prawdziwą przyjemnością. Głowica, 
główka prysznicowa i termostat: Wszystkim sterujesz intuicyjnie za dotknięciem przycisku.

To także zachwyca klientów: Komplet prysznicowy można w kilku ruchach zamontować 
nad wanną lub w strefie prysznica. W prosty sposób można go zainstalować na 
istnięjących przyłączach, dlatego jest idealnym rozwiązaniem w przypadku renowacji 
łazienki.

Domowe Wellness: Głowica prysznicowa z nowym strumieniem RainStream

Oprócz strumieni Rain i RainAir, nowa głowica Raindance Select E 300 3jet posiada trzeci strumień – zmysłowy 
RainStream. Strumień RainStream składa się z dwunastu biegnących równolegle strug wody. Zostały one optymalnie 
zaprojektowane w laboratorium strumieni Hansgrohe, aby płynąć równolegle, bez załamania, aż do samego dołu. 
Rezultat: ten sam, fascynujący efekt masażu bez względu na wysokość montażu i wzrost użytkownika.
Doznanie komfortu w kąpieli pod prysznicem i wygoda instalacji: Teraz prosty montaż głowicy prysznicowej 
Raindance Select E 300 z iBox universal. W ten sposób możesz zaoferować swoim klientom doznanie wellness w ich 
własnym domu – bez skomplikowanych nakładów. Nowa trójstrumieniowa głowica prysznicowa zintegrowana jest 
także w komplecie prysznicowym Raindance Select E 300 3jet.

Raindance® Select E 300 3jet

głowica prysznicowa
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Hansgrohe Select
Raindance® Select E 300 3jet 

Showerpipe

Raindance® Select E 300 3jet 

Showerpipe

Regulacja temperatury

Wybór strumieni

 RainAir

 Rain

Wybór strumieni

 RainAir

 Rain

 Whirl

Wybór główki prysznicowej

Wybór głowicy prysznicowej

Wybór głowicy prysznicowej

Rodzaj strumienia

 RainStream



14

Select: Intuicyjny system obsługi,  
z którego wynika mnóstwo korzyści

Zalety dla Ciebie, jako specjalisty branży łazienkowej

▪  Nowy, przekonujący system obsługi za dotknięciem przycisku,  
który zachwyci Twoich klientów

▪  Innowacyjne produkty z wyjątkową technologią, które podkreślą  
Twoje fachowe kompetencje

▪  Spełnienie oczekiwań szerokiego grona klientów, a dzięki temu  
zwiększenie szans biznesowych

▪  Różnorodność form i rodzajów powierzchni – odpowiednie rozwiązanie  
na każdy gust

Zalety dla Twoich klientów

▪  Intuicyjna obsługa za dotknięciem przycisku: Wystarczy jedno kliknięcie, 
aby zmienić strumień lub przełączyć odbiornik prysznicowy

▪  Łatwo dostępne funkcje i wygodna obsługa
▪  Atrakcyjny design, który czyni łazienkę piękną
▪  Bogaty asortyment multifunkcyjnych produktów dla indywidualnych doznań 

w kąpieli pod prysznicem
▪  Konsekwentna filozofia obsługi na przestrzeni całej gamy produktów, od głowicy, 

przez główkę, po komplet prysznicowy i termostat

Główka czy głowica prysznicowa, ShowerTablet czy komplet prysznicowy – nowa 
technologia Select wyzwala potencjał swoich wielu zalet za dotknięciem przycisku. Bez 
względu na to, które rozwiązanie prysznicowe wybierzesz, prosty system obsługi zrewo
lucjonizuje Twoje doznania podczas kąpieli.
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Hansgrohe Select
Przegląd produktów

Zalety

Raindance® Select E 300 3jet  

głowica prysznicowa

ShowerTablet® Select 300 

termostat prysznicowy

Raindance® Select S 120 3jet 

główka prysznicowa

Raindance® Select E 300 3jet  

Showerpipe
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Legenda
1    RainAir
2    CaresseAir
3    Mix

Legenda
1    RainAir
2    Rain
3    Whirl

Legenda
1    RainAir
2    CaresseAir
3    Mix

Legenda
1    RainAir
2    Rain
3    Whirl

Raindance® Select E 150 3jet 
Główka prysznicowa
# 26550, 000, 400
EcoSmart # 26551, 000, 400 

Raindance® Select E 120 3jet 
Główka prysznicowa
# 26520, 000, 400 
EcoSmart # 26521, 000, 400

Raindance® Select S 150 3jet 
Główka prysznicowa
# 28587, 000, 400
EcoSmart # 28588, 000, 400

Raindance® Select S 120 3jet 
Główka prysznicowa
# 26530, 000, 400
EcoSmart # 26531, 000, 400

Główki prysznicowe – przegląd produktów



17

Hansgrohe Select
Główki/Głowice pryszni

cowe – przegląd produktów

Legenda
1    Rain
2    RainAir
3    RainStream

Legenda
1    Rain
2    RainAir

Legenda
1    Rain
2    RainAir

Legenda
1    Rain
2    RainAir

Raindance® Select E 300 3jet 
Głowica prysznicowa z ramieniem, 
390 mm
# 26468, 000, 400

Raindance® Select E 300 2jet 
Głowica prysznicowa z przyłączem 
sufitowym, 100 mm
# 27384, 000, 400
Raindance® Select E 300 2jet 
Głowica prysznicowa z ramieniem, 
390 mm
# 27385, 000, 400

Raindance® Select S 300 2jet 
Głowica prysznicowa z przyłączem 
sufitowym, 100 mm
# 27337, 000, 400
Raindance® Select S 300 2jet 
Głowica prysznicowa z ramieniem, 
390 mm # 27378, 000, 400

Raindance® Select S 240 2jet 
Głowica prysznicowa z przyłączem 
sufitowym, 100 mm
# 26467, 000, 400
Raindance® Select S 240 2jet 
Głowica prysznicowa z ramieniem, 
390 mm
# 26466, 000, 400

Głowice prysznicowe – przegląd produktów
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Termostaty – przegląd produktów

ShowerTablet® Select 300 czyni wszystko łatwiejszym dla Ciebie, 
jako fachowca:

▪  Oszczędność czasu i bezpieczeństwo za sprawą prostego montażu
▪  Żadnych zarysowań korpusu dzięki systemowi przykręcania od dołu
▪  Łatwy dostęp do kartuszy, filtrów i zaworów zwrotnych na wypadek prac 

 konserwacyjnych
▪  Sprawdzony pod względem wytrzymałości, długi okres użytkowania

ShowerTablet® Select 300 prysznicowy 
Półka szklana, chrom # 13171, 000
Półka szklana, biała # 13171, 400

ShowerTablet® Select 300 do wanny 
Półka szklana, chrom # 13151, 000
Półka szklana, biała # 13151, 400

Legenda
1  główka prysznicowa

Legenda
1  wylewka wannowa
2  główka prysznicowa
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Hansgrohe Select
Termostaty – przegląd 

produktówWskazówki instalacyjne

Półka szklana

Przyłącze wody

Korpus

Obudowa
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Raindance® Select E 120/ 
Unica®‘S Puro zestaw
90 cm # 26621, 000, 400
65 cm # 26620, 000, 400 
(bez fot.)
EcoSmart, 90 cm 
# 26623, 000, 400 (bez fot.)
EcoSmart, 65 cm 
# 26622, 000, 400 (bez fot.)

Raindance® Select S 150/ 
Unica®‘S Puro zestaw
90 cm # 27803, 000, 400
65 cm # 27802, 000, 400 
(bez fot.)

Raindance® Select S 120/ 
Unica®‘S Puro zestaw
90 cm # 26631, 000, 400
65 cm # 26630, 000, 400 
(bez fot.)
EcoSmart, 90 cm 
# 26633, 000, 400 (bez fot.)
EcoSmart, 65 cm 
# 26632, 000, 400 (bez fot.)

Zestawy prysznicowe – przegląd produktów

Raindance® Select E 150/
Unica®‘S Puro zestaw
90 cm # 27857, 000, 400
65 cm # 27856, 000, 400 
(bez fot.)
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Hansgrohe Select
Zestawy i komplety pryszni

cowe – przegląd produktów

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance Select E 300 3jet,  
dyskiem prysznicowym Raindance Select E 120 3jet,  
termostatem ShowerTablet Select 300, ramię prysznicowe 380 mm 
# 27127, 000, 400

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance Select E 300 2jet,  
dyskiem prysznicowym Raindance Select E 120 3jet,  
termostatem ShowerTablet Select 300, ramię prysznicowe 380 mm 
# 27126, 000, 400

Komplety prysznicowe – przegląd produktów

Legenda
1    głowica prysznicowa Rain
2    głowica prysznicowa RainAir
3    głowica prysznicowa RainStream
4  główka prysznicowa

Legenda
1    głowica prysznicowa Rain
2    głowica prysznicowa RainAir
3  główka prysznicowa



22

Komplety prysznicowe – przegląd produktów

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance Select E 300 2jet,  
dyskiem prysznicowym Raindance Select E 120 3jet 
i termostatem Ecostat Select, ramię prysznicowe 380 mm 
# 27128, 000, 400

Raindance® Select E 360 Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance Select E 360 1jet,  
dyskiem prysznicowym Raindance Select E 120 3jet 
i termostatem Ecostat Select, ramię prysznicowe 380 mm 
# 27112, 000, 400
Raindance® Select E 360 Showerpipe do wanny (bez fot.)
# 27113, 000, 400

Legenda
1  główka prysznicowa
2  głowica prysznicowa

Legenda
1  główka prysznicowa
2  głowica prysznicowa
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Hansgrohe Select
Komplety prysznicowe – 

przegląd produktów

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance Select S 300 2jet,  
dyskiem prysznicowym Raindance Select S 120 3jet 
i termostatem Ecostat Comfort, ramię prysznicowe 450 mm 
# 27133, 000, 400

Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe 
z głowicą prysznicową Raindance Select S 240 2jet,  
dyskiem prysznicowym Raindance Select S 120 3jet 
i termostatem Ecostat Comfort, ramię prysznicowe 450 mm 
# 27129, 000, 400

Legenda
1    głowica prysznicowa Rain
2    głowica prysznicowa RainAir
3  główka prysznicowa

Legenda
1    głowica prysznicowa Rain
2    głowica prysznicowa RainAir
3  główka prysznicowa



Serwis Fachowy Hansgrohe
Specjaliści branży sanitarnej chętnie udzielą 

Ci odpowiedzi na wszystkie pytania, służąc 

wyczerpującą wiedzą na temat całego pro

gramu produktów Hansgrohe. Części zamienne 

i serwisowe są dla Ciebie dostępne w możliwie 

najszybszy sposób.

Czekamy na Twoje zapytania:

od poniedziałku do piątku,  

w godzinach 8:00 – 16:00

Infolinia:  801 011 299

Fax:  61 816 86 26

Email:  serwis@hansgrohe.pl

Dział Handlowy Hansgrohe
Zapytania telefoniczne na temat produktów  

i terminów dostawy.

Czekamy na Twoje zapytania:

od poniedziałku do piątku,  

w godzinach 8:00 – 16:00

Infolinia:  801 011 299

Fax:  61 816 86 09

Email: sprzedaz@hansgrohe.pl

Gwarancja dostępności Hansgrohe
Gwarantujemy dostępność części zamien

nych do 10 lat od momentu zakupu produktu. 

Możesz być spokojny nawet o projekty zreali

zowane jakiś czas temu.

Walizka serwisowa Hansgrohe
Gwarancja szybkiego i niezawodnego serwisu 

u Klienta. Walizka serwisowa oferuje Ci wiele 

zalet: zawiera np. 45 najważniejszych i naj

popularniejszych części zamiennych, mobilny 

arkusz przeglądowy i gotowy formularz 

ułatwiający składanie zamówień na części 

zamienne.

Gwarancja jakości Hansgrohe
Najwyższa jakość jest kluczowym elementem 

filozofii firmy Hansgrohe. Dlatego z własnej ini

cjatywy oferujemy użytkownikowi 5 lat gwaran

cji producenta na nasze produkty. Szczegóły 

znajdziesz na www.hansgrohe.pl/gwarancja.

Aquademia Hansgrohe
Aquademia to nasze centrum kulturalne, w 

którym możesz doświadczyć kontaktu z wodą w 

wielu wymiarach. Odkryj podczas spaceru po 

naszej ekspozycji, jak światowe gwiazdy designu 

zmieniają łazienkę w oazę dobrego samopo

czucia. Pozwól nam zademonstrować Ci, jak 

innowacyjne technologie czynią oszczędzanie 

wody przyjemnym.

Zapraszamy do Aquademii w Polsce  

(w Tarnowie Podgórnym): od poniedziałku  

do piątku, w godzinach 8:00  16:00.
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Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL62080 Tarnowo Podgórne 

Infolinia: 801 011 299 · Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl

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

środowis ka. Ty także możesz przyczynić się do ochrony środowiska przekazując 

ten katalog innym zainteresowanym lub oddając go do recyclingu.


