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Mivel a Hansgrohénál minden nap a vízzel dolgozunk ezért nagyon fontos számunkra annak környezettu-
datos felhasználása. Kutatásaink során mindig ezt a célt tartjuk szem előtt. Az egyik ilyen technológia az 
EcoSmart, ami észrevehetően csökkenti termékeink vízfogyasztását.

Spóroljon még többet EcoSmart technológiánkkal!
Tudjon meg többet környezettudatos technológiánkról: www.hansgrohe.hu/ecosmart és arról,  
hogyan tud termékeinkkel még több vizet és energiát spórolni: www.hansgrohe.hu/kalkulator 
Kalkulátorunk segítségével számolja ki.

Tervezés a Hansgrohe@home alkalmazással
iPhone, iPad vagy androidos készülékével megnézheti, hogy melyik Hansgrohe csaptelep illik az otthoni 
mosdókagylójához: http://itunes.com/app/hansgrohehome vagy  
https://play.google.com/store/search?q=hansgrohe 

A katalógus kinyomtatásakor gondosan ügyeltünk arra, hogy környezetbarát eljárást alkalmazzunk.
Ön szintén tehet lépéseket a környezetvédelem érdekében azáltal, hogy miután átnézte a katalógust, átadja.

Víztakarékosság mindenekelött. 
Hansgrohe: innovációk a kevesebb vízfogyasztásért.
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Válassza ki saját  
zuhanyélményét!
Raindance® Select.

Hansgrohe · H-1139 Budapest · Forgách u. 11-13 · Telefon +36 1 2369090
Telefax +36 1 2369098 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu



 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



Melyik a kedvenc  
vízsugara?



Raindance® Select E 300 fejzuhany

Lágy cseppek vagy erős, felpezsdítő  
vízsugár? Egy kattintással eldöntheti.

Raindance® Select E 120 kézizuhany

Élénkítő zuhany, kellemes, lágy cseppek 
vagy egy erős masszázs: bármelyiket 

választhatja.

Raindance® Select E 300 Showerpipe

A kézizuhany, a fejzuhany és a termosztát 
gyönyörű kombinációja.



 Ötleteinkkel nem csak forradalmasítani 
akarjuk a vízhasználatot, hanem új kényelmi 
és praktikus sztenderdeket szeretnénk felállí-
tani. A Hansgrohe minden egyes tervezésnél 
és fejlesztésnél szem előtt tartja azt, hogy ter-
mékei élményt biztosítsanak. Így a legutóbbi 

mérföldkőnek számító termékünket nem egy 
bonyolult használati utasítással, hanem egy ele-
gáns gombbal biztosítjuk vásárlóink számára. 
Ez a gomb megváltoztatja zuhanyélményét, 
mivel most egy egyszerű kattintással válthat  
a zuhanysugarak között. Akár levegővel teli, 

puha esőcseppekre vágyik, akár egy frissítő 
masszázsra, a Select funkciónak köszönhetően 
Ön választja ki az igényeinek megfelelő 
zuhanyt.
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Válassza ki: a zuhanyélmény technológiáját.

Egyszerű, vagy egyszerűen jó?
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Raindance® Select E 120: az új kézizuhany különböző vízsugarai kimossák

hajából a sampont, simogatják és masszírozzák.

Zuhany vagy all-rounder?

 Először egy erős, fr iss í tő zuhany,  
azután pedig egy gyengéden simogató 
RainAir. Vagy esetleg egy még intenzívebb 
masszírozó vízsugarat szeretne? A Raindance 

Select E 120 kézizuhany Select gombjának 
köszönhetően azonnal kiválaszthatja az 
éppen kívánt zuhanysugarat. Mivel nem csak 
a kényelemre gondolunk, ezért ez a kézizuhany 

EcoSmart verzióban is elérhető. Az intelligens 
átfolyás-szabályozónak köszönhetően akár 
40 %-kal csökkentheti a vízfogyasztást.

A prospektus kihajtható oldalán 
megtalálja a funkciók magyarázatát.

Rain

RainAir

Whirl



Whirl
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Raindance® Select E 300: különösen erős, illetve lágy vízsugárral.

Felébredni vagy ellazulni?

 Minden embernek különböző ideig tart 
amíg reggel felébred a saját ritmusában, saját 
szokásaival, ugyanúgy, mint az esti fürdés is 
mindenkinek mást jelent. A Raindance Select 
fejzuhany erőteljes Rain vízsugara tökéletesen 

kimossa a sampont hajából, vagy a lágy, simo-
gató RainAir vízsugár beborítja testét – mind-
ezt egy gombnyomásra. A zuhany tisztítása 
éppen olyan könnyű, mint a gombnyomás:  
a QuickClean funkció jóvoltából minden 

mészkő lerakódás egy könnyed mozdulattal 
eltávolítható a szilikonfúvókákról.

A prospektus kihajtható oldalán 
megtalálja a funkciók magyarázatát.

Rain RainAir
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Raindance® Select E 300 Showerpipe: a kézizuhany, 

a fejzuhany és a termosztát kombinációja.

Zuhany vagy szórakozás?

 Frissítő és pihentető fejzuhany, három-
féle vízsugárral rendelkező kézizuhany és 
mu l t i f unkc ioná l i s  t e rmosz tá t :  vá lassza  
a Raindance Select Showerpipe-ot és élvezze 
a teljes kényelmet, a tökéletes zuhanyélményt 

és az ízléses dizájnt. A Hansgrohe összes  
termékét úgy tervezzük, hogy praktikus és 
ízléses legyen, illetve ami még fontosabb: 
mindenki megtalálja a számára tökéletes 
zuhanyélményt. Mindemellett a Showerpipe 

felszerelése nagyon egyszerű, mivel nem kell 
hozzá falat bontani, így a fürdőszoba felújí-
tásnál ideális megoldás.

A prospektus kihajtható oldalán megtalálja  
a funkciók magyarázatát.

Whirl
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Ecostat® Select és zuhanyszett, a kézizuhany tökéletes társai.

Kétszer, vagy háromszor jobb?

 A fürdőszoba a wellness részét képezi. 
Ez az a hely, ahol ki tudjuk zárni a külvilágot 
és végre csak saját magunkra figyelhetünk. 

Ebben segít nekünk a magas minőséget és 
dizájnt képviselő Ecostat Select termosztát, ami 
teljes mértékben illik a Raindance Select E 120 

zuhanyszetthez. A könnyedén felszerelhető ter-
mosztát kétféle méretben és színben kapható.

Még takarékosabb.
Az Ecostat Select automatikusan korlátozza
az átfolyó víz mennyiségét. 

Még nagyobb kényelem.
Egyértelmű, kopásálló szimbólumok segítenek 
az Ecostat Select működtetésében. A fogantyú 
optimális formája alátámasztja a biztonságos 
kezelést.

Még biztonságosabb.
A lekerekített élek megóvnak a sérülésektől.

Még nagyobb felület.
Az Ecostat Select polca elegendő méretű
felületet biztosít a zuhanyzáshoz szükséges
tárgyak elhelyezéséhez.

Még több kényelem egy szettben.
65 vagy 90 cm hosszú, króm vagy fehér króm 
felületű zuhanyszettek bármely fürdőszobába 
alkalmasak.
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Raindance® Select : egy teljes termékcsalád.

Variálható és egyedi?

Króm felülettel

Króm fehér felülettel

Króm felülettel

Króm fehér felülettel

Króm fehér felülettel

Újdonságok

Raindance® Select E 120 3jet kézizuhany 
# 26520, -000, -400 (15 l/perc) 
EcoSmart # 26521, -000, -400 (9 l/perc) (ábra nélkül) 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select E 300 2jet fejzuhany 
mennyezeti csatlakozóval 100 mm 
# 27384, -000, -400 (17 l/perc) 
Raindance® Select E 300 2jet fejzuhany 
zuhanykarral 390 mm 
# 27385, -000, -400 (17 l/perc) (ábra nélkül) 
 

       

  

Raindance® Select E 300 Showerpipe zuhanyzohoz 
Raindance Select E 300 2jet fejzuhannyal  
(17 l/perc), Raindance Select E 120 3jet  
kézizuhany (15 l/perc) és Ecostat Select termosztát, 
zuhanykar 380 mm 
# 27128, -000, -400 
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Króm fehér felülettel

Termosztát

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

       

    

Ecostat® Select zuhanytermosztát 
beépített EcoSmart funkcióval 
# 13161, -000, -400 
 
 
 
 

Ecostat® Select kádtermosztát 
beépített EcoSmart funkcióval 
# 13141, -000, -400 (20 l/perc) 
 
 
 
 

    

Polcként is használható, fehér felülettel Polcként is használható, fehér felülettel

Polcként is használható, króm felülettel Polcként is használható, króm felülettel



Kézizuhany Showerpipe-ok

Króm felülettel

Króm felülettel

Fehér króm felülettel
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Raindance® Select 150 3jet kézizuhany 
# 28587, -000, -400 (15 l/perc) 
EcoSmart # 28588, -000, -400 (9 l/perc) (ábra nélkül) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 360 
Zuhany Showerpipe 
Raindance E 360 1jet fejzuhannyal (17 l/perc),  
Raindance Select 150 3jet kézizuhany (15 l/perc)  
és Ecostat Select termosztát, zuhanykar 380 mm 
# 27112, -000, -400 
Kád Showerpipe 
Raindance E 360 1jet fejzuhannyal (17 l/perc),  
Raindance Select 150 3jet kézizuhany (15 l/perc)  
és Ecostat Select kádtöltő (20 l/perc),  
zuhanykar 380 mm 
# 27113, -000, -400 (ábra nélkül) 

      

    

Raindance® Select 300 
Zuhany Showerpipe 
elforgatható Raindance S 300 1jet fejzuhannyal  
(17 l/perc), Raindance Select 150 3jet kézizuhany 
(15 l/perc) és Ecostat Comfort termosztát,  
zuhanykar 450 mm 
# 27114, -000 
 
 
 
 
 

       

    



Zuhanykombinációk

Króm felülettel

Króm felülettel
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Raindance® Select 240 
Zuhany Showerpipe 
elforgatható Raindance S 240 1jet fejzuhannyal  
(17 l/perc), Raindance Select 150 3jet kézizuhany 
(15 l/perc) és Ecostat Comfort termosztát, 
zuhanykar 450 mm 
# 27115, -000 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150 Combi 
termosztátos zuhanyszett 
90 cm # 27037, -000 
65 cm # 27036, -000 (ábra nélkül) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150/Unica® ’S Puro zuhanyszett 
90 cm # 27803, -000, -400 
65 cm # 27802, -000, -400 (ábra nélkül) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    





 Akármennyire is folyamatosan új dolgo-
kat találunk ki, mindig a természetet vesszük 
alapul. Ezért ezt a dizájnt is ennek megfelelően 
alakítottuk ki. Olyan érzést nyújt, mintha egy 

trópusi vízesés alatt állnánk, azzal a különbség-
gel, hogy saját igényeinknek megfelelően  
változtathatjuk a vízesés erősségét: az intenzív 
RainStream, vagy a lágyabb RainFlow közül 

választhatunk. Nyissa meg a csapot, csukja be 
a szemeit és máris úgy érezheti magát, mint aki 
egy egzotikus helyen nyaral.

Raindance® Rainfall®: a vízesésszerű vízsugár. Innovációk sokasága az Ön zuhanyélményéért.

Kikapcsol vagy energiát ad? Ötlet vagy példakép? 

Technológiák

Egy pillanat alatt átválthat 
egy másik vízsugárra.

A zuhanyfejen lévő 
szilikonfúvókákról könnyed 
mozdulattal eltávolíthatjuk  
a vízkövet.

Az EcoSmart egy olyan 
technológia, amely révén 
gazdaságosan használjuk 
a vizet és az energiát.

Maximális zuhanyélmény  
az extra méretű zuhanynak 
köszönhetően. A vízcseppek 
teljesen beborítják testét.

A víz levegővel keveredik, 
ezáltal nagyméretű és kel-
lemesen lágy vízcseppek 
keletkeznek.

Sugárfajták

Tökéletes a sampon
kiöblítésére a hajból.

Dinamikus, frissítő
masszázssugár.
 

A könnyű zuhanyeső lágy-
an beborítja testét.

Lágy esőzuhany levegővel
dúsított vízcseppekkel.

A lágy zuhanyeső és  
a dinamikus vízsugár
kombinációja.

Koncentrált, erőteljes
masszázssugár.

Erőteljes, vízesésszerű
sugárfajta.
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Raindance® Rainfall® 150
A széles vízsugár elmossa a fárasztó nap gondjait 
és felfrissíti használóját.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
Tizenkét lágy vízsugár éri a fejet és a vállakat. Érezze 
a természet ihlette zuhany előnyeit!

# 26443, -000

 Felületek
A felület megadásával minden cikkszám (#) nyolcjegyű lesz.
pl. 28500, -000 = Króm
pl. 28500, -400 = Fehér/króm

Whirl
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Mivel a Hansgrohénál minden nap a vízzel dolgozunk ezért nagyon fontos számunkra annak környezettu-
datos felhasználása. Kutatásaink során mindig ezt a célt tartjuk szem előtt. Az egyik ilyen technológia az 
EcoSmart, ami észrevehetően csökkenti termékeink vízfogyasztását.

Spóroljon még többet EcoSmart technológiánkkal!
Tudjon meg többet környezettudatos technológiánkról: www.hansgrohe.hu/ecosmart és arról,  
hogyan tud termékeinkkel még több vizet és energiát spórolni: www.hansgrohe.hu/kalkulator 
Kalkulátorunk segítségével számolja ki.

Tervezés a Hansgrohe@home alkalmazással
iPhone, iPad vagy androidos készülékével megnézheti, hogy melyik Hansgrohe csaptelep illik az otthoni 
mosdókagylójához: http://itunes.com/app/hansgrohehome vagy  
https://play.google.com/store/search?q=hansgrohe 

A katalógus kinyomtatásakor gondosan ügyeltünk arra, hogy környezetbarát eljárást alkalmazzunk.
Ön szintén tehet lépéseket a környezetvédelem érdekében azáltal, hogy miután átnézte a katalógust, átadja.

Víztakarékosság mindenekelött. 
Hansgrohe: innovációk a kevesebb vízfogyasztásért.
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Válassza ki saját  
zuhanyélményét!
Raindance® Select.

Hansgrohe · H-1139 Budapest · Forgách u. 11-13 · Telefon +36 1 2369090
Telefax +36 1 2369098 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu


