Radost stisknutím tlačítka.

Raindance ® Select.

Dejte vodě svůj
oblíbený tvar.

Raindance ® Select E 300 hlavová sprcha
Měkké vzdušné kapky nebo silný
osvěžující proud? O tom rozhodujete
Vy stisknutím tlačítka.

Raindance ® Select E 120 ruční sprcha
Osvěžující proud, měkké kapky zahalující
celé tělo, nebo vydatná masáž:
požitek stisknutím tlačítka.

Raindance ® Select E 300 sprchový
systém Showerpipe
Ruční sprcha, hlavová sprcha a termostat
spojeny v té nejkrásnější podobě.

HansgroheRaindance® Select5



Jednoduché nebo prostě geniální?
Select: Technologie radosti.
Našimi nápady nechceme změnit pouze
způsob zacházení s vodou, chceme také stanovit nová měřítka pro komfort a ovládání.
Výrobky vyvinuté firmou Hansgrohe mají totiž
za úkol jediné: udělat svým uživatelům radost.
Tomuto požadavku se podřizuje naše veškeré

uvažování i veškerý materiál používaný našimi
designéry. Naším nejnovějším milníkem je elegantní tlačítko, v němž je skryto množství
nápadů, úvah, zkoušek a vývoje. Toto tlačítko
změní Váš prožitek při sprchování, neboť díky
němu teď můžeme měnit druh proudu pouhým

stisknutím. Ať už si vyberete vzdušné měkké
kapky, osvěžující proud nebo cílenou masáž:
díky funkci Select si užíváte vody přesně podle
svého přání.
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Sprcha nebo multitalent?
®

Raindance Select E 120: nová ruční sprcha, která perfektně
smyje šampon a jejíž proudy mohou hladit nebo masírovat.
Nejpr ve vydatný osvěžující proud
Rain. Pak jemný a hladící RainAir. Nebo
přece jen koncentrovaný masážní proud
Whirl? Je to radost, setkat se s vodou v nové
podobě, když můžete proudy měnit pouhým
stisknutím tlačítka. Díky tlačítku umístěnému

na ruční sprše Raindance Select E 120 přepínáte mezi jednotlivými druhy proudů rychlostí
blesku. Nechceme Vám však poskytnout pouze
momentální potěšení, myslíme i na budoucnost,
a proto jsme vyvinuli ruční sprchu ve variantě
EcoSmart. Ta díky chytrému systému omezení

vodního proudu při sprchování snižuje spotřebu vody až o 40 %.

Rain

RainAir

Whirl

Vysvětlení funkcí najdete
v záložce na konci brožury.

Whirl
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Probuzení nebo relaxace?
Raindance ® Select E 300: se zvlášť silným proudem Rain
a měkkým proudem RainAir.

Každý z nás má úplně jiné zdroje,
z nichž ráno nabírá sílu, večer odpočinek nebo
relaxci po sportovním výkonu. Jeden z těch
nejlepších zdrojů nese název Raindance
Select. Tato hlavová sprcha efektivně splachuje

Rain

šampon z vlasů díky silnému proudu Rain
nebo Vás zahalí do měkkého vodního závoje
RainAir ‒ k výměně proudů stačí krátké
stisknutí tlačítka Select. Stejně komfortní jako
výběr Vašeho oblíbeného proudu je ostatně

i čištění sprchy: díky technologii QuickClean se
dají ze silikonových nopků usazeniny vodního
kamene snadno odstranit.

RainAir

Vysvětlení funkcí najdete
v záložce na konci brožury.
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Sprcha nebo dobrý pocit?
®

Raindance Select E 300 Showerpipe: kombinace
hlavové sprchy, ruční sprchy a termostatu.
Od osvěžujícího nebo relaxačního
deště hlavové sprchy přes tři druhy proudů
ruční sprchy až k multifunkčnímu termostatu:
Ten, kdo se rozhodne pro Raindance Select
Showerpipe, užije si plně nejen komfortu
a potěšení, ale navíc vsadí také na výrazný

design. Každé řešení z firmy Hansgrohe se
koneckonců řídí podle nároků zákazníků, při
nichž jsou jmenovateli četné funkce, inteligentní
řešení a krásný vzhled. A co je ještě důležitější:
vše se dokonale přizpůsobí Vašim představám
o perfektním sprchování. Sprchový systém

Showerpipe se dá zcela snadno namontovat
na stávající přívody na stěně a je tím pádem
ideálním řešením pro bezproblémovou renovaci
koupelny.

Whirl

Vysvětlení funkcí najdete
v záložce na konci brožury.
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Dvojnásobně krásné?
®

Ecostat Select a sprchová sada: perfektní společníci pro Vaši ruční sprchu.
Koupelna má být místem, kde se člověk
cítí dobře. Zde můžete zapomenout na svět
venku a soustředit se zcela na své vlastní
potřeby. Při tom Vám pomůže Vaše sprcha nej-

novější generace, spolehlivě řízená termostatem Ecostat Select. Tento se dá obsluhovat intuitivně, splňuje vysoké nároky na design
a společně s Raindance Select E 120 vytváří

Více bezpečí.
Izolované těleso termostatu Ecostat Select
se zaoblenými hranami chrání před horkem
a nebezpečím nárazu.

Více plochy.
Rovný povrch se snadno udržuje a poskytuje
místo pro uložení sprchovacích potřeb.

Více komfortu.
Ovládání se dobře drží a snadno se jím
manipuluje.

Více kontroly.
Ecostat Select spolehlivě udržuje konstatní
množství vody i nastavenou teplotu.

vyváženou sprchovou sadu. Snadná montáž,
vhodná pro dodatečné vybavení, vybrat si
můžete ze dvou délek tyčí a dvou různých
povrchových úprav.

Více pohody v setu.
65 nebo 90 cm, chrom nebo bílá/chrom –
hodí se do každé koupelny.
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Mnohostranný nebo jedinečný?
®

Raindance Select: kompletní sortiment.
Novinky

Zobrazení v povrchové úpravě chrom

Zobrazení v povrchové úpravě bílá/chrom

Zobrazení v povrchové úpravě chrom

Zobrazení v povrchové úpravě bílá/chrom

Zobrazení v povrchové úpravě bílá/chrom
®

Raindance Select E 120 3jet Ruční sprcha
# 26520, -000, -400 (15 l / min)
i verze EcoSmart # 26521, -000, -400 (9 l / min)
(bez obr.)

®

Raindance Select E 300 2jet Horní sprcha
s připojením od stropu 100 mm
# 27384, -000, -400 (17 l / min)
®
Raindance Select E 300 2jet Horní sprcha
se sprchovým ramenem 390 mm
# 27385, -000, -400 (17 l / min) (bez obr.)

®

Raindance Select E 300 Sprchový systém Showerpipe
s horní sprchou Raindance Select E 300 2jet (17 l/min),
ruční sprchou Raindance Select E 120 3jet (15 l/min)
a termostatem Ecostat Select, sprchové rameno 380 mm
# 27128, -000, -400
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Termostaty

Polička, leštěný chrom

Polička, leštěný chrom

Polička, bílá

Polička, bílá

Zobrazení v povrchové úpravě bílá/chrom
®

®

Raindance Select E 120 / Unica ’S Puro Set
90 cm # 26621, -000, -400
65 cm # 26620, -000, -400 (bez obr.)
®
Raindance Select E 120 EcoSmart /
®
Unica ’S Puro Set
90 cm # 26623, -000, -400 (bez obr.)
65 cm # 26622, -000, -400 (bez obr.)

®

Ecostat Select Sprchový termostat
s integrovanou funkcí EcoSmart
# 13161, -000, -400

®

Ecostat Select Vanový termostat
s integrovanou funkcí EcoSmart
# 13141, -000, -400 (20 l / min)
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Ruční sprchy

Sprchové systémy Showerpipe

Zobrazení v povrchové úpravě chrom

Zobrazení v povrchové úpravě bílá/chrom

Zobrazení v povrchové úpravě chrom
®

Raindance Select 150 3jet Ruční sprchy
# 28587, -000, -400 (15 l / min)
EcoSmart # 28588, -000, -400 (9 l / min) (bez obr.)

®

Raindance Select 360
Showerpipe pro sprchu
s horní sprchou Raindance E 360 1jet (17 l/min),
s ruční sprchou Raindance Select 150 3jet (15 l/min)
a termostatem Ecostat Select, sprchové rameno 380 mm
# 27112, -000, -400
Showerpipe pro vanu
s horní sprchou Raindance E 360 1jet (17 l/min),
s ruční sprchou Raindance Select 150 3jet (15 l/min)
a vanovým výtokem Ecostat Select (20 l/min),
sprchové rameno 380 mm
# 27113, -000, -400 (bez obr.)

®

Raindance Select 300
Showerpipe pro sprchu
s otočnou horní sprchou Raindance S 300 1jet
(17 l/min), ruční sprchou Raindance Select 150 3jet
(15 l/min) a termostatem Ecostat Comfort,
sprchové rameno 450 mm
# 27114, -000
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Sprchové kombinace

Zobrazení v povrchové úpravě chrom

Zobrazení v povrchové úpravě chrom

®

Raindance Select 240
Showerpipe pro sprchu
s otočnou horní sprchou Raindance S 240 1jet
(17 l/min), ruční sprchou Raindance Select 150 3jet
(15 l/min) a termostatem Ecostat Comfort,
sprchové rameno 450 mm
# 27115, -000

®

Raindance Select 150 Kombinace
Sprchový set s termostatem
90 cm # 27037, -000
65 cm # 27036, -000 (bez obr.)

®

®

Raindance Select 150 / Unica ’S Puro Set
90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400 (bez obr.)
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®

Vypněte a ponořte se.
Raindance ® Rainfall ®: vodopád pod sprchou.
I když jsme pořád „předjezdci”, existuje
někdo, od koho rádi opisujeme: je to příroda.
Podle ní byla vyvinuta přívalová sprcha. Pocit

z tropického vodopádu Vám poskytne silný příval RainFlow nebo měkký proud RainStream.
Pusťte vodu, zavřeta oči a jste rázem na krát-

ké dovolené.

Raindance® Rainfall ® 150
Vydatným lijákem smyje velkoryse široký přívalový proud
veškerou všednost dne. Sprcha, kerá osvěží už proto, že
je jedinečná.

Raindance® Rainfall ® 150 Stream
Dvanáct měkkých proudů měkce bubnuje na hlavu a ramena. Tak krásně se můžete cítit, když si přivedete přírodu k Vám domů.

# 26442, -000

# 26443, -000

Alternativní nebo vynalézavý?
Hansgrohe: Inovace pro vodu.

I když – nebo právě proto – že nás voda u Hansgrohe obklopuje každý den, nepovažujeme ji za samozřejmost. Na srdci nám leží její důsledné využití a proto permanentě zkoumáme a vyvíjíme technologie,
které nám při tom pomáhají. Jednou z nich je technologie EcoSmart, která citelně redukuje spotřebu
vody u našich výrobků.

Šetření s technologií EcoSmart
Zjistěte si více o naší úsporné technologii: www.hansgrohe.cz/ecosmart a sami si vyhledejte,
kolik energie a vody můžete s našimi výrobky ušetřit: www.hansgrohe.cz/kalkulator-uspor

Tato brožura byla vytištěna co nejekologičtěji. I Vy můžete přispět k ochraně našeho životního prostředí
tím, že ji po pročtení poskytnete dalším zájemcům nebo necháte recyklovat.

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ-617 00 Brno · Tel. +420 511 120 550
Fax +420 511 120 599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk

www.facebook.com/hansgrohe
www.facebook.com/hansgrohe
www.facebook.com/hansgrohe

www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.twitter.com/hansgrohe_pr

www.youtube.com/hansgrohe
www.youtube.com/hansgrohe
www.youtube.com/hansgrohe

cs-CZ-HG Brožura sprchy 2012 · Technické změny a barevné odchylky tisku jsou z technických důvodů vyhrazeny.
Obj.č.: 84220220 · 09/12/3 · Vytištěno v Německu na vyběleném papíru 100 % bez chlóru.

Plánování s Hansgrohe@home
Objevte virtuálně prostřednictvím iPhone, iPad nebo chytrého telefonu Android, jak perfektně se hodí
Hansgrohe armatury do Vaší koupelny: www.hansgrohe.cz/aplikace

