
Mé potěšení ze sprchování.
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Mé potěšení ze sprchování:
Neustálý dotykový prožitek.

Voda očišťuje a oživuje. Voda na chvíli smývá jednotvárnost všedních dnů. Je to ta chvíle,v níž jste sami se sebou 

a kterou nazýváme potěšením ze sprchování. To, proč se těšíte na sprchování, závisí vždy na Vaší náladě. Jednou 

je to potřeba probuzení se. Jednou zase potřeba „vyčistit si hlavu“. A jindy třeba potřeba „vypnout“ po dlouhém 

namáhavém dni.

Proto by se tato chvíle potěšení ze sprchování měla přizpůsobit právě Vám. A k tomu jsme vyvinuli produkty 

Raindance. Máte tak možnost, abyste zcela svobodně rozhodli o tom nejlepším způsobu sprchování – pomocí ter-

mostatu, ruční a hlavové sprchy. Najděte si v tomto prospektu právě ten výrobek, s nímž každý den zažijete zcela 

osobní radost ze sprchování.

O všech způsobech, jak si užít vodu.
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Mé potěšení ze sprchování:
Jemnost letního deště.

Jako v teplém letním dešti, sám pod volnou oblohou. Jen Vy a průzračná voda, která jemně zahalí Vaše tělo. Tak pro-

žíváte sprchování s Raindance Select 360 Showerpipe: z hlavové sprchy na Vás perlí plné kapky, u ruční sprchy si 

můžete vybrat mezi dvěma druhy proudů a na praktické odkládací ploše tvarově krásného termostatu Ecostat Select 

najdou místo Vaše sprchovací potřeby. Je to jedinečný pocit, který se dá těžko popsat. Snad jen tolik: Je to potěšení 

ze sprchování v perfektním podání.

Sprchový systém Raindance® Select 360 Showerpipe pro nový prožitek vody.

Raindance® Select 360 
Showerpipe vana

Odkládací plocha chrom/sklo, # 27113, -000
Odkládací plocha bílá, # 27113, -400

Raindance® Select 150  
Combi 0,90 m

# 27037, -000 
bez obr.
Raindance Select 150 Combi 0,65 m
# 27036, -000
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Raindance® Select 360 
Showerpipe sprcha

Odkládací plocha chrom/sklo, # 27112, -000
Odkládací plocha bílá, # 27112, -400

Hansgrohe. Raindance Select 360 Showerpipe







Mé potěšení ze sprchování:
Dotyky na tisíc způsobů.

Jak rozdílně lze vodu vnímat, to zažijete pod hlavovými sprchami Raindance. Díky Hansgrohe technologii AirPower 

Vás zahalí obzvlášť jemné sprchové kapky s velkorysou příměsí vzduchu. A QuickClean se postará o to, aby toto mimo-

řádné potěšení vydrželo velmi dlouho. Pro tento pocit, kdy na Vás voda padá z tvarovacího kotouče vodních paprsků, 

který obsáhne celou ší ři ramen, máme pojmenování: XXL Performance neboli velkoplošné sprchování. Toto jsou sprchy, 

které dají ve vašem domově spadnout dešti – a to tím nejkrásnějším způsobem.

Hlavové sprchy Raindance® pro perlivé sprchové kapky.

Inteligentní technologie, která Vám potěšení ze sprchování 

ještě zvýší: Kapky vody se províří se vzduchem, takže jsou 

ještě větší, měkčí a objemnější. Tento měkký sprchový déšť 

nazýváme: RainAir.

AirPower.

Stejně tak jako klademe velký důraz na nadča-

sový design, stejně tak dbáme i na dlouhou životnost 

výrobků. Díky technologii QuickClean odstraníte usaze-

niny vodního kamene úplně lehce, vydrolením flexibil -

ních silikonových nopek.

QuickClean.

XXL Performance.
Čirý požitek ze sprchování přes celou ší řku velkoploš -

ného tvarovacího kotouče proudu. Kapkami je tak zaha-

leno celé Vaše tělo.

Raindance® E 420 AIR 2jet 
s funkcí RainAir a 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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Mé potěšení ze sprchování:
Vždy jinak. Vždy perfektní.

Ruční sprcha Raindance Select 150 pro Vás vynalezla nové potěšení ze sprchování. Nová je u ní funkce Select, 

díky níž můžete pohodlným stisknutím tlačítka volit a přepínat mezi třemi druhy vodních proudů. Vyberte si prostě 

jeden z nich, buď RainAir, CaresseAir nebo Mix a sprchujte se podle své nálady. To je naše chápání potěšení ze 

sprchování – vždy jinak, ale vždy tak, jak si to přejete Vy.

Ruční sprcha Raindance® Select 150 pro individuální sprchovací komfort.

Na Vaše tělo se jemně rozlije 

vzdušný déšť. Perlivé kapky z Vás 

tak smývají stres a horečný shon 

všedního dne.

RainAir.
Přesně to pravé po sportování nebo 

po tvrdém pracovním dnu, abyste 

se zase cítili sami sebou: osvěžující, 

vydatný masážní proud.

CaresseAir.
Perfektní směs z měkkých sprcho-

vých kapek a dynamického maz-

livého proudu. Ideální ke smývání 

šamponu z vlasů.

Mix.

Naše inteligentní technologie pro 

větší potěšení ze sprchování: vzdu-

chem provířená voda vytvoří velké 

plné kapky padající dolů v pří -

jemně měkkém vodním proudu.

AirPower.
Malé tlačítko s velkým účinkem: jed-

ním stisknutím můžete volit mezi jed-

notlivými druhy proudů, od RainAir 

přes Mix až po CaresseAir.

Select.
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Mé potěšení ze sprchování:
Nový komfort.

Ruční sprchy Raindance Select 150 od firmy Hansgrohe splňují nejen ty nejvyšší nároky kladené na moderní design, 

ale také ty požadavky, které jsou aktuálně kladeny na techniku šetřící zdroje. EcoSmart, QuickClean a XXL Performance 

jsou technologie z naší firmy, které stejnou měrou vycházejí vstříc jak životnímu prostředí, tak také Vám. Jiným pří -

kladem, v němž technika představuje novou dimenzi designu, je: DualFinish. Tento princip povrchu ze dvou materi -

álů vytváří „bezešvé“ přechody, prosvěcuje lesklý chrom a bílou barvu – jak to můžete vidět u našich ručních sprch 

Raindance Select v kombinaci bílá/chrom.

Jedinečná technologie pro jedinečné potěšení ze sprchování.

Ruční sprcha Raindance® Select 150 3jet

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

Ruční sprcha Raindance® Select 150 3jet

# 28587, -000
EcoSmart, 9 l/min, # 28588, -000
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EcoSmart je technologie pro hospo-

dárné využití vody a energie. Díky ní 

se průtok vody u ruční sprchy v prove-

dení EcoSmart omezí zhruba na devět 

litrů za minutu.

K odstranění usazenin vodního 

kamene jsme vyvinuli technologii 

QuickClean: snadné vydrolení siliko-

nových nopek Vám zaručí dlouhodo-

bou spokojenost s Vaší sprchou.

Díky inteligentnímu velkoplošnému 

rozdělení vody prožijete maximální 

potěšení ze sprchování. Protože spr-

chový déšť zahalí celé Vaše tělo.

EcoSmart. QuickClean. XXL Performance.
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Mé potěšení ze sprchování:
Objevit nový prostor.

Je to inovace, která Vám slibuje skutečně neobyčejný zážitek ve sprše: nový termostat Ecostat Select s větší mírou 

volnosti. Teplotu a množství vody si nastavte zcela podle svých individuálních požadavků, využijte mimořádně vel -

kou odkládací plochu pro sprchovací prostředky a pak si prostě užívejte tento nově získaný volný prostor. A navíc 

jakoby mimochodem dodáte Vaší koupelně exkluzivní vzhled, neboť povrchová úprava je minimálně tak jedinečná, jako 

uživateli zcela uzpůsobená inteligentní koncepce.

Ecostat® Select pro individuální komfort ve tvaru i funkci.
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Více bezpečnosti.
Je prostě uklidňující vědět, že bez manipulace s bezpečnostní pojist -

kou teploty na obslužném prvku nepoteče horká voda. Navíc je toto 

elegantní těleso velmi dobře izolováno a tak chráněno před extrémně 

vysokými teplotami. Tvarově krásné zaoblené hrany minimalizují 

nebezpečí nárazu a umožňují naprosto volný pohyb ve sprše.

Více úspor.
Ecostat Select je ještě více zdokonalen Hansgrohe technologií EcoSmart 

pro hospodárné využití vody. Zabudované blokování omezuje průtok 

vody na deset litrů za minutu. Větší průtok lze manuálně nastavit přes 

blokovací zařízení na obslužném prvku.

I když jsou každý den i každé sprchování vnímány jinak, stará se Ecostat 

Select o konstantní množství vody a konstantní teplotu. Abyste přitom 

měli možnost intuitivního ovládání, byly při vytváření symbolů a obsluž-

ných prvků zohledněny srozumitelný design a snadná manipulace.

Více kontroly.

Zde se tvar stává funkcí. A funkce znamená vytvoření více místa pro 

Vaše potřeby. Rovný povrch z nerozbitného bezpečnostního skla nabízí 

dostatek místa pro Vaše sprchovací potřeby. Ušlechtilé materiály zaba-

lené do moderního a čistého designu vyzařují decentní luxus. Takto 

vypadá opojení smyslů v koupelně.

Více plochy.

Ecostat® Select

Termostat na omítku sprcha 
Odkládací plocha chrom/sklo, # 13161, -000
Odkládací plocha bílá, # 13161, -400

Ecostat® Select

Termostat na omítku vana
Odkládací plocha chrom/sklo, # 13141, -000
Odkládací plocha bílá, # 13141, -400
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Mé potěšení ze sprchování:  
Vlastní podoba dokonalosti.
Vybrané příklady sortimentu pro individuální potěšení ze sprchování.

Sprchový systém Showerpipe s hlavovou sprchou,  
ruční sprchou a termostatem, instalace na omítku.
Sprchový systém Showerpipe Raindance® Select 360 sprcha
Odkládací plocha chrom zrcadlená, # 27112, -000
Odkládací plocha bílá, # 27112, -400

Hlavová sprcha, sprchová sada a termostat s uzavíracím/ 
přepínacím ventilem, podomítkový systém.
Hlavová sprcha Raindance® E 420 AIR 1jet, # 27372, -000
Raindance® Select 150/Unica®’S Puro Set 0,90 m, # 27803, -000, -400
Termostat Ecostat® E pro podomítkovou instalaci  
s uzavíracím/přepínacím ventilem, # 31573, -000
PuraVida® FixFit® hadicová přípojka, # 27414, -000

Varianta 1: Varianta 2:
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Hlavová sprcha, ruční sprcha a termostat s uzavíracím/
přepínacím ventilem, podomítkový systém.
Hlavová sprcha Raindance® E 420 AIR 1jet, # 27372, -000
Raindance® Select 150 3jet Ruční sprcha, # 27587, -000, -400
Sprchový držák Porter’S, # 28331, -000
Sprchová hadice Isiflex® 1,25 m, # 28272, -000
Ecostat® E termostat pod omítku  
s uzavíracím/přepínacím ventilem, # 31573, -000
PuraVida® FixFit® hadicová přípojka, # 27414, -000

Sprchová sada s termostatem,  
instalace na omítku.
Raindance® Select 150 Combi 0,90 m, # 27037, -000

Varianta 3: Varianta 4:

Existují různé formy potěšení ze sprchování – podle koupelny, zvyku a přirozeně také podle vkusu. Je úplně jedno, 

z jakého důvodu se budete rozhodovat, v každém případě zažijete novou dimenzi sprchování. Různé varianty našich 

produktů přitom slouží pouze jako orientační pomůcka, která Vám usnadní výběr z mnoha možností perfektního spr-

chování.
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Mé potěšení ze sprchování:  
Perfektní kombinace.
Raindance® sortiment v celé jeho mnohotvárnosti.

Raindance® Select 360  
Showerpipe sprcha

Není to jen hlavová sprcha Raindance. Není to jen 
ruční sprcha Raindance Select 150. Není to jen Ecostat 
Select. Je to perfektní kombinace všech těchto tří 
prvků, která slibuje dokonalé potěšení ze  sprchování.

Odkládací plocha chrom/sklo, # 27112, -000
Odkládací plocha bílá, # 27112, -400

Raindance® Select 360  
Showerpipe vana

A to vše je k dostání dokonce ještě s vanovým 
 výtokem. Pro trojnásobné potěšení ze sprchování:  
sprchová sada se třemi vodními zdroji.

Odkládací plocha chrom/sklo, # 27113, -000
Odkládací plocha bílá, # 27113, -400

Raindance® Select 150  
Combi 0,90 m

Alternativa, která se dá zcela jednoduše nainstalovat 
na stěnu: ruční sprcha Raindance Select 150 s termo-
statem Ecostat Select a sprchovou tyčí. Sprchový držák 
je výškově nastavitelný, takže sprchu lze používat jako 
hlavovou, ruční, ramenní nebo boční.

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

Raindance® Select 300 
Showerpipe

Kdo má rád oblé tvary, ten si zamiluje sprchový sys -
tém Raindance Select 300 Showerpipe s kulatou hla -
vovou sprchou, tvarově vhodným termostatem Ecostat 
 Comfort a ruční sprchou Raindance Select 150.

# 27114, -000

Raindance® Select 240  
Showerpipe

Trochu menší systém, rovněž v oblých tvarech, a přesto 
radost ze sprchování po celé šířce: to slibuje sprchový 
systém Raindance Showerpipe Select 240 s termostatem 
Ecostat Comfort a ruční sprchou Raindance Select 150.

# 27115, -000
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Nechte se skrápět měkkými sprcho-

vými kapkami, které dopadají na 

pokožku jako perly. Lákavější už 

sprchování být nemůže.

Název RainFlow naznačuje, jak 

osvěžující je tento přívalový proud. 

Takové sprchování je osobité, jedi-

nečné a jednoduše perfektní.

RainAir. RainFlow.

Mé potěšení ze sprchování:  
Vodopád přímo doma.
Sprchový panel Raindance® Lif t a Raindance® Rainfall® 180  
pro opojný prožitek vody.

Sprchový panel Raindance® Lift

Sprchový panel s možností výškového přestavení o 20 cm může být indi -
viduálně nastaven podle výšky ramen. Na nahé partie Vašeho těla tak 
z hlavové sprchy jemně padá plošný proud RainFlow, nebo se necháte 
zahalit měkkými kapkami RainAir. Zde v kombinaci s elegantní tyčovou 
ruční sprchou.

bílá/chrom, # 27008, -400

Raindance® Rainfall® 180

S tímto produktem se cítíte tak, jako byste byli sami v laguně pod vol -
ným nebem. Kombinace z osvěžujícího vodního přívalu, který nazý-
váme RainFlow, a z obzvlášť jemných sprchových kapek proudu RainAir 
propůjčuje každému dni nádech dovolené ve Středomoří.

chrom, # 28433, -000
bílá/chrom, # 28433, -400
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Čiré potěšení ze sprchování. 
Čisté svědomí.

EcoSmart. Vody jako přírodního živlu si velmi ceníme. Tak moc, že jsme její spotřebu u ručních 

sprch Raindance Select ve verzi EcoSmart omezili cca. na devět litrů za minutu. Pomocí promy-

šlené technologie pro hospodárné užívání vody. Od nynějška se budete sprchovat s vědomím, 

že děláte něco dobrého nejen pro sebe, ale i pro životní prostředí.

Vyhledejte si sami, kolik vody a energie můžete s našimi výrobky ušetřit, údaje najdete 

www.hansgrohe.cz/kalkulator-uspor

Odpovědné zacházení s vodou a energií.

Povrchy

S uvedení typu povrchu bude každé objednací číslo (#) osmimístné,

např. 28500, -000 = chrom

např. 28500, -400 = bílá/chrom

Tato brožura byla z hlediska ekologie vytištěna co nejšetrněji. Přechodem na nový typ papíru 

jsme při její výrobě mohli snížit CO2-emise o více než 30 %. I Vy můžete přispět k ochraně 

našeho životního prostředí tím, že brožuru po přečtení předáte jiným zájemcům nebo odevzdáte 

k recyklaci.
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