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Zevkli duş deneyimi: Herzaman 
gerçek bir dokunuş tecrübesi.

Su temizleyici ve canlandırıcıdır. Su bir an için, günün günlük monoton yaşamını yıkayıp götürür. Kendinizle yalnız 

geçirdiğiniz an, duş zevki dediğimiz andır. Bir duştan zevk alabilmeniz ruh halinize bağlıdır. Bazen sadece uyan-

mak isterseniz. Bazen sadece kafanızı boşaltmak istersiniz. Bazen de uzun bir günün ardından sadece

düşünmemek.

Bu nedenle duşun zevk anınız üzerinize odaklanması gerekir. Bunları tam olarak gerçekleştiren Raindance ürünle -

rini geliştirdik. Onlar – termostat, el ya da tepe duşu ile – mükemmel duş keyfinizin nasıl hissedildiğine dair size 

özgürce karar verme fırsatı verir. Basitçe, tamamen size özel günlük duş zevki sağlayabilecek ürünü bulmak için, 

bu broşürü kullanın.

Suya teslim olmanın tüm yolları.
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Zevkli duş deneyimi:
Bir yaz yağmur duşun ipeksi hissi.

Açık gökyüzünün altında, sıcak bir yaz yağmur duşunun içinde durmak gibi. Sadece siz ve suyun vücudunuz üzerin -

den yavaşça dökülmesi. Raindance Select 360 Showerpipe’la yapılan bir duş özgürlük hissi uyandırır: Dolgun dam-

lalar tepe duşundan üzerinize şelale gibi dökülür, el duşu size üç jet akımı arasında seçim yapma olanağını sağlar-

ken, Ecostat Select termostat,  duş aksesuarlarınızı koyabileceğiniz zarif ve pratik bir raf sunar. Bu eşsiz duygu zor 

anlatılır. Bildiğimiz şey ise: Onun duş zevkinin mükemmeli olduğu.

Yeni bir tür su deneyimi için, Raindance® Select 360 Showerpipe.

Raindance Select 360 
Showerpipe küvet için

Aynalı krom raf, # 27113, -000 
Beyaz raf, # 27113, -400

Raindance® Select 150  
Combi 0,90 m

# 27037, -000 
Resim mevcut değil 
Raindance Select 150 Combi 0,65 m 
# 27036, -000
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Raindance® Select 360 
Showerpipe duş için

Aynalı krom raf, # 27112, -000 
Beyaz raf, # 27112, -400
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Raindance E 420 AIR 2jet  
ile RainAir ve RainFlow

# 27373, -000

Raindance® S 300 AIR

# 27493, -000

Raindance® S 240 AIR

# 27474, -000

Raindance® E 360 AIR 1jet

# 27371, -000



Zevkli duş deneyimi: Binlerce  
farklı şekilde hareket eder.

Raindance tepe duşların altında iken, suyun ne kadar farklı hissedildiğini keşfedeceksiniz. Hansgrohe AirPower 

 teknolojisi sayesinde, cömert hava karışımıyla olağandan daha yumuşak hale gelen damlacıklar sizi saracaktır.  

Ve QuickClean, olağan üstü duş keyfinizin daha uzun süre devam etmesini sağlar. Jet diskinden omuz genişliğinde 

aşağı akan o his için bir ismimiz var: XXL Performance. Bu duşlar – en güzel şekliyle – yağmuru evinize doğrudan 

getiren duşlardır.

Şelale gibi akan duş damlacıkları için Raindance® tepe duşları.

Duş keyfinizi artıracak akıllı teknoloji: Su damlacıklarını daha 

büyük, yumuşak ve fazla hacimli yapmak için, hava ile karıştı -

rır. Biz buna yumuşak yağmur duşu diyoruz: RainAir.

AirPower.

Biz her ne kadar kusursuz tasarımlara değer veriyorsak da, 

bir ürünün uzun ömürlü olmasına da dikkat ederiz. Quick-

Clean sayesinde, kireç kalıntıları silikon uçların kolayca 

ovalanmasıyla rahatça temizlenir.

QuickClean.

XXL Performance.
Cömert boyuttaki jet diski sayesinde, komple saf duş keyfi 

sağlar. Vücudunuz su damlalarıyla tamamen sarılır.
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Zevkli duş deneyimi: Her zaman 
farklı. Her zaman mükemmel.

Raindance Select 150 el duşu duş keyfini sizin için yeniden keşfet ti. Tek bir düğmeye dokunarak üç jet arasında 

rahatlıkla geçiş sağlamanıza izin veren Select fonksiyonu yeni bir özelliktir. Basitçe, RainAir, CaresseAir ve Mix 

arasında seçim yaparak ruh halinize uygun duş yapabilirsiniz. Biz duş zevkini bu şekilde anlarız – her zaman 

farklı, ancak her zaman tam istediğiniz gibi.

Bireysel duş konforu için Raindance® Select 150 el duşu.
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Hafif bir yağmur duşu vücudunuzu yavaşça kaplar. Yoğun günlük 

hayatınızın stresleri her damla su ile omuzlarınızdan akar.

RainAir.

Spor ya da sert bir günlük çalışmanın ardından, kendinizi tekrar 

rahat hissetmek için: dinç ve güçlü bir masaj jeti.

CaresseAir.

Yumuşak damlacıklar ve dinamik Caresse jet arasındaki mükemmel 

bir karışım. Şampuan durulamak için ideal.

Mix.

Daha fazla duş zevki için akıllı teknolojimiz: Hoş su jeti ve büyük 

dolgun damlacıklar oluşturmak için su hava ile dolar.

AirPower.

Fazla gücü olan küçük bir düğme: Tek bir tıklama, jet tipini Mix, 

RainAir den CaresseAir’e geçirir.

Select.

09Hansgrohe. Raindance Select el duşları



Zevkli duş deneyimi:  
Yeniden  keşfedilmiş konfor.

Hansgrohe’nin Raindance Select 150 el duşları, sadece modern tasarımların yüksek taleplerini değil, son model kay-

nak- tasarruf teknolojisinin de ihtiyaçlarını karşılar. EcoSmart, QuickClean ve XXL Performance hem çevreye hem de 

size eşit ölçüde çalışan Hansgrohe teknolojileridir. Teknolojinin tasarımda yeni bir boyut kazandığını gösteren bir 

örnek daha: DualFinish. Bu ikili malzeme ilkesi, yüzeylerin birbiriyle pürüzsüz bir şekilde birleşmesine izin vererek 

 odanızı parlak krom ve saf beyaz ile ferahlatır – bunu beyaz krom Raindance Select el duşlarımızda görebilirsiniz.

Eşsiz duş keyfi için eşsiz teknolojiler.

Raindance® Select 150 el duşu 3jet

# 28587, -400
EcoSmart, 9 l/dak., # 28588, -400

Raindance® Select 150 el duşu 3jet

# 28587, -000
EcoSmart, 9 l/dak., # 28588, -000
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EcoSmart su ve enerjinin verimli kul -

lanımı için geliştirilen bir teknolojidir. 

Her  EcoSmart el duşu su akışını daki -

kada yaklaşık dokuz litreye kadar 

sınırlar.

QuickClean’i kireç kalıntılarını yok 

etmek için geliştirdik: Silikon uçla-

rını hafifçe bir ovalamanız, duşunuz-

dan uzun bir süre memnun kalmanızı 

garantileyecektir.

Geniş bir yüzey üzerinden akıllı 

su dağılımı duş keyfinizi en yüksek 

seviyeye kadar artıracaktır. Vücu-

dunuz, iri damla zevkiyle tamamen 

sarılmış olacak.

EcoSmart. QuickClean. XXL Performance.
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Zevkli duş deneyimi:  
Yeni özgürlük keşfedin.

Yeni Ecostat Select artı özgürlük ile sunulur: duşta gerçekten özel bir deneyimi vaat eden bir yeniliktir. Isıyı ve su 

miktarını kendi isteğinize göre ayarlayınız, son derece büyük rafı duş aksesuarlarınız için kullanınız ve basitçe, yeni 

keşfedilmiş özgürlüğünüzün tadını çıkarınız. Neredeyse, banyonuza kazaen benzersiz bir görünüm vereceksiniz, zira 

görüntüsü en azından akıllı tasarım kadar eşsiz ve kullanıcıya göre tam olarak uyarlanmıştır.

Form ve fonksiyonda bireysel konfor için Ecostat® Select.
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Daha fazla güvenlik.
Basitçe, kendiniz kontrol ünitesindeki sıcaklık kilidine basmadığınız 

sürece, hiç bir şekilde sıcak su akmayacağını bilmek güven vericidir. 

Ek olarak, zarif gövdesi aşırı sıcaklığa karşı korunmak için iyice yalı -

t ılmıştır. Şekilli, yuvarlak kenarları yaralanma riskini en aza indirir ve 

duşun içinde özgürce hareket etmenize izin verir.

Daha fazla tasarruf.
Ecostat Select, suyun etkin kullanımı için Hansgrohe teknolojisi 

 EcoSmart ile birleştirildiğinde, mükemmele yaklaşır. Kilidi akışı daki-

kada on litreye sınırlar. Kontrol ünitesinin üstündeki bir düğmeye basa-

rak, manuel olarak suyun akışını artırabilirsiniz.

Her gün ve her duş farklı olsa bile, yeni Ecostat Select, sabit su miktarı 

ve ısısı sağlar. Ecostat Select için semboller ve kontrol ünitesi tasarla-

nırken, temiz bir görünüm ve basit bir kullanım sağlamak için sezgiler  

ön plana çıkmıştır.

Daha fazla kontrol.

Form fonksiyona dönüşür. Ve fonksiyon daha fazla alan sağlamak 

içindir. Düz kırılmaz cam yüzeyi, duş aksesuarlarınız için bolca alan 

sunar. Çağdaş ve temiz tasarımı ile birlikte, zarif ince bir lüks ile 

 birleşir. Banyoda yeni duygusallık: görünümü böyle.

Daha fazla yüzey.

Ecostat® Select

Duş için aplike termostat 
Aynalı krom raf, # 13161, -000 
Beyaz raf, # 13161, -400

Ecostat® Select

Küvet için aplike termostat 
Aynalı krom raf, # 13141, -000 
Beyaz raf, # 13141, -400
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Zevkli duş deneyimi:  
Özel mükemmelliğinizin şekli.
Bireysel duş zevkiniz için ürün yelpazesinden çeşitli örnekler.

Aplike tepe duşu, el duşu  
ve termostat’lı Showerpipe
Duş için Raindance® Select 360 Showerpipe 
Aynalı krom raf, # 27112, -000 
Beyaz raf, # 27112, -400

Ankastre açma kapama/yönlendirme valfi  
ile tepe duşu, duş seti ve termostat
Raindance® E 420 AIR 1jet tepe duşu, # 27372, -000 
Raindance® Select 150/Unica®‘S Puro 0,90 m, # 27803, -000, -400
Ankastre açma kapatma/yönlendirme valfi ile Ecostat® E termostat, # 31573, -000 
PuraVida® FixFit® gönye çıkış ile, # 27414, -000

Versiyon 1: Versiyon 2:
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Ankastre açma kapatma/yönlendirme valfi ile  
tepe duşu, el duşu ve termostat
Raindance® E 420 AIR 1jet tepe duşu, # 27372, -000 
Raindance® Select 150 3jet el duşu, # 27587, -000, -400 
Porter®’S duş askısı, # 28331, -000 
Isiflex® duş hortumu 1,25 m, # 28272, -000 
Ankastre açma kapatma/yönlendirme valfi ile Ecostat® E termostat, # 31573, -000 
PuraVida® FixFit® gönye çıkış, # 27414, -000

Aplike termostatlı  
duş seti
Raindance® Select 150 Combi 0,90 m, # 27037, -000

Versiyon 3: Versiyon 4:

Kullandığınız banyo için, alışkanlıklarınız ve tabii ki zevkinize göre cok farklı duş s istemleri var.  Neye karar 

 verirseniz verin, mutlaka duş yapmanın yeni bir boyutunu keşfedeceksiniz. Mükemmel bir duş keyfi için – Ürün  

çeşitlerimiz sadece birçok seçenek arasında seçiminizi kolaylaştırmak için rehberdir.
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Zevkli duş deneyimi:  
Mükemmel bir kombinasyon.
Tüm çeşitliliği ile Raindance® serisi.

Raindance Select 360  
Showerpipe duş için

Sadece Raindance tepe duşu değil. Sadece 
 Raindance Select 150 el duşu değil. Sadece  Ecostat 
Select değil. 

Tam duş keyfini vaat eden üç unsurun mükemmel 
 kombinasyonudur.

Aynalı krom raf, # 27112, -000 
Beyaz raf, # 27112, -400

Raindance Select 360  
Showerpipe küvet için

Ve bunların tümü gaga ile de mevcuttur. Üç kat duş 
zevki için: üç su kaynağı olan bir duş seti.

Aynalı krom raf, # 27113, -000 
Beyaz raf, # 27113, -400

Raindance® Select 150  
Combi 0,90 m

Hızla ve kolayca duvara monte edilebilen bir alter-
natif: Termostat ve duş barıyla Ecostat Select ile 
 Raindance Select 150 el duşu. duş seti herhangi bir 
yükseklikte monte edilebilir, böylece el duşu tepe, 
omuz ya da yan duş olarak kullanılabilir.

# 27037, -000 
Resim mevcut değil 
Raindance Select 150 Combi 0,65 m
# 27036, -000

Raindance® Select 300 
Showerpipe

Yuvarlak şekilleri tercih eden kişiler, Ecostat Comfort 
termostat ve Raindance Select 150 el duşu ile uyumlu, 
yuvarlak tepe duşu olan Raindance Select 300 
Showerpipe’ı çok sevecek

# 27114, -000

Raindance® Select 240  
Showerpipe

Biraz daha küçük ama yine de yuvarlak bir tasarım, 
maksimum duş eğlencesi: Ecostat Comfort termostatlı 
Raindance Select 240 Showerpipe ve Raindance 150 
Select el duşu size bunların tümünü sağlar.

# 27115, -000
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Bırakın o yumuşak duş damlacık-

ları cildinize inci gibi serpilsin. Duş 

zevki bundan daha çekici olamaz.

RainFlow ismi bu tepe duşunun can-

landırıcı doğasını ima eder. Böylece 

duş yapmak, eşsiz, size özel ve tek 

kelimeyle mükemmeldir.

RainAir. RainFlow.

Zevkli duş deneyimi:
Evdeki şelale.
Sarhoş edici bir su deneyimi için Raindance® Lif t duş paneli  
ve Raindance® Rainfall® 180.

Raindance® Lift duş paneli

Duş paneli, bireysel omuz yüksekliğinize göre 20 cm yukarıya veya aşa-
ğıya ayarlanabilir. Düz RainFlow tepe duşu boynunuzun üzerinden hafifçe 
akar, ya da kendinizi RainAir’in yumuşak damlacıklarıyla rahatlatabilirsi -
niz. Burada gösterilen zarif bir el duşu ile birlikte.

Beyaz/Krom, # 27008, -400

Raindance® Rainfall® 180

Bu ürün sizi yalnız olarak bir lagün içersinde açık havaya taşı -
yor. RainFlow diye adlandırdığımız canlandırıcı su ve RainAir’in son 
derece yumuşak duş damlacıkların kombinasyonu bize her gün Güney 
Pasifik ’in havasını veriyor.

Krom, # 28433, -000
Beyaz/Krom, # 28433, -400
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Saf duş keyfi. 
Vicdanınız rahat.

EcoSmart. Biz suya çok değer veririz. Öyle ki, biz EcoSmart ile Raindance Select el duşlarında 

su tüketimini dakikada yaklaşık dokuz litreyle sınırlarız. Suyun etkin kullanımı için geliştirilmiş tek-

noloji. Şimdi duş yaparken, hem çevreye hem de kendinize iyilik yaptığınızın bilincindesiniz.

Ürünlerimizle ne kadar enerji ve su tasarrufu yapma imkânınız olduğunu

www.hansgrohe-int.com/savings-calculator den öğrenebilirsiniz.

Su ve enerjinin sorumlu kullanımı.

Kaplamalar

Her şipariş ürün kaplama renginide içeren 8 haneye sahip olmalıdır (#).

Örneğin. 28500, -000 = krom

Örneğin. 28500, -400 = beyaz/krom

Biz bu kataloğu basarken çevre dostu olması için maksimum özeni gösterdik. Çok daha farklı bir 

kağıt kullanarak (UPM Finesse Silk) üretim aşamasındaki CO2 emisyonunu önceki senelere naza-

ran %30 düşürdük. Siz de çevreyi korumak için işiniz bit tiğinde bu kataloğu bir başkasına aktara-

bilir veya geri dönüşümünü sağlayabilirsiniz.
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