Select – din brusefornøjelse.
Raindance ® Select.

Vand på din
yndlingsmåde.

Raindance ® Select E 300 hovedbruser
Bløde behagelige dråber eller kraftige
stråler? Dit klik afgør valget.

®
Raindance Select E 120 håndbruser

Forfriskende stråle, bløde dråber eller
kraftig massage: Nydelse ved et klik.

Raindance ® Select E 300 Showerpipe
Håndbruser, hovedbruser samt termostat
forenet i skønneste form.

HansgroheRaindance® Select5



Simpelt – eller simpelthen genialt?
Select: Nydelsens teknologi.
Vi ønsker ikke blot, at vores ideer skal
revolutionere måden hvorpå vi benytter vand;
vi ønsker også at sætte nye standarder for
komfort og brug. Hansgrohes innovationer
skal for alt i verden gøre én glad. Dette krav
er med i alle vore overvejelser, det er med
i enhver streg tegnet af vore designere. Såle-

des fås vores seneste milepæl ikke med en
omfattende vejledning, men blot med en simpel trykknap, der indeholder en stor del lytten,
tanker, prøver og udvikling. Den vil ganske
enkelt ændre din bruseoplevelse, da du nu kan
veksle mellem forskellige brusestråler ved et
simpelt klik. Ønsker du bløde, luftholdige

dråber eller målrettet massagestråle: Takket
være Select trykknappen kan du nu nyde vandet præcist, som du ønsker det.
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Bruser eller all-rounder?
®

Raindance Select E 120: Den nye håndbruser, der på en perfekt måde
skyller shampoo væk og lader vandet kærtegne eller massere dig.
Først en kraftig opkvikkende Rain-stråle.
Så en blød og kærtegnende RainAir. Eller
måske en masserende Whirl-stråle? Det er
sjovt at eksperimentere med vand i forskellige
stråleformer – og endnu sjovere, når man blot
ved et enkelt tryk på en knap kan veksle imel-

lem de forskellige stråler. Med Select trykknappen veksler du lynhurtigt mellem de forskellige
stråleformer på Raindance Select 120 håndbruseren. Men da vi ikke kun tænker på at
gøre hver t sekund under bruseren til en
nydelse, men også tænker på fremtiden, findes

håndbruseren også i en EcoSmart version.
Ved hjælp af den intelligente flow-begrænser
reducerer du dit vandforbrug ved hvert brusebad med op til 40 %.

Rain

RainAir

Whirl

Forklaringerne til funktionerne
findes på fold-ud siden bagerst
i brochuren.

Whirl
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Vågn op eller koble fra?
Raindance ® Select E 300: Med særlig kraftig
Rain- og blød RainAir-stråle.

Vi har alle vores individuelle kilder til
styrke, der hjælper os med at komme i gang
om morgenen, eller får os til at slappe af om
aftenen eller til at oplade vores batterier efter
sportsaktiviteter. Én af de bedste kilder har

Rain

navnet Raindance Select. Ved hjælp af den
kraftige Rain-stråle fra hovedbruseren vaskes
ethvert spor fra shampoo’en væk, eller dækker
dig med en kåbe af RainAir-dråber. Et simpelt
klik på Select trykknappen er alt, hvad der skal

til for at skifte stråletypen. Og rengøring er lige
så nemt som at vælge din foretrukne vandstråle: Takket være QuickClean funktionen,
fjernes kalkrester nemt ved blot at gnide en
finger henover de fleksible silikonedyser.

RainAir

Forklaringerne til funktionerne
findes på fold-ud siden bagerst
i brochuren.
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Brus eller velværeprogram?
®

Raindance Select E 300 Showerpipe: Kombinationen af
hovedbruser, håndbruser og termostat.
Fra en opkvikkende eller afslappende
regn fra hovedbruseren og de tre stråletyper
fra håndbruseren til multifunktionel termostat:
Vælg Raindance Select Showerpipen og du vil
nyde komfort og velvære kombineret med godt

design. Hansgrohes løsninger opgøres alt i alt
efter antallet af intelligente og flotte funktioner.
Og hvad der er endnu mere vigtigt: I hvor høj
grad vi kan opfylde dit behov for det perfekte
brusebad. Showerpipen kan nemt monteres på

din eksisterende vægtilslutning og er dermed
en ideel løsning til den ukomplicerede badeværelsesrenovering.

Whirl

Forklaringerne til funktionerne findes på fold-ud
siden bagerst i brochuren.
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Dobbelt eller tre gange så godt?
®

Ecostat Select og brusersæt: De perfekte ledsagere til din håndbruser.
Badeværelset skal være et sted, hvor
man føler sig vel. Et sted, hvor man kan lukke
verden udenfor og ganske enkelt fokusere
på sig selv. Din bruser vil komme dig til hjælp,

godt hjulpet af Ecostat Select. Den betjenes
intuitivt, repræsenterer de højeste designstandarder og er i harmoni med Raindance Select
E 120 brusersættet. Den er nem at installere,

Mere sikkerhed.
Den isolerede krop med de runde hjørner
beskytter mod varme og stødfare.

Mere overflade.
Den flade overflade er nem at rengøre og
tilbyder god plads til dine sæbe- og shampooflasker.

Mere komfort.
Grebene ligger godt i hånden og er
perfekte til præcise indstillinger.

Mere kontrol.
Ecostat Select fastholder den ønskede
vandmængde og temperatur på det
ønskede niveau.

er perfekt til opgradering og findes i to længder og overflader.

Mere velvære med et sæt.
65 eller 90 cm, krom eller hvid/krom –
brusersættet er ideelt til ethvert badeværelse.
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Varieret eller unik?
®

Raindance Select: Det komplette sortiment.
Nyheder

Vist i krom

Vist i krom

Vist i hvid/krom

Vist i hvid/krom

Vist i hvid/krom
®

Raindance Select E 120 3jet håndbruser
# 26520, -000, -400 (15 l / min)
EcoSmart # 26521, -000, -400 (9 l / min) (ikke vist)

®

Raindance Select E 300 2jet hovedbruser
med 100 mm loftsbefæstigelse
# 27384, -000, -400 (17 l / min)
®
Raindance Select E 300 2jet hovedbruser
med 390 mm bruserbøjning
# 27385, -000, -400 (17 l / min) (ikke vist)

®

Raindance Select E 300 Showerpipe til bruser
med Raindance Select E 300 2jet hovedbruser
(17 l/min), Raindance Select E 120 3jet håndbruser
(15 l/min) og Ecostat Select termostat,
380 mm bruserbøjning
# 27128, -000, -400
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Termostat

med reflekterende krom hylde

med reflekterende krom hylde

med hvid hylde

med hvid hylde

Vist i hvid/krom
®
®
Raindance Select E 120 / Unica ’S Puro sæt
90 cm # 26621, -000, -400
65 cm # 26620, -000, -400 (ikke vist)
®
Raindance Select E 120 EcoSmart /
®
Unica ’S Puro sæt
90 cm # 26623, -000, -400 (ikke vist)
65 cm # 26622, -000, -400 (ikke vist)

®

Ecostat Select termostat til brus
med integreret EcoSmart funktion
# 13161, -000, -400

®

Ecostat Select termostat til kar
med integreret EcoSmart funktion
# 13141, -000, -400 (20 l / min)
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Håndbruser

Showerpipes

Vist i krom

Vist i hvid/krom

Vist i krom
®

Raindance Select 150 3jet håndbruser
# 28587, -000, -400 (15 l/min)
EcoSmart # 28588, -000, -400 (9 l/min) (ikke vist)

®

Raindance Select 360
Showerpipe til bruser
med Raindance E 360 1jet hovedbruser (17 l/min),
Raindance Select 150 3jet håndbruser (15 l/min) og
Ecostat Select termostat, 380 mm bruserbøjning
# 27112, -000, -400
Showerpipe til kar
med Raindance E 360 1jet hovedbruser (17 l/min),
Raindance Select 150 3jet håndbruser (15 l/min) og
Ecostat Select til kar (20 l/min), 380 mm bruserbøjning
# 27113, -000, -400 (ikke vist)

®

Raindance Select 300
Showerpipe til bruser
med drejbar Raindance S 300 1jet hovedbruser (17 l/min),
Raindance Select 150 3jet håndbruser (15 l/min) og
Ecostat Comfort termostat, 450 mm bruserbøjning
# 27114, -000
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Bruserkombinationer

Vist i krom

Vist i krom

®

Raindance Select 240
Showerpipe til bruser
med drejbar Raindance S 240 1jet hovedbruser (17 l/min),
Raindance Select 150 3jet håndbruser (15 l/min) og
Ecostat Comfort termostat, 450 bruserbøjning
# 27115, -000

®

Raindance Select 150 Combi
Brusersæt med termostat
90 cm # 27037, -000
65 cm # 27036, -000 (ikke vist)

®

®

Raindance Select 150/Unica ’S Puro sæt
90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400 (ikke vist)
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Sluk eller dyk ind?
®

®

Raindance Rainfall : Vandfaldsbruseren.
Selv om vi konstant forsøger på at være
frontløbere, er der nogen eller noget, som vi
alligevel gerne vil basere os selv på: Naturen.

Vi baserede således vores svalebruser på
noget fra naturen. Det får det til at føles, som at
stå under et tropisk vandfald med kraftig

RainFlow eller den blødere RainStream-stråle.
Drej på grebet, luk dine øjne – og brusebadet
bliver til en pause fra hverdagen.

®
®
Raindance Rainfall 150
Som et kraftigt regnskyl spuler svalestrålen med sin brede
stråle simpelthen hverdagen væk. En bruser, der er så
forfriskende pga sine unikke egenskaber.

Raindance® Rainfall ® 150 Stream
Blødt rammer de tolv behagelige stråler på dit hoved og
skuldre. Så skønt kan det føles at få naturen ind i dit hjem.

# 26442, -000

# 26443, -000

Uden alternativer eller iderig?
Hansgrohe: Innovationer med vand.

Selv om - eller netop fordi? – vi hver dag hos Hansgrohe omgiver os med vand, ser vi det ikke som en selvfølgelighed. At bruge det på en bæredygtighed måde ligger os meget for hjerte. Vi forsker og arbejder
permanent på at udvikle teknologier, der kan hjælpe os med dette. En af dem er EcoSmart, der mærkbart
reducerer forbruget fra vore produkter.

Planlægning med Hansgrohe@home
Opdag virtuelt vha iPhone, iPad eller Android smartphones hvor flot et Hansgrohe armatur kan se ud på
din håndvask derhjemme: http://itunes.com/app/hansgrohehome eller
https://play.google.com/store/search?q=hansgrohe

Denne brochure er produceret så miljørigtigt som muligt. Du kan også gøre noget for miljøet efter endt
brug ved at give brochuren videre til andre, der kan have interesse i at læse den, eller selvfølgelig ved
at aflevere den til genbrug.
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Spar med EcoSmart
Find ud af mere omkring bæredygtig teknologi: www.hansgrohe.dk/ecosmart og opdag hvor meget
du kan spare med vore produkter: www.hansgrohe.dk/vandsparer

