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Raindance® Select





 
Min brusefornøjelse:
Altid en rørende oplevelse

Vand er rengørende og forfriskende. Vandet vasker hverdagens bekymringer og stress væk. Det er det øjeblik du 

bruger for dig selv som vi kalder brusefornøjelse. Der kan være mange årsager til at tage et forfriskende bruse -

bad.  Nogle gange er det for at vågne op. Andre gange for at ”cleare” hjernen. Andre gange ønsker du bare at 

slappe af ef ter en lang dag.

Derfor handler brusefornøjelsen om dig. Vi har udviklet Raindance bruserne til samme formål. De giver dig mulig -

hed for at vælge præcis hvordan den perfekte brusefornøjelse skal være for dig – med termostat, hånd- eller 

hovedbruser. Brug denne brochure til at finde ud af hvordan din individuelle brusefornøjelse skal være.

De mange måder at opleve vandet på.
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Min brusefornøjelse:  
Silkeblød sommerregn.

Som en varm sommerregn. Kun dig og det rene vand der skyller ned over kroppen. Et brusebad med Raindance 

Select 360 Showerpipe giver den form for frihed: Store perlende vanddråber fra hovedbruseren, håndbruseren giver 

dig mulighed for at vælge mellem tre stråletyper og den praktiske hylde på Ecostat Select termostaten giver mulighed 

for opbevaring af badetilbehør. Det er en unik følelse der er svær at beskrive. Én ting ved vi dog: Det er perfekt bru -

sefornøjelse.

Raindance® Select 360 Showerpipe, en ny form for vandoplevelse.

Raindance® Select 360 
Showerpipe til badekar

Krom hylde, # 27113, -000
Hvid hylde, # 27113, -400

Raindance® Select 150  
Combi 90 cm

# 27037, -000 
Ikke illustreret
Raindance Select 150 Combi 65 cm
# 27036, -000
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Raindance® Select 360 
Showerpipe til brus

Krom hylde, # 27112, -000
Hvid hylde, # 27112, -400

Hansgrohe. Raindance Select 360 Showerpipe







Min brusefornøjelse:
Berørende på tusindvis af måder.

Under Raindance hovedbruseren vil du opdage hvor forskelligt vand kan føles. Takket være Hansgrohe AirPower tekno -

logi, er du indhyllet i bløde luf t fyldte vanddråber. QuickClean anti -kalk funktionen sikrer at brusefornøjelsen fortsætter 

i mange år. Den brede down-pur effekt fra den store stråleskive kaldes: XXL Performance. Disse brusere bringer regnen 

ind i dit hjem – på bedste og smukkeste vis.

Raindance® hovedbrusere giver kaskader af perlende vanddråber.

Intelligent teknologi der vil øge din brusefornøjelse. 

Vanddråberne indeholder luf t, der gør dem store og 

blødere. Vi kalder denne bløde bruseregn: RainAir.

AirPower.

Lige så meget som vi værdsætter tidløst design, er vi 

opmærksomme på lang levetid. Takket være Quick-

Clean, kan du fjerne kalkaflejringer med et let finger-

strøg på silikone dyserne.

QuickClean.

XXL Performance.
Ren brusefornøjelse i fuld vidde, takket være den brede 

bruseflade. Din krop bliver fuldstændig omkranset af 

vand.

Raindance® E 420 AIR 2jet  
med RainAir og 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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Min brusefornøjelse:
Altid anderledes. Altid perfekt.

Raindance Select 150 håndbruser har genfundet brusefornøjelsen for dig. Select funktionen er en ny funktion der 

gør det muligt at skif te mellem tre forskellige stråletyper med et tryk på omskif terknappen. Du kan vælge mellem 

RainAir, CaresseAir og Mix, og bruse ef ter humør. Det er det vi forstår ved brusefornøjelse – altid anderledes, 

men altid som du ønsker det.

Raindance® Select 150 håndbruser for individual brusekomfort

En blød bruseregn indhyller din 

krop. Den hektiske, stressede 

hverdag skylles af kroppen.

RainAir.
Lige efter sport eller en hård dag på 

jobbet, for at blive dig selv igen: en 

kraftfuld massagejet.

CaresseAir.
Det perfekte mix mellem bløde 

dråber og den dynamiske Caresse 

jet. Ideel til at skylle shampoo ud 

af håret.

Mix.

Vores intelligente teknologi til 

større brusefornøjelse: Vandet 

blandes med luf t og bliver til 

store fyldige vanddråber.

AirPower.
En lille knap med en stor kraf t: Et 

enkelt klik gør at stråletypen ændres 

fra RainAir til Mix til CaresseAir.

Select.
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Min brusefornøjelse:
Komfort, på en ny måde.

Raindance Select 150 håndbrusere fra Hansgrohe imødekommer ikke kun de høje krav om moderne design, men også 

kravene om ressourcebesparende teknologi. EcoSmart, QuickClean og XXL Performance er Hansgrohes teknologier 

der tager hensyn til både miljøet og dig. Et yderligere eksempel på en af Hansgrohes mange teknologier er den nye 

DualFinish. Dette to - farvede princip muliggør at to overflader sømløst smelter sammen og forskønner rummet med skin -

nende krom og ren hvid. Som man f.eks. kan se det ved den nye Raindance Select håndbruser i krom/hvid.

Unikke teknologier til unikke brusefornøjelser.

Raindance® Select 150 håndbruser 3jet

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

Raindance® Select 150 håndbruser 3jet

# 28587, -000
EcoSmart, 9 l/min, # 28588, -000
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EcoSmart er en teknologi til ef fek-

tivt brug af vand og energi. Den 

begrænser vandgennemstrømnin-

gen i enhver EcoSmart håndbruser 

til max. 9 l/min.

Vi har udviklet QuickClean til at 

fjerne kalk-aflejringer: Med et let 

fingerstrøg på silikone dyserne 

garanterer vi at du har stor glæde 

af bruseren i mange år.

Intelligent fordeling af vandet over 

en stor overflade øger din brusefor-

nøjelse til et maksimum. Din krop er 

fuldstænding indhyller i store dråber 

af ren velvære.

EcoSmart. QuickClean. XXL Performance.
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Min brusefornøjelse:
Oplev ny frihed.

En innovation der giver en helt særlig oplevelse i brusebadet: Den nye Ecostat Select giver mere frihed. Tempera-

tur og vandmængde kan justeres helt som du ønsker det, og den store hylde oven på armaturet kan bruges til place -

ring og opbevaring af alle fornødenheder i badet. Dit badeværelse tilføjes et eksklusivt udseende og et intelligent 

design, skræddersyet helt til dig.

Ecostat® Select giver individuel komfort i form og funktion.
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Mere sikkerhed.
Det er ganske enkelt beroligende at vide, at skoldhed vand ikke 

uventet kommer ud af termostatarmaturet, med mindre du trykker på 

knappen med temperaturlåsen. Ydermere er termostatkroppen sær-

deles godt isoleret for at sikre at termostaten ikke bliver brandvarm. 

De runde, bløde kanter, gør opholdet under bruseren til en behage-

lig affære med fuld bevægelsesfrihed.

Mere at spare.
Ecostat Select bliver sammen med EcoSmart, Hansgrohes vandspare-

teknologi, tæt på perfekt. En indbygget lås begrænser gennemstrøm-

ningen til 10 l/min. Du kan dog øge gennemstrømningen manuelt ved 

at trykke på en knap øverst på armaturet.

Selvom hver dag og hvert brus er anderledes sikrer den nye Ecostat 

Select at vandtemperaturen og –mængden altid er konstant. Designet 

på symboler og betjeningselementer sikrer en enkel og sikker betje -

ning af armaturet.

Mere kontrol.

Her bliver form til funktion. Funktionen er at give dig mere plads. Den 

flade overflade af sikkerhedsglas tilbyder masser af plads til dine 

sæbe- og shampooflasker. De elegante materialer, kombineres med 

moderne og klart design og udtrykker delikat luksus. Sådan ser det 

ud: ny sanselighed i badeværelset.

Mere overflade.

Ecostat® Select

termostatarmatur til brus
Krom hylde, # 13161, -000
Hvid hylde, # 13161, -400

Ecostat® Select

termostatarmatur til kar/brus
Krom hylde, # 13141, -000
Hvid hylde, # 13141, -400
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Min brusefornøjelse:  
Find din perfekte variant.
Udvalgte eksempler fra sortimentet af individuelle brusefornøjelser.

Showerpipe med hovedbruser,  
håndbruser og termostat.
Raindance® Select 360 Showerpipe til brus
Krom hylde, # 27112, -000
Hvid hylde, # 27112, -400

Hovedbruser, brusersæt og indbygget termostat  
med afspærring og omskifter.
Raindance® E 420 AIR 1jet hovedbruser # 27372, -000
Raindance® Select 150/Unica®’S Puro Set 90 cm sæt, # 27803, -000, -400
Ecostat® E termostat med afspærring og omskif ter, # 31573, -000
PuraVida® FixFit® slangetilslutning, # 27414, -000

Version 1: Version 2:
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Hovedbruser, håndbruser og termostat til indbygning 
med afspærring og omskifter.
Raindance® E 420 AIR 1jet hovedbruser, # 27372, -000
Raindance® Select 150 3jet håndbruser, # 27587, -000, -400
Porter’S bruserholder, # 28331, -000
Isiflex® bruserslange 1,25 m # 28272, -000
Ecostat® E termostat til indbygning med afspærring og omskif ter, # 31573, -000
PuraVida® FixFit® slangetilslutning, # 27414, -000

Brusersæt og termostat.
Raindance® Select 150 Combi 90 cm, # 27037, -000

Version 3: Version 4:

Der findes mange typer brusefornøjelse – afhængig af badeværelset, hvad dit behov er og selvfølgelig hvilken smag 

du har. Uanset hvad din beslutning beror på, vil du opleve en ny dimension af brus. Vores produktvarianter guider 

dig til at træffe den helt rigtige beslutning blandt det store udvalg og dermed give dig den perfekte brusefornøjelse.
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Min brusefornøjelse:
Den perfekte kombination.
Raindance® sortimentet.

Raindance® Select 360  
Showerpipe til brus

Det er ikke bare Raindance hovedbruser. Det er ikke 
bare Raindance Select 150 håndbruser. Det er ikke 
bare Ecostat Select. Det er den perfekte kombination 
af alle tre elementer der giver komplet brusefornøjelse.

Krom hylde, # 27112, -000
Hvid hylde, # 27112, -400

Raindance® Select 360  
Showerpipe til badekar

Alt dette fås også med en kartud: Tre -dobbelt brusefor-
nøjelse: Et brusersæt med tre kilder til vand.

Krom hylde, # 27113, -000
Hvid hylde, # 27113, -400

Raindance® Select 150  
Combi 0,90 m

Et alternativ der hurtigt og nemt kan monteres på væg-
gen: Raindance Select 150 håndbruser med Ecostat 
Select termostat og bruserstang. Glideren kan indstil -
les i højden, således at håndbruseren også kan bruges 
som hoved- skulder- eller sidebruser.

# 27037, -000
Ikke illustreret
Raindance Select 150 Combi 65 cm
# 27036, -000

Raindance® Select 300 
Showerpipe

Alle der foretrækker runde former vil elske Raindance 
Select 300 Showerpipe med den runde hovedbruser, 
Ecostat Comfort termostat og Raindance Select 150 
håndbruser.

# 27114, -000

Raindance® Select 240  
Showerpipe

Lidt mindre, også i et rundt design, men stadig 
 maksimum brusefornøjelse: Raindance Select 240 
 Showerpipe med Ecostat Comfort termostat og 
 Raindance Select 150 håndbruser giver dig alt dette.

# 27115, -000
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Lad brusedråberne falde på din 

krop som bløde perler. Brusefor-

nøjelse kan næppe blive mere fri -

stende.

Navnet RainFlow hentyder til den 

forfriskende brusestråle. Et sådant 

brus er individuelt, unikt og simpelt -

hen perfekt.

RainAir. RainFlow.

Min brusefornøjelse:
Et vandfald derhjemme.
Raindance® Lif t brusepanel og Raindance® Rainfall® 180  
giver en brusende vandoplevelse.

Raindance® Lift brusepanel

Brusepanelet kan justeres op til 20 cm. op og ned i din individuelle bruse -
højde. Den flade RainFlow stråle bruser blødt over din nakke, eller du kan 
lade din krop omkranse af bløde RainAir brusestråler.

Hvid/krom, # 27008, -400

Raindance® Rainfall® 180

Denne bruser tager dig på en rejse til en eksotisk lagune. Kombinatio -
nen af det forfriskende brus vi kalder RainFlow og de yderst bløde drå-
ber fra RainAir strålen giver hverdagen et strejf af en fjern stillehavsø.

Krom,, # 28433, -000
Hvid/krom, # 28433, -400
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Ren brusefornøjelse.
Ren samvittighed.

EcoSmart. Vi værdsætter vandet. Så meget at vi sænker forbruget i Raindance Select håndbrusere 

med EcoSmart til ca. 9 l/min. Sofistiskeret teknologi til ef fektivt brug af vandet. Du kan nu tage 

et brusebad med bevidstheden om at du gør noget godt for dig selv og miljøet på samme tid.

Se hvor meget vand og energi du kan spare med Hansgrohes produkter  

på hansgrohe-int.com/savings-calculator

Ansvarlig brug af vand og energi.

Overflader

Hvert art. nr. består af 8 cifre inkl. angivelse af overflade,

f.eks. 28500, -000 = krom

f.eks. 28500, -400 = hvid/krom

Denne brochure er trykt på en miljøvenlig metode. Ved at anvende en ny type papir har vi redu-

ceret CO2 udledningen med mere end 30 %. Du kan også give dit bidrag til klima-beskyt telse 

ved at give denne brochure videre til andre interesserede ef ter brug, eller sende den til genbrug.
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