Hansgrohe
Fagbrochure til den
professionelle håndværker

Planlægning og installation

Design og stor fornøjelse
Den nye Hansgrohe Ecostat® Select

Ren brusefornøjelse
i fineste form
Raindance® Select Showerpipe 360

Bruseglæde på bedste vis.
Vi har en passion for at arbejde med vand. Det fascinerer og inspirerer os. Derfor tjener
alle vore teknologiske innovationer samme formål: at kombinere velvære og komfort. Som
fagmand kan du give vores filosofi og vores produktkvalitet direkte videre til dine kunder.
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Hansgrohe har defineret termostaten påny.

Ecostat ® Select
Historie

Termostater har mærkbare fordele sammenlignet med 1- eller 2-grebs brusearmaturer –
fra komfort til sikkerhed og design. Hansgrohe har mange års erfaring med termostater,
hvilket hjalp os med at udvikle den nye generation Ecostat Select. En design revolution
blandt termostater.

Ecostat Select tilbyder enestående komfort når det
handler om betjening, montering og sikkerhed og er
desuden en visuel fryd for øjet.
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Revolutionære fordele for dine kunder.
Ecostat Select skaber forandring i badeværelset: den kombinerer et elegant udseende
med enestående komfort og sikkerhed. Den generøse overflade er let at rengøre, appellerende i designet og tilbyder plads til opbevaring af shampoo- og sæbeflasker.
De store greb er lette at betjene, selv med sæbe på hænderne. Termostaten er termisk
indkapslet, hvilket forhindrer at armaturkroppen bliver varmet op. På trods af alle disse
forbedringer vil én ting altid være den samme: den valgte temperatur. Den forbliver
konstant, selv når vandmængden eller vandtrykket i rørene ændres.

Dette er hvad dine kunder får med Ecostat® Select:
▪ Et visuelt blikfang
i badeværelset
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▪ Høj sikkerhed
for brugeren

▪ Sikker brug for alle
aldersgrupper

Komfort og design for alle.

Ecostat ® Select
Fordele for kunden

COMFORT
ZONE

Et visuelt bllikfang i badeværelset
▪ Ecostat Select revolutionerer markedet med
dens gennemtænkte design og skaber en
behagelig atmosfære i badeværelset med
dens unikke form.

Termostaten fungerer også som hylde
▪ Både visuelt attraktiv og pladsbesparende:
Ecostat Select’s generøst placerede hylde
tilbyder god plads til alle flasker og sæber
i badet.

Høj sikkerhed for brugeren
▪ Sikkerheden ved Ecostat Select findes
i alle detaljer. Armaturkroppen er termisk
indkapslet hvilket forhindrer at termostatens
overflade bliver varm. De runde, bløde
kanter er behagelige og skoldningssikringen ved 40 °C forhindrer skoldninger.

Vandbesparende på enkel vis
▪ For at spare vand og penge, begrænser
Ecostat Select automatisk vandbegrænsningen. Hvis det ønskes, gør EcoStop kontrollen
det muligt at hæve eller sænke vandgennemstrømningen – med et enkelt tryk på
en knap.

Sikker at bruge for alle aldersgrupper
▪ Intuitive og slidstærke symboler forenkler
betjeningen af Ecostat Select. Den optimerede grebsform giver sikker betjening.

Let at rengøre
▪ Ecostat Select‘s inderste kabinet er komplet
forseglet, hvilket forhindrer at skidt og snavs
kommer ind i termostaten. Den glatte overflade kan enkelt og let rengøres.

Kan anvendes med alle Raindance ® hovedbrusere:

▪ Termostat med dobbeltfunktion som hylde

▪ Let at spare på vandet

▪ Let at rengøre
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Alsidig og nem at montere.
Til brusebad eller badekar: som en del af et komplet system som Hansgrohe Showerpipe,
er Ecostat Select alsidig og nem at montere. Den overbeviser med dens elegante design
og meget enkle betjening.
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Raindance® Select Showerpipe 360
til brus

Raindance® Select Showerpipe 360
til badekar

Med den nye Ecostat Select, tilbyder Hansgrohe nu endnu mere
komfort i badet. Alle individuelle elementer som hovedbruser,
håndbruser og termostat er kombineret i et enkelt system som let
kan monteres i badeværelset.

Ecostat Select fås også til badekar – f.eks. med den nye Raindance
Showerpipe. Blot nogle få tiltag kræves for at skifte det gamle armatur
ud med den nye showerpipe.

Ecostat ® Select
Anvendelsesmuligheder
Fordele for installatøren

Denne termostat gør dit liv lettere.

Spar masser af tid og kræfter: simple tilslutningsslanger gør det let at montere Ecostat
Select. Den centrale tilslutning i bunden af termostatens nederste kabinet, gør monteringen
let og forhindrer at termostatens overflade ridses. De små greb kan let fjernes for vedligeholdelse eller udskiftning af kartuschen. Hvis du ønsker at gøre alt rigtigt i badeværelset,
skal du vælge Ecostat Select.
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Dette er hvad du som fagmand får med den nye Ecostat® Select:
▪ Specialforskruningerne
sikrer simpel, hurtig og
sikker montering.

▪ Undgå at armaturet ridses.
Armaturet tilsluttes i bunden
af det inderste kabinet.

▪ Vedligeholdelsesvenlig
adgang til kartusche, filter
og kontraventiler.
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Monteringsvejledning.
1
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Ecostat ® Select

Tekniske specifikationer og måltegninger.

Montering og tekniske
specifikationer.

Ecostat ® Select tekniske specifikationer

Raindance® Select Showerpipe 360 til brus

Raindance® Select Showerpipe 360 til badekar

Ecostat ® Select til brus

Ecostat ® Select til badekar
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Produktoversigt.
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Ecostat ® Select
til brus

Ecostat ® Select
til badekar

med reflekterende krom hylde
# 13161000
med hvid hylde # 13161400

med reflekterende krom hylde
# 13141000
med hvid hylde # 13141400

Raindance ® Select Showerpipe 360
til brus

Raindance ® Select Showerpipe 360
til badekar

Raindance ® Ecostat ® Select

med reflekterende krom hylde # 27112000
med hvid hylde # 27112400

med reflekterende krom hylde # 27113000
med hvid hylde # 27113400

Combi 0,90 m # 27057000
Combi 0,65 m # 27059000

5 års Hansgrohe garanti.

Ecostat ® Select
Produktoversigt
5 års garanti

5 års produktgaranti
Hos Hansgrohe gør vi vores ypperste for at fremstille
kvalitetsprodukter der skaber glæde og gavn i hjemmet
i mange år.
Ifølge købeloven, har du som forbruger 2 års reklamationsret. Hos Hansgrohe har vi udvidet denne reklamationsret
til 5 år. Du er derfor langt bedre stillet, end normalt, når
du køber produkter hos Hansgrohe. Husk blot at gemme
købsfakturaen.

Hansgrohe: 5 års produktgaranti
5 års produktgarantien gælder for produkter
købt efter 1. januar 2010:
Hansgrohe garanterer, at vore produkter ikke
har fabrikationsfejl. Skulle der imidlertid opstå en fejl
eller mangel på et produkt i op til 5 år fra købsdatoen,
vil Hansgrohe omkostningsfrit reparere eller ombytte
produktet ved returnering til Hansgrohe A/S. Det er en
forudsætning, at produktet er korrekt
installeret, samt at det er anvendt i henhold til vores
monterings-, og rengøringsvejledning. En defekt, der
opstår pga. udefra kommende forhold, snavs eller skidt
i vandet, er ikke at betegne som en fabrikationsfejl, og
vil derfor ikke være omfattet af garantien.

5 års drypgaranti
Hansgrohe’s drypgaranti sikrer omkostningsfri ombytning
af alle reservedele, som skal benyttes i tilfælde af, at et
armatur begynder at dryppe indenfor de første 5 år
efter montering.
10 års reservedelsgaranti
Hansgrohe yder endvidere 10 års reservedelsgaranti,
hvilket sikrer, at en reservedel til et produkt kan leveres
i minimum 10 år efter, at produktet er udgået af produktionen.
Vi henviser iøvrigt til Hansgrohes generelle salgs- og
leveringsbetingelser.
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Takket være dens unikke design, er Ecostat
Select en fryd for øjet – og fungerer også
som en praktisk hylde til dit tilbehør i badet.
Den er designet til at give komfort og glæde
både under bruseren og ved badekarret:
store greb, intuitive symboler og ingen
temperatursvingninger.
Gennemtænkte beskyttelsesmekanismer
forhindrer skoldninger og sikrer at termostatkroppen ikke bliver varm. Ligeledes sikrer de
bløde, afrundende kanter på termostaten at
termostaten er komfortabel og behagelig at
have i badet. Med Raindance 360 Showerpipe indeholdende Ecostat Select termostat
er den perfekte kombination skabt.
Vi har gjort vores ypperste for at trykningen
af dette katalog blev så miljøvenlig som muligt. Ved at anvende en ny type papir (UPM
Finesse Silk) var det muligt at reducere CO2
udledningen ved produktionsprocessen
med mere end 30 % i forhold til sidste års
katalog. Du kan også bidrage til bevarelsen
af vores miljø ved at give kataloget videre
til andre, når du er færdig med det, eller
ved at sende det til genbrug.
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Med de nye Ecostat Select termostater sætter
Hansgrohe nye standarder. Hvadenten det
er i brusebadet eller ved badekarret: elegant
design, god betjeningskomfort og høj sikkerhed skaber bruseglæde i badet.

