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KÆRE LÆSER

Som bekendt holder vi hos Hansgrohe aldrig op med at tænke nyt 
og skabe endnu smukkere ting til brugen af vand. Og nu har det 
endnu en gang – nej, endda flere gange – sagt „klik“. De nye 
Select-produkter er her. Og med dem kan alle nu nyde og bruge 
vandet præcis, som de har lyst ti l, blot med et enkelt tryk på 
knappen.

Selv om den er lille, kombinerer Select -knappen meget af det, 
Hansgrohe alt id har stået for og for tsat står for. Et design  
i topklasse forbindes med intelligente funktioner og fremragende 
brugervenlighed. 

På de følgende sider ser du, hvor stor glæde og frihed det at 
trykke på den rigtige knap giver i bad og køkken. Og de nye 
Logis-armaturer indbyder også til berøring – opdagelsesturen har 
altså en del at byde på!

God opdagelses- og læselyst

Mange hilsner Richard Grohe
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SELECT –  
DIN BRUSE- 

FORNØJELSE.

Vi har længe omsat forskellige brusertypers behov til stråletyper 
og på den måde sørget for større alsidighed under bruseren. 
Vores ønske var dog ikke blot at skabe et større udvalg for vores 
kunder, men på samme tid også at gøre det mere komfortabelt 
at vælge. Vores motivation var knapper, som gjorde verden til et 
let tere sted at være – lyskontakter, musetaster, start -/stop-knap-
pen i bilen, for blot at nævne nogle stykker – og derfor beslut -
tede vi at udvikle en tilsvarende genial knap til håndbruserne.  
I samarbejde med Phoenix Design kunne vi lancere den første 
Hansgrohe-bruser med en rent mekanisk trykknap i form af PuraVida. 

I dag ses denne knap også på vores Raindance brusere. Og når 
man nu har fundet en løsning, der gør dagligdagen så meget  
let tere, er der jo ingen grund til at gå tilbage til det gamle. Så 
derfor spurgte vi os selv: Hvor kan denne knap ellers gøre gavn? 
Og vi fandt ud af, at en termostat, som man ikke længere behøver 
at dreje på men derimod kan betjene via knapper, giver en større 
betjeningskomfort på samme måde som et køkkenarmatur, som 
man let som ingenting kan betjene med albuen. På den måde  
holdes arbejdsstrømmen i gang, og der sikres en frihed via tryk 
på knappen i køkkenet.
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Phoenix Design skaber i tæt samarbejde med en række anerkendte interna-
tionale kunder som eksempelvis Siemens, LG, Sharp, Hansgrohe og Lamy 
produkter, som på bæredygtig vis gør livet bedre og lettere – samtidig med 
at produkterne bliver en fast del af hverdagskulturen.

MED MÅLET FOR ØJE.

ShowerSelect®  
Indbyggede termostater

Raindance® Select
Håndbrusere

Raindance® Select  
Hovedbrusere

ShowerTablet® Select 
Frembyggede termostater

Metris® Select  
Køkkenarmaturer

Raindance® Select   
Showerpipes
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HÅNDBRUSERE – 
ET ENKELT KLIK 
FRA DET GODE 

HUMØR.
Under bruseren er der intet andet end fornøjelse. Når der  

trykkes på knappen, forvandles vandet til ren og skær glæde,  
der konstant indtager nye former.
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Raindance® Select E 120 3jet håndbruser

Raindance-håndbruseren byder både på tre forskellige strålety-
per og Select – din brusefornøjelse. Select-knappen gør ikke blot 
betjeningen af Raindance -håndbruseren legende let men har 
også skabt helt nye designmæssige spillerum for vores designere 
og åbnet døren for eksempelvis varianten med de afrundede 
hjørner. Der findes en passende bruser for enhver smag – uanset 

om man er til det mindre eller det større, det runde eller det 
kantede, ren krom eller kromskinnende med hvid stråleskive. Og 
miljøet kan også glæde sig: EcoSmart-varianten reducerer takket 
være den intelligente gennemstrømsbegrænser vandforbruget 
med op til 60 %.

SIMPELTHEN GENIALT.
GENIALT SIMPELT.
Raindance®-håndbruseren med Select -knap.

Kraf tig bruseregn,  
perfekt til at skylle  

shampoo ud af håret.

Koncentreret massagestråle  
fra roterende dyser, som  

løsner op for spændinger.

Blid bruseregn med luf t fyldte  
dråber fra store dyser.

Skif t mellem de forskellige  
stråletyper intuitiv t og på et øjeblik.  

Brusefornøjelse med et enkelt klik.

Whirl

Select
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Raindance® Select E 150 3jet håndbruser

Krom Hvid/krom

Raindance® Select S 150 3jet håndbruser

Raindance® Select S 120 3jet håndbruser

Raindance® Select E 120 3jet håndbruser

Krom Hvid/krom

Krom Hvid/krom

Krom Hvid/krom



10

PRODUKTOVERSIGT

Raindance® Select E 150 3jet håndbruser 
# 26550, -000, -400 (16 l/min) 
# 26551, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 

        

    

Raindance® Select S 150/Unica® ’S Puro sæt 
# 27803, -000, -400 (16 l/min) 90 cm 
# 27802, -000, -400 (16 l/min) 65 cm (ikke vist) 
 
 
 
 
 

      

    

Raindance® Select S 150 3jet håndbruser 
# 28587, -000, -400 (16 l/min) 
# 28588, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 

        

    

Raindance® Select E 150/Unica® ’S Puro sæt  
# 27857, -000, -400 (16 l/min) 90 cm 
# 27856, -000, -400 (16 l/min) 65 cm (ikke vist) 
 
 

     

    

Håndbrusere og brusersæt

Skønhed har to ansigter:
Raindance Select-håndbruserne og -hovedbruserne findes 
i ren krom eller kromskinnende med hvid stråleskive.

Med angivelse af over f laden bliver hver t ordrenummer (#) 
ot tecifret, f.eks. 28500, -000 = krom
000 Krom | 400 Hvid/krom 

Krom. Hvid/krom.
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Raindance® Select S 120 3jet håndbruser 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 

        

    

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro sæt  
# 26621, -000, -400 (16 l/min) 90 cm 
# 26620, -000, -400 (16 l/min) 65 cm (ikke vist) 
# 26623, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 90 cm  
(ikke vist) 
# 26622, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 65 cm  
(ikke vist) 

       

    

Raindance® Select E 120 3jet håndbruser 
# 26520, -000, -400 (16 l/min) 
# 26521, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select S 120/Unica® ’S Puro sæt  
# 26631, -000, -400 (16 l/min) 90 cm 
# 26630, -000, -400 (16 l/min) 65 cm (ikke vist) 
# 26633, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 90 cm  
(ikke vist) 
# 26632, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 65 cm  
(ikke vist) 

        

    

Alle de anfør te gennemstrømsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.
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HOVEDBRUSERE – 
DET GODE 

HUMØR KOM-
MER OPPEFRA.

Nogle gange er et lille klik nok til at skabe lykkefølelse –  
eksempelvis når man står under en hovedbruser, som lader  
vandet strømme sprudlende og forfriskende frem eller lader  

regnen falde blidt efter et enkelt tryk på knappen.
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Raindance® Select E 300 3jet hovedbruser

Kraf t ig bruseregn t il daglig  
brug og ideel t i l hårvask. 

Voluminøs strøm fra 12 brede  
dyser – t il den ef fekt fulde  
afslapning.

Blid bruseregn med dråber beriget 
med luf t fra store dyser sikrer fuld 
nydelse.

Skif t mellem de forskell ige stråletyper 
intuit iv t og på et øjeblik. Brusefornøjelse 
med et enkelt klik.

Også på Hansgrohe-hovedbruserne kan man skif te stråletype 
med et tryk på knappen. Eksempelvis den kraftige bruseregn Rain 
til at skylle shampooen ud med eller RainAir – nydelsens stråle. 
Lige som bruseoplevelsen er alsidig, er hovedbruserne det også 
fra det klassisk runde til det moderne med afrundede hjørner,  

i ren krom eller kromskinnende med hvid stråleskive. Desuden er 
hovedbrusernes ydre forædlet med en elegant kromring og har 
fået en høj kant og en attraktiv bølgestruktur. Og for at sikre en 
langvarig skønhed er stråleskiven aftagelig og nem at rengøre. 
Silikonenopperne har selvfølgelig QuickClean antikalk-funktion.

SELECT – DIN BRUSEFORNØJELSE  
I FULD BREDDE.
Raindance® Select -hovedbruserne: komfort på højeste plan.

Select
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Raindance® Select E 300 3jet hovedbruser

Raindance® Select S 300 2jet hovedbruser

Raindance® Select S 240 2jet hovedbruser

Krom

Hvid/krom

Krom

Hvid/krom (ikke vist)

Hvid/krom

Krom (ikke vist)

Krom

Hvid/krom

Raindance® Select E 300 2jet hovedbruser
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Raindance® Select E 300 3jet hovedbruser 
(Rain/RainAir 18 l/min, RainStream 22 l/min) 
# 26468, -000, -400 med brusearm 390 mm  
t il iBox universal 
 

       

      

iBox

Raindance® Select E 300 2jet hovedbruser 
(Rain/RainAir 15 l/min) 
# 27385, -000, -400 med brusearm 390 mm 
# 27384, -000, -400 med 100 mm  
lof tsbefæstigelse (ikke vist) 
 
 
 
 

       

  

Skønhed har to ansigter:
Raindance Select-håndbruserne og -hovedbruserne findes 
i ren krom eller kromskinnende med hvid stråleskive.

Med angivelse af over f laden bliver hver t ordrenummer (#) 
ot tecifret, f.eks. 28500, -000 = krom
000 Krom | 400 Hvid/krom 

Krom. Hvid/krom.

PRODUKTOVERSIGT

Hovedbrusere
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Raindance® Select S 300 2jet hovedbruser 
(Rain/RainAir 17 l/min) 
# 27378, -000, -400 med brusearm 390 mm 
# 27337, -000, -400 med 100 mm  
lof tsbefæstigelse (ikke vist) 

       

  

Raindance® Select S 240 2jet hovedbruser  
(Rain/RainAir 17 l/min) 
# 26466, -000, -400 med brusearm 390 mm 
# 26470, -000, -400 EcoSmar t  
(Rain/RainAir 9 l/min) 
# 26467, -000, -400 med 100 mm  
lof tsbefæstigelse (ikke vist) 
# 26469, -000, -400 EcoSmar t  
(Rain/RainAir 9 l/min) 

         

  

Alle de anfør te gennemstrømsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.
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DEN SIKRE  
MÅDE AT STYRE 
FORNØJELSE PÅ.

Bruseren tændes og slukkes med et tryk på knappen.  
Termostaten holder brusetemperaturen dejligt konstant.  

Det betyder sikker brusefornøjelse.
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Select- teknologien skaber nu også ved termostaten vejen til ynd-
lingsstrålen på en særlig komfortabel måde. Og endda inden den 
tændes: ShowerTablet Select passer nemlig på de eksisterende 
vandtilslutninger ved en renovering. Nu skal håndbrusersættet 

blot sættes på – og så er der dømt nydelse. ShowerTablet Select 
kan bruges med alle Hansgrohe håndbrusersæt og sikrer ved 
hjælp af den konstante vandtemperatur en særligt behagelig og 
sikker brusefornøjelse.

INDSTILLET EFTER DEN  
ENKELTES ØNSKER.
Frembygget termostat ShowerTablet® Select.

Intuitiv.

Select-knappen er yderst nem at betjene. 
Bruser tænd – sluk. Nemmere kan det ikke 
være. Perfekt til alle aldersgrupper.

Komfortabel.

Den betjeningsvenlige drejeknap gør det 
nemt at indstille en præcis temperatur, som 
holdes konstant af termostaten.

Stor flade.

Den store hylde af glas giver masser af 
plads t i l bruseredskaber og gør, at en 
brusereol er overflødig.

ShowerTablet® Select 300 frembygget termostat  

Tænd og sluk håndbruseren.

Isoleret krop for at forhindre  
at den bliver for varm at røre ved.

Vælg ønsket temperatur.

Glashylde.

Select
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ShowerTablet® Select 300  frembygget termostat  
t i l kar/brus 
# 13151, -000 Krom hylde beklædt med spejl 
# 13151, -400 Hvid hylde (ikke vist) 

    

ShowerTablet® Select 300 frembygget termostat  
t i l brus 
# 13171, -000 Krom hylde beklædt med spejl 
# 13171, -400 Hvid hylde (ikke vist)  

 

ShowerTablet® Select 300 med Raindance® Select E 120 håndbrusersæt.
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SHOWERPIPES – 
BRUSERALSIDIG-
HED MED TRYK  
PÅ KNAPPEN.

Ved ShowerTablet® Select starter brusefornøjelsen med et enkelt  
tryk på Select-knappen. Du skifter komfortabelt mellem stråletyperne  

med et tryk på knappen på hoved- og håndbruseren.
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Alt er ganske enkelt fantastisk på denne Showerpipe. Og ikke 
mindst fantastisk enkelt: Med den nye Select -knap på håndbru-
seren, hovedbruseren og ShowerTablet Select termostaten bliver 
bruser- og strålevalget endnu mere komfortabelt. Det går straks 

op for én, at alt fungerer gnidningsfri t med en Showerpipe, 
også betjeningen – perfekt for alle alderstrin. Alle funktioner er 
tydeligt markerede. Det eneste, brugeren mangler at gøre? Blot 
at nyde det!

 
GLÆDE I TREDJE POTENS.
Showerpipen kommer til at stråle med Select.

Vælg ønsket temperatur.

Tænd og sluk.

Tænd og sluk for RainStream- strålen 
på hovedbruseren.

Tænd og sluk håndbruseren.

Tænd og sluk hovedbruseren.

Vælg stråletyper komfor tabelt.

Vælg stråletyper komfor tabelt.

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe  

Select

Select

Whirl

Select

Select

Select
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PRODUKTOVERSIGT

Showerpipes

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe  
med Raindance Select E 300 2jet hovedbruser 
(16 l/min), Raindance Select E 120 3jet  
håndbruser (16 l/min) og ShowerTablet  
Select 300 termostat, bruserbøjning 380 mm 
# 27126, -000, -400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe  
med Raindance Select E 300 2jet hovedbruser 
(17 l/min), Raindance Select E 120 3jet  
håndbruser (16 l/min) og Ecostat Select  
termostat, bruserbøjning 380 mm  
# 27128, -000, -400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

    

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe  
med Raindance Select E 300 3jet hovedbruser 
(Rain/RainAir 16 l/min, RainStream 19 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet håndbruser (16 l/min) 
og ShowerTablet Select 300 termostat,  
bruserbøjning 380 mm 
# 27127, -000, -400 
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Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe  
med svingbar Raindance S 300 1jet hovedbruser 
(17 l/min), Raindance Select S 120 3jet  
håndbruser (16 l/min) og Ecostat Comfor t 
termostat, bruserbøjning 460 mm  
# 27114, -000 
Stigerør kan afkor tes 
 
Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe  
med svingbar Raindance S 240 1jet hovedbruser 
(17 l/min), Raindance Select S 120 3jet  
håndbruser (16 l/min) og Ecostat Comfor t  
termostat, bruserbøjning 460 mm 
# 27115, -000 brus (ikke vist) 
# 27117, -000 kar (ikke vist)  
Stigerør kan afkor tes 

      

     

Alle de anfør te gennemstrømsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe  
med svingbar Raindance Select S 300 2jet  
hovedbruser (15 l/min), Raindance Select S 120 
3jet håndbruser (16 l/min) og Ecostat Comfor t  
termostat, bruserbøjning 460 mm  
# 27133, -000, -400  
Stigerør kan afkor tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe  
med svingbar Raindance Select S 240 2jet 
hovedbruser (15 l/min), Raindance Select S 120 
3jet håndbruser (16 l/min) og Ecostat Comfor t  
termostat, bruserbøjning 460 mm 
# 27129, -000, -400 
Stigerør kan afkor tes 
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SELECT -  
OGSÅ TIL  

INDBYGNING.
Når brusestyringen forsvinder ind i væggen, kommer Hansgrohes  

indbyggede armatur- og termostatløsninger særligt til deres ret. Du sparer 
plads og får frirum til endnu større brusefornøjelse. iBox® universal er  

indbygningsdelen til en lang række bruseløsninger, som byder på design,  
flere funktioner og enkel betjening med et tryk på knappen.

iBox® universal

ShowerSelect® termostat

Ecostat® termostatShowerSelect® armatur

ShowerSelect® termostat med 
integreret slangetilslutning

og bruserholder
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 Den optimale løsning til kar og bruser.
  Ukompliceret montering, idet FixFit -slangetilslutningen  

og bruserholderen allerede er integreret.
  Håndbruser og bruserslange kan vælges frit,  

alt ef ter bad og behov.
 Visuelt highlight på ethver t badeværelse.

ShowerSelect® termostat med integreret slangetilslutning og bruserholder:

De matte Select - knapper adskiller sig perfekt fra den 
kromskinnende overflade. Store symboler sikrer en 
enkel betjening. Hovedbruseren tændes og slukkes med 
den venstre Select - knap – håndbruseren med den højre.

Håndbruser og slange  
vælges fr i t.

Vælg den ønskede temperatur – 
takket være termostatsteknologien 
holdes denne konstant.

Let læselig temperaturvisning.

Det slanke, cylindriske greb sikrer  
en ergonomisk betjening.

NYHED

ShowerSelect termostaterne gør brusebadet til ren og skær for-
nøjelse. Med Select - teknologien bliver det nemt at tænde og 
slukke for vandet eller vælge den ønskede stråletype – ganske 
enkelt via et tryk på knappen. Takket være termostatteknologien 

holdes vandtemperaturen altid konstant – endda ved svingende 
vandtryk. En ef fektiv beskyt telse mod varme- eller kuldechok. 
ShowerSelect termostaterne findes desuden i to designvarianter. 
På den måde passer de ind i alle badeværelser.

PRÆCISION MØDER ELEGANCE. 
SHOWERSELECT ® TERMOSTATERNE.
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ShowerSelect® S termostat i rundt design.ShowerSelect® termostat i kvadratisk design.

Et highlight, hvad angår design og funktion: Slangetilslutningen og bruserholderen er integreret i kappesættet.

NYHED
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Select – din brusefornøjelse: nem betjening takket være Select - teknologi.

Valget af bruser bliver legende let: ved hjælp af Select- teknolo-
gien og den lette aktivering og deaktivering via tryk på knappen. 
ShowerSelect armaturerne egner sig til vandledninger med stabilt 
vandtryk. Her er der sikret en ensartet vandtemperatur for stor 

brusefornøjelse. Temperaturindstillingen er nem og præcis – tak-
ket være et ergonomisk formet greb. Og med de to designvari -
anter passer de perfekt ind på ethvert badeværelse og til alle 
Hansgrohes bruserlinjer.

ALTID DEN RETTE BLANDING. 
SHOWERSELECT ® ARMATURERNE.
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Kontraster gennem kromskinnende  
og mat te over f lader – for en bedre  
betjening og læsbarhed.

De to Select-knapper bruges til at tænde og 
slukke: til venstre håndbruseren og til højre 

hovedbruseren. Det matte design adskiller sig 
perfekt fra den kromskinnende overflade. 

Store symboler sikrer en god synlighed.

Klar t, kvadratisk design – for  
et t idløst baddesign.

Vælg ønsket temperatur.
Slankt, ergonomisk greb – for en  
komfor tabel betjening.

Den synlige temperaturvisning  
sikrer en nem og intuit iv betjening.

ShowerSelect® armatur i kvadratisk design.

ShowerSelect® S armatur i rundt design.

NYHED

NYHED
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Ligger perfekt i hånden: ergonomiske drejegreb.

Det er perfekt, når det at tænde for vandet er en god følelse: 
Nye, ergonomiske drejegreb øger betjeningskomforten betyde-
ligt. De ligger også perfekt i hånden, selv hvis hænderne er smurt 
ind i sæbe. Termostat teknologien sikrer en præcis og konstant 

vandtemperatur. Varme- og kuldechok i badet hører dermed for-
tiden til. Og i de to designvarianter bliver Ecostat- termostaterne 
garanteret et blikfang på alle badeværelser.

ANERKENDT TEKNIK, NYT DESIGN.  
ECOSTAT ® TERMOSTATERNE.
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De nye, større symboler sikrer en  
endnu bedre læsbarhed – og således  
en forenklet betjening.

De mindre greb med afrundede 
hjørner er mere ergonomiske og 
endnu nemmere at betjene.

Vælg ønsket temperatur.

Tænd og sluk for hånd- og hoved-
bruser, og reguler vandmængden.

Et moderne, kvadratisk design  
med afrundede hjørner som  

gennemgående designelement.

Ecostat® S termostat i rundt design.

Ecostat® E termostat i kvadratisk, afrundet design.

NYHED

NYHED
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ShowerSelect® 
Termostat t i l 1 funktion 
# 15762, -000 

 

Ecostat® E 
Termostat t i l 1 funktion 
# 15707, -000 

Ecostat® S 
Termostat t i l 1 funktion 
# 15757, -000 

ShowerSelect® S  
Armatur t i l 1 funktion 
# 15747, -000 

SHOWERSELECT TERMOSTAT

SHOWERSELECT ARMATUR

ECOSTAT TERMOSTAT

VALGMULIGHED 1 VALGMULIGHED 2

Enkelhed i den smukkeste form: Du kan bruge en række forskellige kappesæt til at 
tænde og slukke for en funktion, dvs. en hånd- eller hovedbruser. Brug drejegrebet 
til at regulere vandtemperaturen.

ShowerSelect® S 
Termostat t i l 1 funktion 
# 15744, -000 

 

ShowerSelect® 
Armatur t i l 1 funktion 
# 15767, -000 

NYHED

NYHED

NYHEDNYHED

NYHED

BRUSEBAD MED EN  
FUNKTION.
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ShowerSelect® 
Termostat t i l 2 funktioner 
# 15763, -000 

    

ShowerSelect® 
Termostat t i l to funktioner med integreret  
slangetilslutning og bruserholder 
# 15765, -000 
Håndbruser og bruserslange vælges fr it og 
uafhængigt af hinanden 

 

ShowerSelect® 
Armatur t i l 2 funktioner 
# 15768, -000 

 

Ecostat® E 
Termostat t i l 2 funktioner 
# 15708, -000 

SHOWERSELECT TERMOSTAT

ShowerSelect® S 
Termostat t i l 2 funktioner 
# 15743, -000 

 

ShowerSelect® S 
Armatur t i l 2 funktioner 
# 15748, -000 

 

Ecostat® S 
Termostat t i l 2 funktioner 
# 15758, -000 

NYHED

NYHED

SHOWERSELECT ARMATUR

ECOSTAT TERMOSTAT

NYHEDNYHED

NYHED

NYHED

BRUSEBAD MED TO  
FUNKTIONER.

Dobbelt nydelse. Med dette ShowerSelect kappesæt kan du betjene to funktioner 
på samme tid. Ved armaturer og termostater med Select-teknologi vælger du hånd- 
og/eller hovedbruser via et tryk på knappen. Med Ecostat vælges funktionen med 
drejegrebet. Vandtemperaturen indstilles altid ved hjælp af det store drejegreb.
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ShowerSelect® 
Kappesæt t i l 3 funktioner  
# 15764, -000 

  

ShowerSelect® S 
Kappesæt t i l 3 funktioner   
# 15745, -000 

ShowerSelect® 
Termostat Highflow  
# 15760, -000 

iControl® E 
Kappesæt t i l 3 funktioner  
# 15777, -000 

iControl® S 
Kappesæt t i l 3 funktioner  
# 15955, -000 

ShowerSelect® S  
Termostat Highflow  
# 15741, -000

Ecostat® E 
Termostat Highflow  
(59 l/min, t i l store brusere)  
# 15706, -000 
Termostat 
(37 l/min, t i l små brusere)  
# 15705, -000 (ikke vist)

Ecostat® S 
Termostat Highflow  
(59 l/min, t i l store brusere)  
# 15756, -000 
Termostat 
(37 l/min, t i l små brusere)  
# 15755, -000 (ikke vist)

INDBYGGEDE LØSNINGER MED SELECT

YDERLIGERE NYE INDBYGGEDE LØSNINGER

For den individuelle fornøjelse: Ved hjælp af det store drejegreb på termostaten 
styrer du vandtemperaturen helt præcist. Ved hjælp af ShowerSelect vælger du 
via et tryk på knappen hånd- og hovedbruser eller stråletype. Derudover kan alle 
bruserne tændes på samme tid. Brug iControl til at vælge alt manuelt med dre -
jegreb i stedet for tryk på knappen.

NYHED

NYHED

NYHED

NYHEDNYHED

NYHED

BRUSEBAD MED TRE  
FUNKTIONER.
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ShowerSelect® 
Kappesæt t i l 3 funktioner  
# 15764, -000 

  

ShowerSelect® S 
Kappesæt t i l 3 funktioner  
# 15745, -000 

ShowerSelect® 
Termostat t i l 1 funktion 
Highflow  
# 15761, -000 

  

iControl® E 
Kappesæt t i l 3 funktioner 
# 15777, -000 

iControl® S 
Kappesæt t i l 3 funktioner 
# 15955, -000 

ShowerSelect® S 
Termostat t i l 1 funktion 
Highflow  
# 15742, -000 

Ecostat® E 
Termostat Highflow  
(59 l/min, t i l store brusere)  
# 15706, -000 
Termostat 
(37 l/min, t i l små brusere)  
# 15705, -000 (ikke vist)

Ecostat® S 
Termostat Highflow  
(59 l/min, t i l store brusere)  
# 15756, -000 
Termostat 
(37 l/min, t i l små brusere)  
# 15755, -000 (ikke vist)

INDBYGGEDE LØSNINGER MED SELECT

YDERLIGERE NYE INDBYGGEDE LØSNINGER

BRUSEBAD MED FIRE  
FUNKTIONER.

Den grænseløse brusefornøjelse: Ved hjælp af ShowerSelect vælger du den 
ønskede bruser eller stråletype via tryk på knappen. Brug iControl til at foretage 
dette valg manuelt med drejegreb. Ved hjælp af drejegrebet på termostaten styrer 
du vandtemperaturen.

NYHED

NYHED

NYHED

NYHEDNYHED

Afspærringsventil 
# 15978, -000

Afspærringsventil 
# 15972, -000

NYHED



44



4545

FRIHED VIA TRYK 
PÅ KNAPPEN.
Metris® Select giver nyt liv ind i køkkenet: En intelligent  

knap sørger for, at arbejdsstrømmen ikke står stille, når  
der tændes og slukkes for vandet. Fra nu af er det  
ganske enkelt – med et enkelt tryk på knappen.
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Det kan være rigtig sjovt at arbejde i køkkenet. Ef ter en lang 
arbejdsdag er det skønt med et lækkert måltid, og fælles madlav-
ning med vennerne er sjovt. De nye Select-køkkenarmaturer med 
Select-knap på tuden øger denne fornøjelse i køkkenet. Den akti -
veres med en naturlig bevægelse, og du tænder og slukker for 
vandet uden at afbryde arbejdsstrømmen unødigt. Og armaturet 
holdes helt rent, da Select-knappen også kan betjenes med hånd-

ryggen eller albuen. Det er smart, når du står med snavsede 
hænder. Det bliver meget nemmere at slukke for vandet mellem de 
enkelte arbejdstrin, og på den måde spares der både på vand- og 
energiforbruget. Dette plus inden for køkkenkomforten kræver for 
øvrigt hverken strøm eller ekstraudstyr i underskabet: Knappen 
fungerer rent mekanisk. Genialt enkelt.

EN KNAPS FORSPRING  
I KØKKENET.
Metris® Select bringer ny bevægelsesfrihed ind i køkkenet.
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Comfor tZone – masser af spil -
lerum ved den daglige brug.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

2. Tænd og sluk armatur.

Her sætter du vandstrålen  
på pause – med et enkelt  
tryk på knappen. Grebet  
forbliver åbent og fastholder  
den indstillede temperatur  
og vandmængde.

Tud 150° svingbar – for en  
øget bevægelsesfrihed.

1. Åbn armatur.

Her tænder du ved køkkenarbejdets 
begyndelse en enkelt gang for arma-
turet og vælger den ønskede tempe-
ratur. Herefter styrer du armaturet 
ved hjælp af Select-knappen, og  
herved forbliver grebet åbent. Du 
kan selvfølgelig til enhver tid ændre 
temperaturen eller lukke armaturet 
via grebet.

I toppen er grebet ergonomisk bøjet 
– hvilket sikrer en bedre styring af  
temperatur og vandmængde.  
Velegnet for alle alderstrin.

Armaturets grundform passer  
harmonisk t i l grundformen på 
moderne køkkenvaske.

NYHED

Select
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KØKKENARMATURER

Metris®

Metris® 
Køkkenarmatur med ét greb  
med udtræksbruser, 2 stråletyper, 
Svingtud 110/150° 
# 14820, -000, -800 

  

Metris® Select 
Køkkenarmatur med ét greb 
Svingtud 150° 
# 14883, -000, -800 

   

NYHED
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Metris® 
Køkkenarmatur med ét greb 
med udtrækstud, 
Svingtud 110/150° 
# 14821, -000, -800 

Metris® 
Køkkenarmatur med ét greb 
Svingtud 110/150/360° 
# 14822, -000, -800 
til montering foran vindue,  
der åbner indad 
# 14823, -000 (ikke vist) 

Focus®

Focus® 
Køkkenarmatur med ét greb 
Svingtud 110/150/360° 
# 31817, -000, -800 
 

Focus® 
Køkkenarmatur med ét greb 
med udtræksbruser, 2 stråletyper, 
Svingtud 150° 
# 31815, -000, -800 
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MENNESKELIG. 
HARMONISK. 

HJEMLIG.
De nye Logis®-armaturer er en fryd for både øjne og fingerspidser.  

Grebet med åbent design inviterer til berøring. Og på den  
måde bliver det tydeligt: Et klart design er vigtigt for os. Vi har af  

netop denne grund længe samarbejdet med Phoenix Design. 
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Logis® 190

NYHED
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Logis® 100

NYHED

Logis® 70

NYHED

Logis -armaturerne passer takket være formsproget perfekt og 
på en levende måde ind i ethvert miljø. Men dette er naturligvis 
ikke nok for Hansgrohes udviklere: De skal desuden tilpasse sig 
brugerens behov og dermed skabe en personlig ComfortZone  

i hjemmet. De findes derfor i forskellige højder, så der sikres et 
perfekt samspil med den enkelte håndvask. Uanset om du skal 
vaske hænder, vaske hår eller fylde store vaser.

SÅ INDIVIDUEL SOM  
DINE BEHOV.
Ved hjælp af ComfortZone tilpasser  
Logis® sig ganske enkelt dit liv.
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Fint hvælvede flader og klare linjer gør Logis -armaturerne til 
noget helt særligt. På trods af den absolutte præcision udstråler 
de en naturlig blidhed. Armaturerne fungerer som perfekt og 
harmonisk supplement til håndvaske med bløde kanter og kan 
kombineres med en lang række keramikserier. Brug Hansgrohes 
Comfor tZone - test t i l at afprøve det te. Vi sikrer ved hjælp af 

denne test, at der er nok plads mellem armatur og håndvask. På 
den måde kan du være sikker på at få en optimal betjeningskom-
fort. Få mere at vide, og find ud af, hvilket armatur der spiller 
perfekt sammen med hvilken håndvask – på:
www.pro.hansgrohe.dk/comfortzone-test

TIL BEHOV I ENHVER  
HØJDE.
Logis®-armaturerne med Hansgrohe ComfortZone.

Logis® 210

Fritstående vask Bordmonteret vask

Logis® 190

Logis® 100

Logis® 70

Logis®
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Væghængt vask Nedfældet vask Mindre håndvask
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Logis® 2-grebs håndvaskarmatur.

Logis® 3-huls håndvaskarmatur.

Den rigtige løsning til alle behov: Derfor findes Logis-armaturerne 
i en lang række varianter – ud over de forskellige tudhøjder nu 
også som 2-grebs og 3-huls armaturer. Din individualitet kommer 
takket være Logis-armaturerne også til udtryk ved din håndvask. 

Du har altså lov at være kræsen: Find det passende armatur, og 
skab et badeværelse lige efter din smag. Badet er netop ikke læn-
gere kun et sted for kropshygiejne, men også et afslapningens og 
velværens sted.

NU HAR DU LOV TIL AT  
VÆRE SÆRLIGT KRÆSEN.
Logis®-armaturerne i forskellige varianter.

NYHED

NYHED
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Logis® 210

NYHED
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EcoSmart-
teknologi

AirPower-
teknologi

VI TÆNKER IKKE PÅ I MORGEN. 
MEN ALLEREDE PÅ I OVERMORGEN.

EcoSmart hjælper dig med at spare op til 50 % på dit vandfor-
brug og den energi, der skal bruges til opvarmning af vandet.  
Vi udvikler hele tiden denne teknologi endnu mere og har nu 
reduceret håndvaskarmaturernes vandforbrug til kun 5 l/min.
www.hansgrohe.dk/ecosmart

Vand- og energibesparelse har altid været et vigtigt emne for 
Hansgrohe. Det er grunden til, at vi konstant udvikler nye teknolo-
gier for at sikre, at vores produkter behandler det våde element 

på en effektiv måde. Samtidig vil vi dog tilbyde unik vandfornø-
jelse. Kun på den måde gør du ikke kun noget godt for dig selv, 
men også for miljøet.

AIRPOWER.

For at du kan bruge det værdifulde vand så effektivt som muligt, 
har vi udviklet AirPower. Det beriger vandet med luft og giver en 
behagelig, blød og stænkfri stråle.
www.hansgrohe.dk/airpower

ECOSMART.



Cool
Start

Hot

Cool
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Når armaturet åbnes, løber der i grebets midterposition kun koldt 
vand. Varmt vand og den energi, der er behov for til dette, bruges 
først, når du aktivt drejer grebet til venstre. Du finder denne funk-
tion som produktvarianter blandt vores håndvaskarmaturer.
www.hansgrohe.dk/coolstart

COOLSTART.

Hansgrohe var en af de første virksomheder, hvis produkter blev 
udmærket med det nye WELL-certifikat fra interesseforbundet 
for europæiske armaturproducenter. WELL s tår for „Water  
Efficiency Label“. Og ud over håndvaskarmaturerne Metris, Talis 
og Focus samt det nye Logis opnår også håndbruserne Crometta 
85 Green og Croma 100 (1jet, Vario og Multi) det bedst mulige 
resultat på home-området med et level A.

WATER EFFICIENCY LABEL.
Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe SE
Wash basin valve
Single lever valve
Hansgrohe Logis
WA10562-20140203

Water Efficiency Criteria

Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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Kar

Logis® 
1-grebs kar-/brusearmatur 
t i l indbygning 
# 71405, -000

NYHED
LOGIS®

Håndvask, bidet og køkken

Logis® 
2-grebs køkkenarmatur 
# 71280, -000 

   

Logis® 
3-huls kararmatur t i l  
montering i karkant 
# 71310, -000 

    

Logis® 
1-grebs kar-/brusearmatur 
t i l frembygning 
# 71400, -000 

  

Logis® 
Frembygget kar tud 
# 71410, -000 
 

  

Logis® 210 
1-grebs håndvaskarmatur  
Svingtud 120° 
# 71130, -000 med bundventil 
# 71131, -000 uden bundventil 
 

    

Logis® 100 
1-grebs bidétarmatur 
# 71200, -000 
 

  

Logis® 70 
1-grebs bidétarmatur 
# 71204, -000 
 
 

  

Logis® 
Koldtvandshane t il mindre håndvask 
# 71120, -000 
 
 

      

Logis® 
3 -huls håndvaskarmatur 
# 71133, -000 
 
 
 

      

Logis® 
2-huls håndvaskarmatur 
t i l vægmontering 
# 71220, -000 
 

    

Logis® 
2-grebs håndvaskarmatur 
# 71222, -000 med bundventil 
# 71221, -000 uden bundventil 
 
 

      

Logis® 190 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 71090, -000 med bundventil 
# 71091, -000 uden bundventil 
 
 
 
 
 

      

  

Logis® 100 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 71100, -000 med bundventil 
# 71107, -000 med Push -Open 
# 71102, -000 med CoolStar t 
# 71103, -000 med CoolStar t  
uden bundventil 
# 71101, -000 uden bundventil 
 

        

  

Logis® 70 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 71070, -000 med bundventil 
# 71077, -000 med Push -Open 
# 71072, -000 med CoolStar t 
# 71073, -000 med CoolStar t  
uden bundventil 
# 71071, -000 uden bundventil 
# 71074, -000 trykløs 

        

  

Logis® 
3-huls kararmatur t i l  
montering i karkant 
# 71300, -000 
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Brus

Brus

Håndvask

Logis® 
1-grebs brusearmatur 
t i l frembygning 
# 71600, -000

Logis® 
1-grebs brusearmatur 
t i l indbygning 
# 71605, -000

Logis® 
Afspærringsventil 
# 71970, -000

Logis® Classic 
Afspærringsventil 
# 71976, -000

Focus® Care 
1-grebs brusearmatur 
t i l frembygning 
# 31916, -000

Focus® Care 100 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 31911, -000 
 

  

Focus® Care 70 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 31910, -000 
 

  

Focus® Care 
1-grebs håndvaskarmatur 
t i l vægmontering 
# 31913, -000 

Med Focus Care er brugervenlighed lig med sikkerhed for ældre 
eller personer med nedsat mobilitet. En sikkerhedsspærre, som 
valgfrit kan indstilles, beskytter mod temperaturer over 40 °C. De 
forlængede, ergonomisk formede greb sikrer mod fejlbetjening. De 

tilpasser sig hånden og er også nemme at tage fat i og lette at 
styre selv med sæbe på hænderne. Og en stor, let læselig tempe-
raturvisning sikrer ikke mindst en betjening helt uden overraskelser.

LOGIS® CLASSIC

Håndvask og køkken

Logis® Classic 
2-grebs håndvaskarmatur 
# 71270, -000 med bundventil 
# 71271, -000 uden bundventil, 
LowPressure 
# 71272, -000 med Push -Open 
 

      

Logis® Classic 
3 -huls håndvaskarmatur 
# 71323, -000 med bundventil 
 
 
 
 

      

Logis® Classic 
2-grebs køkkenarmatur 
# 71285, -000 
 
 
 
 

  

FOCUS® CARE
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http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

MOBIL I DEN BEDSTE FORM:  
Hansgrohe katalog-app til iPad.

Over 160 produkter på 13 sprog på miljøvenligt 0 gram papir. Hansgrohes iPad-katalog 
lader træerne ånde lettet op, og brugeren kan få en forsmag på, hvor sjovt det er at have 
en brusestråle, der er beriget med luft. Appen viser Hansgrohes sortiment på en helt ny, 
interaktiv og frem for alt underholdende måde. Og hvis du synes om eksempelvis en 
bruser, har du mulighed for at se, om den også passer ind hjemme hos dig. Med et touch 
på kamerafunktionen vises dit badeværelse som baggrund, og nu kan yndlingsproduktet 
ses i eget hjem. Takket være den integrerede søgning er det ingen sag at finde den 
nærmeste forhandler.
 
De interaktive funktioner omfatter blandt andet:
– Søgning efter faghandel.
–  Fotofunktion til visualisering af, hvordan  

produktet ville se ud i dit bad.
– Favoritlister til dine Hansgrohe-favoritter.
– Videoer om teknologier.
– Dele med venner.

Takket være Hansgrohes mange produkter har du mulighed for 
at nyde det smukkeste element vand på netop den måde, du har 
lyst til. Men du har også adgang til en lang række applikationer, 

så du får netop de informationer, du har brug for. På den måde 
kan du opleve Hansgrohes innovationer hjemme hos dig selv – 
eller netop det sted, du ønsker.

 
OPLEV VAND PÅ INTERAKTIV VIS.

Brusefornøjelse Bad- og køkken-
armaturer

Virksomheden.



WORLD WIDE WATER.

Find seneste nyheder om vand og Hansgrohe på
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

VERDENS HURTIGSTE  
MONTERING: 
Hansgrohe@home App.

Da dit bad ikke kan komme til Hansgrohe, kommer Hansgrohe til 
dig: Appen er den komfortable løsning til dem, der ønsker at se, 
hvordan det nye armatur eller bruseløsningen ser ud i deres eget 
hjem. Tag et billede, markér det eksisterende produkt med fingeren, 
og lad det udskifte med Hansgrohe-yndlingsproduktet. Du finder 
appen til din iPhone, iPad og Android-smartphone på
www.hansgrohe.dk/app
eller du kan downloade dem direkte på
http://itunes.com/app/hansgrohehome
og på
http://play.google.com/store/apps/details?id= 
de.hansgrohe.HansgroheAtHome
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Hansgrohe A/S 
Jegstrupvej 6 · DK-8361 Hasselager  

Tel. +45 86 287400 · Fax +45 86 287401 
info@hansgrohe.dk · www.hansgrohe.dk

Imprint 
Udgiver: Hansgrohe SE 

Postbox 11 45 · D-77757 Schiltach

Definerer det individuelle rum  
mellem håndvask og armatur.  
Til behov i enhver højde.

Blander vand med en stor mængde
luf t. En blød, sprøjtefri vandstråle
med fyldige vanddråber.

Koncentreret massagestråle.

Generøs strøm af  
bløde stråler.

Dynamisk,
opfriskende
massagestråle.

Overflader
Når over f lade nr. angives, består ar t. nr. af 8 cifre.
f.eks. 28500, - 000 = Krom 
000 Krom | 400 Hvid/krom | 800 Steel optik

STRÅLETYPER.

TEKNOLOGIER.

Skif t mellem de forskellige stråletyper 
intuitivt og på et øjeblik. Brusefornø-
jelse med et enkelt klik.

Fjern kalkaflejr inger ved
blot at gnide en f inger
hen over sil ikonedyserne.

Fuld bruseregn,  
per fekt t i l hårvask.

En kraf t ig massagestråle, der  
giver målret tet velvære.

En kombination af blød bruseregn
og dynamisk stråle.

Blød bruseregn med
luf t fylde dråber.

Begræns vandforbruget.  
Spar på vand og energi  
og få vedvarende glæde.

Fordeler vandet fra den store  
bruseflade, så din krop bliver  
indhyllet i ren velvære.

Kraf t fuld stråle der dækker
hele kroppen.
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Koldt vand i grebets midterposition.
Varmt vand fås kun, når du virkelig
har brug for det, ved at dreje grebet
til venstre.

Massage

Whirl

Select

Cool
Start

Hot

Cool
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