Hansgrohe
Fagbrochure til den professionelle
håndværker

Select – det nye Hansgrohe-betjeningskoncept

Select – din brusefornøjelse:
Den innovative måde
at nyde vand på

Select: Innovation for større glæde i badet
Som en af sanitetsindustriens førende på det teknologiske område har Hansgrohe meget
høje standarder. Med vores ideer ønsker vi ikke blot at revolutionere omgangen med
vand, men også at sætte nye standarder inden for komfort og betjening, så vi skaber en
reel merværdi for brugeren. Det har vist sig, at det er nemmere for mange mennesker at
trykke i stedet for at dreje. Denne tankegang har vi hos Hansgrohe overført til brusere
og armaturer med elegante produkter, hvor et tryk er nok til at skifte stråletype eller styre
vandet. Og navnet på denne innovative teknologi: „Select“. Det intuitive betjeningskoncept med trykknap giver dine kunder endnu større glæde i badet – og du får samtidig
endnu flere salgsargumenter.
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Hansgrohe Select
Select – din brusefornøjelse

Raindance® Select E 300 2jet hovedbruser

Raindance® Select E 120 3jet håndbruser

ShowerTablet ® Select 300 brusertermostat
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Select: større glæde med omskifterknappen
Teknologi skal ikke gøre livet mere kompliceret, men derimod gøre det nemmere og mere
komfortabelt. At strålen ændres ved et tryk på en knap er et intuitivt betjeningsprincip,
som Hansgrohe som en af de første i branchen konsekvent gør til virkelighed. Fra håndog hovedbrusere til termostater og Showerpipes. Fås i forskellige størrelser, former og
overflader. Altid udstyret med Select-knappen, som gør ændringen af stråletype eller
funktion til en fornøjelse. Teknologien fungerer rent mekanisk og har dermed en særlig
lang levetid til en fornuftig pris. Det er også argumenter, der sætter gang i salget af
Select-produkterne.

Blanding af vand og luft til stråletypen RainAir

Raindance® Select E 120 3jet
håndbruser

Stråledyse Whirl
Stråledyse RainAir
Stråledyse Rain

Select omskifterknappen
til ændring af stråletype
Indvendig vandføring

Den direkte vej til større komfort ved håndbrusere
Den revolutionerende konstruktion sikrer en komfortabel stråleændring ved tryk på knappen. Select-knappen er placeret på håndbruserens front.
Til nem og intuitiv ændring mens man er i bad.
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Hansgrohe Select
Teknologi

Raindance® Select E 300 2jet
hovedbruser

Stråletype 1

Stråletype 2

Skift stråletype med
et tryk på en knap

Hjertet i stråleændringen ved hovedbrusere
Med den innovative serviceenhed skifter man stråletype ud fra Select-princippet. En særlig ventil regulerer i den
forbindelse vandstrømmen mellem de to stråletyper. Og dette rent mekanisk via et tryk på knappen.
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Raindance® Select:
Håndbruseren til alle brusebehov
Ethvert menneske har sit eget brusebehov. Nogle gange også flere, alt efter tidspunktet
på dagen og aktiviteten. Det kan være at vågne om morgenen, at skylle håret eller at
slappe af efter sport: Nu findes der en håndbruser til alle formål. Select-håndbruserne
forener nemlig for første gang tre stråletyper: RainAir, Rain og Whirl.

Den nye Select-funktion gør det let at vælge
stråletype med et enkelt tryk på knappen.

Raindance® Select E 120 3jet håndbruser
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Raindance® Select S 120 3jet håndbruser

Select – din bruse
fornøjelse
Håndbrusere

1
2
3

RainAir: en blød, kærtegnende stråle med store og bløde dråber til afslapningsformål
Rain: en kraftig, stimulerende stråle til forfriskning og hårvask
Whirl: en koncentreret, masserende stråle, der løsner op for spændinger

Dyse til voluminøs
RainAir-stråle

Lille dyse til den
k raftige Rain-stråle

Særlig, bevægelig
Whirl-dyse
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Raindance® Select-hovedbrusere:
Én knap. To store regnstråler. Masser af fornøjelse.
Alt det gode kommer oppefra. Og dette med de nye Select-hovedbrusere gange to.
De liver op med en forfriskende Rain-stråle eller lindrer og forkæler med et blødt tæppe
af RainAir-dråber. Dyserne er jævnt fordelt på hele stråleskiven. For en fuldendt bruse
nydelse.

Et enkelt tryk på Select-knappen er nok til at
skifte stråletype. Knappen er placeret midt på
stråleskiven og er nem at komme til nedefra.

Raindance® Select S 300 2jet hovedbruser

Raindance® Select E 300 2jet hovedbruser

Altid i skræmmende god form: Både som rund eller Soft-Cube, i krom eller hvid/krom –
de nye Select-hovedbrusere byder på noget for enhver smag og bringer således mere komfort ind
i badet.

Komfortabel rengøring

Lige så komfortabelt som stråleændringen er det at vedligeholde
hovedbruseren. På grund af QuickClean-funktionen er det nemt at fjerne
kalkaflejringer ved at gnubbe silikonedyserne. Endvidere kan hovedbruseren nemt afmonteres og herefter renses. Løsn ganske enkelt Select-afdækningen, skru funktionsenheden af, og tag stråleskiven af (1). Skyl funktionsenheden under rindende vand (2). Rens stråleskiven i en skål med mildt
rengøringsmiddel, eller rengør den i opvaskemaskine (3).
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Select – din bruse
fornøjelse
Hovedbrusere

RainAir:
Store, bløde dråber skaber denne
blide og afslappende stråle.
Dyserne er til det formål placeret,
således at strålen kan udfolde sin
volumen optimalt.

Rain:
En stråle, som stimulerer og er
perfekt til hårvask. Formet ved
særlige, små dyser til den rigtige
stråle-intensitet.
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ShowerTablet ® Select 300:
Termostaten, som definerer betjeningskomfort på ny
Takket være den intuitive teknologi og en række fordele er alt let som en leg med
ShowerTablet Select 300:
▪ E t enkelt tryk på knappen er nok til at vælge funktion. Brusersymbol: Tænd og sluk
håndbruseren. Karsymbol: Valg af bruser, kartud eller begge dele på samme tid.
▪ Alle Select-elementer styres bekvemt fra armaturets forside. Betjeningen forenkles
gennem stor skrift og farver.
▪ Betjeningsknappen er hævet i aktiveret tilstand. Således kan man hurtigt se, hvilken
funktion der er aktiv.
▪ Stor glasflade af høj kvalitet. Modstandsdygtig over for rengøringsmiddel til badet
og har således en lang levetid.
▪ Kan visuelt ikke sammenlignes med en termostat. Derfor det nye navn „ShowerTablet“.
Den nye ShowerTablet er dog ikke kun let at bruge for dine kunder. Den er også hurtig at installere og komfortabel at vedligeholde. Det sparer dig som fagmand både tid
og besvær.

Temperaturjustering

ShowerTablet ® Select 300
brusertermostat

ShowerTablet ® Select 300
termostatarmatur til kar
Valg af funktion
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Fordelene ved ShowerTablet ® Select 300
for dine kunder

Select – din bruse
fornøjelse
ShowerTablet ® Select 300

1. Intuitiv:
Select-knap og temperaturregulator sikrer en intuitiv og komfortabel
betjening forfra.

2. Komfortabel:
Ved hjælp af den komfortable
drejeknap kan den ønskede temperatur indstilles yderst præcist.

3. Betjeningsvenlig:
Betjeningsknappen er hævet i
aktiveret tilstand – på den måde
er den aktive funktion straks synlig.

4. Klar:
Let forståelige og slidstærke symboler letter betjeningen.

5. Sikker:
Den isolerede krop med afrundede
hjørner beskytter mod varme og
stødfare.

6. Attraktiv:
Det unikke design gør
S howerTablet Select 300 til
et blikfang på badeværelset.

7. Praktisk:
Den jævne overflade af glas
skaber masser af plads til brusetilbehør.

8. Ren:
Kabinettet er isoleret mod snavs,
og den glatte overflade er nem at
rengøre.
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Raindance® Select Showerpipe:
Højeste niveau inden for brusefornøjelse
Hvis man beslutter sig for en Raindance Select Showerpipe, får man det bedste ud af
komfort og fornøjelse. Den forener alle innovationer og nye teknologier fra Hansgrohe
i ét system. Det unikke design giver lyst til at gå i bad, og det gennemgående, intuitive
betjeningskoncept forstærker blot denne lyst. Uanset om hovedbruser, håndbruser eller
termostat: Alt styres nemt ved et tryk på knappen.
Væk begejstring hos kunderne: Showerpipen er nem at installere i bruser eller kar. Det er
ganske nemt at montere den på de eksisterende vægtilslutninger, og den er således en
perfekt løsning til den ukomplicerede badrenovering.

Wellness-følelse til hjemmet: Hovedbruser med ny RainStream
Raindance Select E 300 3jet-hovedbruseren er ud over Rain og RainAir udstyret med en tredje stråletype: den nye,
bløde RainStream. RainStream består af 12 parallelle enkeltstråler. De er optimeret i Hansgrohe-strålelaboratoriet,
således at de løber parallelt ned til gulvet – uden at blive brudt. Resultatet: den samme, fascinerende massageeffekt i
enhver monteringshøjde og ved enhver kropshøjde.
Både bruseoplevelse og installation bliver komfortabel: Raindance Select E 300 3jet placeres ganske enkelt på iBox.
Uden stort arbejde får kunderne således en fascinerende wellness-følelse med hjem. Den nye hovedbruser med tre
stråler er også integreret i Showerpipe Raindance Select E 300 3jet.

Raindance® Select E 300 3jet
hovedbruser
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Hansgrohe Select
Raindance ® Select E 300 3jet
Showerpipe

Valg af stråletype
RainAir
Rain

Valg af stråletype
RainAir
Rain
Whirl

Temperaturjustering
Valg håndbruser

Valg hovedbruser

Valg hovedbruser
Stråletype
RainStream

Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe
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Select: Det intuitive betjeningssystem med de mange fordele
Hånd- eller hovedbruser, ShowerTablet eller Showerpipe – den nye Select-teknologi og
dens mange fordele vækker glæde med et tryk på en knap. Uanset hvilket system du
beslutter dig for, revolutionerer det simple princip din bruseoplevelse.

Fordele for dig som fagmand
▪ N
 yt overbevisende betjeningskoncept via tryk på knappen, som vækker
begejstring hos kunderne
▪ Innovative produkter med unik teknologi, som understreger dine kompetencer
som fagmand
▪ Indfrir forventningerne hos en bred målgruppe og giver således nye omsætningsmuligheder
▪ En række former og overflader: det rigtige for enhver smag

Fordele for dine kunder
▪ Intuitiv betjening via tryk på knappen: Stråletypen eller funktionen skiftes med et
enkelt klik
▪ Select-knappen er let at nå og bruge
▪ Attraktivt design for et smukt bad
▪ Et stort sortiment af multifunktionelle produkter til den individuelle bruseoplevelse
▪ Gennemgående betjeningsfilosofi ved hånd- og hovedbruser, Showerpipe og
termostat
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Hansgrohe Select
Produktoversigt
Fordele

Raindance® Select E 300 3jet
hovedbruser

Raindance® Select S 120 3jet
håndbruser

Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe

ShowerTablet ® Select 300
brusertermostat
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Produktoversigt håndbrusere

1

Raindance Select E 150 3jet
håndbruser
# 26550, -000, -400
EcoSmart # 26551, -000, -400
®

2
3

1

Raindance Select E 120 3jet
håndbruser
# 26520, -000, -400
EcoSmart # 26521, -000, -400
®

2
3

1

Raindance® Select S 150 3jet
håndbruser
# 28587, -000, -400
EcoSmart # 28588, -000, -400

2
3

1

Raindance® Select S 120 3jet
håndbruser
# 26530, -000, -400
EcoSmart # 26531, -000, -400
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2
3

RainAir
CaresseAir
Mix

RainAir
Rain
Whirl

RainAir
CaresseAir
Mix

RainAir
Rain
Whirl

Hansgrohe Select
Produktoversigt hånd-/
hovedbrusere

Produktoversigt hovedbrusere

1

Raindance Select E 300 3jet
Hovedbruser med bruserbøjning,
390 mm
# 26468, -000, -400
®

Raindance® Select E 300 2jet
Hovedbruser med loftbefæstigelse,
100 mm
# 27384, -000, -400
Raindance® Select E 300 2jet
Hovedbruser med bruserbøjning,
390 mm
# 27385, -000, -400

Raindance® Select S 300 2jet
Hovedbruser med loftbefæstigelse,
100 mm # 27337, -000, -400
Raindance® Select S 300 2jet
Hovedbruser med bruserbøjning,
390 mm
# 27378, -000, -400

Raindance® Select S 240 2jet
Hovedbruser med loftbefæstigelse,
100 mm
# 26467, -000, -400
Raindance® Select S 240 2jet
Hovedbruser med bruserbøjning,
390 mm
# 26466, -000, -400

2
3

1
2

1
2

1
2

Rain
RainAir
RainStream

Rain
RainAir

Rain
RainAir

Rain
RainAir
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Produktoversigt termostater

ShowerTablet ® Select 300 til brus
Krom hylde # 13171, -000
Hvid hylde # 13171, -400

ShowerTablet ® Select 300 til badekar
Krom hylde # 13151, -000
Hvid hylde # 13151, -400

1

håndbruser

1

kartud
håndbruser

2

Med ShowerTablet® Select 300 får du det som fagmand nemmere:
▪
▪
▪
▪
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 en nemme montering ved stikforbindelse sparer tid og giver sikkerhed
D
Ingen ridser på kabinettet, da skruerne går gennem kabinetbunden
Vedligeholdelsesvenlig adgang til kartusche, si og kontraventil
Anerkendt termostat-kartusche til problemfri og langsigtet anvendelse

Hansgrohe Select
Produktoversigt termostater

Installationsvejledning

Glashylde

Vandtilslutning
Termostat basissæt

Vandsparesæt
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Produktoversigt brusersæt

Raindance® Select E 150/
Unica ®‘S Puro sæt
90 cm # 27857, -000, -400
65 cm # 27856, -000, -400
(ikke afbilledet)
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Raindance® Select E 120/
Unica ®‘S Puro sæt
90 cm # 26621, -000, -400
65 cm # 26620, -000, -400
(ikke afbilledet)
EcoSmart, 90 cm
# 26623, -000, -400 (ikke afbilledet)
EcoSmart, 65 cm
# 26622, -000, -400 (ikke afbilledet)

Raindance® Select S 150/
Unica ®‘S Puro sæt
90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400
(ikke afbilledet)

Raindance® Select S 120/
Unica ®‘S Puro sæt
90 cm # 26631, -000, -400
65 cm # 26630, -000, -400
(ikke afbilledet)
EcoSmart, 90 cm
# 26633, -000, -400 (ikke afbilledet)
EcoSmart, 65 cm
# 26632, -000, -400 (ikke afbilledet)

Hansgrohe Select
Produktoversigt brusersæt/
Showerpipes

Produktoversigt Showerpipes

1
2
3
4

hovedbruser Rain
hovedbruser RainAir
hovedbruser RainStream

1
2
3

hovedbruser Rain
hovedbruser RainAir
håndbruser

håndbruser

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe
med Raindance Select E 300 3jet hovedbruser,
Raindance Select E 120 håndbruser og
ShowerTablet Select 300, 380 mm bruserbøjning
# 27127, -000, -400

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe
med Raindance Select E 300 2jet hovedbruser,
Raindance Select E 120 håndbruser og
ShowerTablet Select 300, 380 mm bruserbøjning
# 27126, -000, -400
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Produktoversigt Showerpipes

1

håndbruser

1

håndbruser

2

hovedbruser

2

hovedbruser

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe til brus
med Raindance Select E 300 2jet hovedbruser,
Raindance Select E 120 håndbruser og
Ecostat Select termostat, 380 mm bruserbøjning
# 27128, -000, -400

22

Raindance® Select E 360 Showerpipe til brus
med Raindance E 360 1jet hovedbruser,
Raindance Select S 150 håndbruser og
Ecostat Select termostat, 380 mm bruserbøjning
# 27112, -000, -400
Raindance® Select E 360 Showerpipe til badekar (ikke afbilledet)
# 27113, -000, -400

Hansgrohe Select
Produktoversigt
S howerpipes

1
2
3

hovedbruser Rain
hovedbruser RainAir
håndbruser

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe
med Raindance Select S 300 2jet hovedbruser,
Raindance Select S 120 håndbruser og
Ecostat Comfort termostat, 450 mm bruserbøjning
# 27133, -000, -400

1
2
3

hovedbruser Rain
hovedbruser RainAir
håndbruser

Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe
med Raindance ® Select S 240 2jet hovedbruser,
Raindance Select S 120 håndbruser og
Ecostat Comfort termostat, 450 mm bruserbøjning
# 27129, -000, -400
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Hansgrohe: 5 års produktgaranti
For produkter leveret af Hansgrohe A/S gælder følgende
garantibestemmelser:
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. udefrakommende forhold, snavs eller skidt i vandet,
er ikke at betegne som en fabrikationsfejl og vil derfor ikke
være omfattet af garantien.

10 års reservedelsgaranti
Hansgrohe yder 10 års reservedelsgaranti, hvilket sikrer, at
reservedele til et produkt kan leveres i minimum 10 år, efter
produktet er udgået af produktionen. Vi henviser i øvrigt til
Hansgrohes generelle salgs- og leveringsbetingelser.
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Vi har gjort vores ypperste for, at trykningen af denne brochure blev så miljøvenlig som
mulig. Du kan også bidrage til at beskytte vores miljø ved at give brochuren videre til
andre interesserede efter brug eller sende den til genbrug.

