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Laat je verwonderen door Raindance E: De vierkante douche 

Raindance E is de nieuwste doucheserie van hansgrohe en uitermate 
geschikt voor liefhebbers van modern badkamerdesign. Innovatief en 
uniek in zijn soort door de lange, traploos verstelbare handdouche en 
douchehouder op de glijstang. Ideaal in gebruik voor groot en klein!  

Badkamertrend: vierkant & strak 
design 
Het opvallendste kenmerk van de 
nieuwe hoofddouche Raindance E 
is ongetwijfeld de vierkante 
vormgeving. Het design kwam tot 
stand met de vaste partner 
Phoenix Design en is beschikbaar 
als los model met douche-arm uit 
de wand (30 x 30 cm) of als 
inbouwversie (40 x 40 cm). De 
vorm sluit bovendien perfect aan 
bij een van de trends die je nu in 
de badkamer ziet: rechthoekige 
vormen en rechte lijnen. Eenvoud 
siert, dat straalt ook dit elegante 
design uit. 
 

 

  

 

http://kinggeorgebelgi.createsend1.com/t/t-l-urjhtht-l-k/


Badkamercollectie op maat 
In de reeks zijn diverse variaties 
beschikbaar. Zo laat Raindance E 
zich gemakkelijk aanpassen aan 
de verschillende behoeftes en 
wensen van gebruikers. Daarnaast 
kan er eenvoudig gecombineerd 
worden met andere producten, 
zoals de kranenserie Metropol, de 
ShowerSelect afbouwdelen en de 
Showerpipe ShowerTablet Select. 
Deze robuuste en praktische 
showerpipe biedt naast het 
douchecomfort een thermostaat 
met handige planchetfunctie. Met 
de knoppen op de thermostaat 
kunnen de gewenste temperatuur 
en de hoofd- of handdouchefunctie 
geselecteerd worden. Net als bij 
de glijstang kan de handdouche 
(met 3 straalsoorten) traploos in 
hoogte worden versteld. 
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Over hansgrohe 
Als onderdeel van de internationaal opererende Hansgrohe Groep is 
hansgrohe het premiummerk voor douches, douchesystemen, 
badkamer- en keukenkranen en spoelbakken. Met zijn vele award-
winnende producten geeft hansgrohe vorm aan het water, in keuken 
en badkamer. Op deze plekken beleven mensen hun meest 
waardevolle dagelijkse momenten. Met dit in gedachten ontwikkelt 
hansgrohe baanbrekende oplossingen door uitstekend design, 
duurzame kwaliteit en intelligente functies te combineren. hansgrohe. 
Meet the beauty of water.  
  
Meer over hansgrohe leest u op Facebook en Twitter:  
www.twitter.com/hansgrohe_pr 

 

Nummer één in design in de sanitairsector (iF)  
In de huidige ranking van het International Forum Design (iF) van ‘s 
werelds beste bedrijven op het vlak van design, staat de Hansgrohe 
Group, met zijn merken AXOR en hansgrohe, op de 6e plaats tussen 
2000 bedrijven. Met een score van 1040 punten doet de Hansgrohe 
Group het zelfs beter dan bekende merken als Audi, BMW of Apple. 
Deze positie bevestigt nogmaals de leidende positie van het bedrijf in 
de sanitaire sector. 
 
www.hansgrohe.nl/design 

 

 

 
 

Meer informatie en beelmateriaal vindt u hier:  
 
http://kinggeorgebelgi.createsend1.com/t/ViewEmail/t/3822B9CA8AAD691B  
 
https://kinggeorge.kontainer.com/f iles/folders/316726/136749811053a933c6e51
2f/ 
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