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Met RainTunes worden water, geluid, licht, bewegend beeld 
en geur samen één allesomvattende, gepersonaliseerde 
douche-ervaring. 
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Met RainTunes worden water, geluid, 
licht, bewegend beeld en geur samen één 
allesomvattende, gepersonaliseerde douche-ervaring. VOELEN ZIEN HOREN RUIKEN 

Alles wat u daarvoor nodig heeft, is een smartphone en de 
hansgrohe home App. Door in de app op een pictogram 
te drukken, wordt het gekozen scenario in de douche ge-
laden, waar het wordt gestart door op de knop ‘Afspelen’ 
te drukken. Met de hulp van veel experts en het harmo-
nieuze samenspel van water, licht, geluid, beeld en geur 
hebben we zeven geweldige scenario's voor u ontwikkeld. 
Het scenario ‘Herstel’ voor na het sporten is in nauwe sa-
menwerking met de ploeg BORA-hansgrohe ontwikkeld. 
Akoestische stukken die voor RainTunes zijn gecompo-
neerd, vormen een perfecte symbiose met de bijbehorende 
waterchoreografie. 

Veelvoudig bekroond …

We hebben voor de scenario's zelf geuressences ont-
wikkeld die u verwennen en tegelijk activeren. Op een 
videoscherm ziet u afhankelijk van het doucheprogramma 
speciaal daarvoor gemaakte beeldsequenties. Met de af-
gestemde slimme lampen wordt de hele badkamer sfeervol 
verlicht en u wordt ondergedompeld in puur welzijn.

Of het nu gaat om de perfecte start van de dag, de ideale 
ontspanning na de training, wellness voor tussendoor of 
een hulpmiddel om in slaap te komen – RainTunes biedt 
al dit en meer met zijn zeven vooraf geconfigureerde dou-
chescenario's die geheel naar eigen wens kunnen worden 
gekozen.

De wereld lijkt steeds sneller te veranderen, het stressni-
veau stijgt. Daarom hebben we ook steeds meer behoefte 
aan rituelen die in het dagelijks leven voor onthaasting 
zorgen en ons weer in balans brengen – en daarom zijn 
'achtzaamheid' en 'welzijn' ook de sleutelwoorden van 
deze tijd. 

De badkamer wordt meer en meer een toevluchtsoord 
waar we alles kunnen loslaten en weer tot onszelf kunnen 
komen. Met de nieuwe digitale technische mogelijkheden 
kunnen we water op een allesomvattende en daardoor 
nieuwe manier beleven. 

RainTunes
De douche-ervaring voor alle zintuigen …



8 9

Goedemorgen.
Een douche is de perfecte start van de dag. 
Bij dit programma zorgen de vele kleine 
druppels met een mooie zonsondergang 
en begeleidend geluid op de achtergrond 
voor een aangename manier om na het 
opstaan aan de dag te beginnen. Afgewis-
seld met de geconcentreerde straal van de 
handdouche wordt uw bloedsomloop met 
gevoelig, maar steeds koeler wordend wa-
ter gestimuleerd om u de nodige energie-
boost te geven voor de dag die u te wach-
ten staat.

Vitaliteit.
We gebruiken water van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat: het is goed voor ons or-
ganisme, en niet alleen als drank. Met het 
douchescenario 'Vitaliteit' verkwikt u uw li-
chaam. Met wisseldouchen activeert u uw 
immuunsysteem en stimuleert u uw bloeds-
omloop, stofwisseling en zenuwstelsel.

Natuur.
We hebben allemaal wel eens momenten 
waarop we verlangen naar plekken vol rust 
en harmonie. En precies daarvoor hebben 
we dit douchescenario ontwikkeld: een 
pauze voor tussendoor. Terwijl op het video-
scherm kalmerende beelden van het Zwarte 
Woud te zien zijn, klinken op de achter-
grond natuurgeluiden. U wordt omhuld door 
een zachte bosgeur en weldadige, warme 
druppels. Zo komt u even helemaal tot uzelf 
en kunt u innerlijke kracht opbouwen.

Herstel.
Dit douchescenario is de perfecte fitnes-
spartner voor als u na het sporten iets 
goeds voor uw lichaam wilt doen. Laat u 
afwisselend omhullen door een unieke 
zachte straal, een intensieve massagestraal 
en de geconcentreerde straal en maak zo 
lichaamsdelen die veel te verduren hebben 
gehad los. De perfecte wisseldouche voor 
elke vezel van uw lichaam.

Ontspanning.
De dagen zijn vaak volgepland met afspra-
ken. Met RainTunes heeft u dan echt iets 
om naar uit te kijken. Schakel gewoon het 
douchescenario in en laat de stress van u 
af glijden – dat is onthaasting 2.0. Warm 
water en kalmerende geluiden doen alles 
om u heen vergeten. Het programma brengt 
u in balans en helpt u om uw batterijen weer 
op te laden. 

Schoonheid.
Begin uw verwenprogramma met het aan-
gename en verfrissende douchescenario 
'Schoonheid'. Uw lichaam wordt met een 
warme regen omhuld, een stimulerende wa-
terstraal masseert het hoofd, een zachte ge-
zichtsdouche verwent en verkoelend water 
vitaliseert uw cellen.

Welterusten.
Na een lange dag vol gebeurtenissen is 
het belangrijk om tot rust te komen. Ook 
hier kan RainTunes met het douchescenario 
'Welterusten' goed doen. Duizenden kleine 
waterdruppels omhullen uw lichaam als een 
zachte deken en worden gecombineerd 
met zacht, kalmerend licht, fijne aroma's en 
weldadige geluiden.

Zeven douchescenario's voor de ziel. 
RainTunes is met zijn zeven multisensoriële douchescenario's 
op alle behoeften van het leven afgestemd:

RainTunes
multisensoriële scenario's
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De hansgrohe home App staat gratis ter beschikking

Douchescenario Herstel

Met onze appgestuurde Smart-Living-toepas-
singen en de multisensoriële douche-ervaring 
RainTunes, willen we een nieuwe mijlpaal zet-
ten op het gebied van douchen. Uw huis wordt 
nog comfortabeler en wordt vooral een plek 
waar welzijn op nummer één staat.

De bediening voor slimme apparaten in huis

Hansgrohe home App 

Met de hansgrohe home 
App kiest u intuïtief uw eigen 
douchescenario en beheert u de 
digitale hansgrohe apparaten.

Als u RainTunes in uw badkamer heeft ge-
installeerd, zorgt de hansgrohe home App 
met verschillende vooraf geconfigureerde 
scenario's voor een douche-ervaring die 
alle zintuigen prikkelt. U start uw wellness-
programma elke dag opnieuw – wanneer u 
wilt en gewoon via de smartphone. Download de  

hansgrohe home App 
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INFOBOX 
Materiaal: metalen behuizing

Oppervlak: passend bij Rainfinity 
Digital in Matt White of in chroom

Ledscherm onder antraciet glas of 
spiegelglas (veiligheidsglas)

Werkt op accu 
(accuduur ca. 2-3 maanden, af-
hankelijk van gebruik) op te laden 
via een inductie-oplaadpad

Functie 
Douchescenario starten, pauzeren 
en stoppen
Volumeregeling
Warm-up
Temperatuurbeveiliging
Douche pauzeren
Reinigingsmodus
Hygiënische spoeling

RainButton
Vrij te plaatsen bedieningselementen voor de douche.

Vrij in de douche te plaatsen bedie-
ningselementen. De houders kun-
nen worden vastgelijmd of vastge-
schroefd. 

RainButton staat voor een nieuwe, flexibele en intuïtieve ma-
nier van douchen. Met de vrij te plaatsen bedieningselemen-
ten kunnen de straalsoorten, temperatuur en waterhoeveelheid 
precies worden bediend – met één druk op de knop de per-
fecte douche-ervaring.

Via bluetooth worden de wensen van de gebruiker doorge-
stuurd naar een centrale watereenheid achter de wand en van 
daaruit worden ze uitgevoerd. Zo wordt de bediening voor het 
eerst van de mengkraan gescheiden. De gebruiker bepaalt 
de plaatsing van de bedieningselementen, wat voor volledig 
nieuw bedieningscomfort en vrije ruimte voor het badkamerde-
sign zorgt.

Gekozen douchescenario's worden via de hansgrohe home 
App direct op de knop ‘Afspelen’ in de douche geladen en 
van daaruit begint de multisensoriële ervaring. 

Scan gewoon de code om 
RainButton te ontdekken.
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De installatie

De iBox Control moet buiten de natte ruimte samen 
met de iBox Hub worden geplaatst en moet via een 
inspectie-opening worden ingebouwd om zo voor 
eenvoudig onderhoud en eenvoudige toegang te 
zorgen.

De iBox Control en iBox Hub worden via een net-
adapter gevoed en moeten door een gecertificeerde 
elektricien worden aangesloten. 

Afvoer voor gemengd water Rp ¾ naar de afzonderlij-
ke functies. Voor eenvoudige en foutloze installatie

Eenvoudig te installeren en onderhoud uit te voeren 
door geschroefde installatie 

Te combineren met alle Rainfinity Digital douches

Instructies voor de installatie  
van de RainButton

Functies van de iBox Control, iBox Plug en iBox Hub

Voor de installatie van het RainButton sys-
teem heeft Hansgrohe nieuwe hardware-
componenten ontwikkeld. Voor de basisin-
stallatie van het douchesysteem worden de 
iBox Control en de iBox Plugs ingebouwd. 

De iBox Control is een elektronische in-
bouwthermostaat waar koud en warm 
water in worden gemengd en de waterhoe-
veelheid in wordt geregeld. De opdrachten 
daarvoor worden gegeven door de mag-
neetventielen die in de iBox Plugs zijn inge-
bouwd. 

De iBox Plugs worden ook ingebouwd en 
hier kunnen tot vijf functies van de Rainfinity 
Digital-serie op worden aangesloten. 

De iBox Hub is het 'brein' achter het digitale 
douchesysteem. Deze centrale regeleen-
heid werkt als interface tussen de douche 
en de app en maakt verbinding met de cl-
oud van hansgrohe en de digitale douche-
componenten iBox Control en RainButton. 
De RainTunes douchescenario's worden via 
de cloud naar de iBox Hub gestuurd.

Bovendien koppelt de iBox Hub de douche 
met slimme apparaten van hansgrohe part-
ners, zoals de lampen van Philips Hue, het 
RainScreen van ad notam en een geluids-
systeem. 

Voor de installatie van 
een RainButton systeem 
is een gekwalificeer-
de vakpartner nodig 
die door hansgrohe is 
getraind en een gere-
gistreerde Smart Living 
Partner is.

RainButton
Functie en installatie

Via deze link vindt u een 
geregistreerde hansgro-
he Smart Living-vakpart-
ners bij u in de buurt

Uw Smart 
Living Partner
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RainPad brengt de functies van de douche in één centraal 
bedieningspaneel samen voor een overzichtelijke en een-
voudige bediening. 

De verschillende straalsoorten kunnen met van achteren 
verlichte pictogrammen op het glazen oppervlak worden 
ingesteld. De temperatuur en hoeveelheid kunnen snel en 
intuïtief met de draaiknop worden aangepast.

Door de lage inbouwhoogte en de hoogwaardige ma-
terialen past RainPad perfect in de moderne badkamer. 
RainPad kan ook met de hansgrohe RainTunes douches-
cenario's worden verbonden en worden geüpdatet, zodat 
de gebruikers ook jaren later nog plezier van de douche 
hebben.

RainPad
 Bedieningselement voor de douche

Materiaal 
 
Stevig en hoogwaardig 
veiligheidsglas 
Oppervlak glas zwart
Frame en handgreep in chroom 
Eenvoudige en ergonomische 
bediening door licht 
drukken en draaien
Ledscherm en grote pictogrammen 

Functie 
Douchescenario starten, pauzeren 
en stoppen 
Volumeregeling
Warm-up
Temperatuurbeveiliging
Douche pauzeren
Reinigingsmodus
Hygiënische spoeling

Scan gewoon de code om 
RainPad te ontdekken.
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De installatie

De iBox Control moet buiten de natte ruimte worden 
geplaatst en moet via een inspectie-opening worden 
ingebouwd om zo voor eenvoudig onderhoud en 
eenvoudige toegang te zorgen.

De iBox Control wordt via een netadapter gevoed 
en moet door een gecertificeerde elektricien worden 
aangesloten. 

Drie afvoeren voor gemengd water Rp ½ naar de 
afzonderlijke functies. 

Eenvoudig te installeren en onderhoud uit te voeren 
door geschroefde installatie 

Te combineren met alle hansgrohe douches

Instructies voor de installatie 
van de RainPad

RainPad
Functie en installatie

Via deze link vindt u een 
geregistreerde hansgro-
he Smart Living-vakpart-
ners bij u in de buurt

Uw Smart 
Living Partner

De functies van iBox Control en RainPad

De iBox Control is een elektronische in-
bouwthermostaat waar koud en warm 
water in worden gemengd en de waterhoe-
veelheid in wordt geregeld. Voor de douc-
hebediening zijn in het apparaat magneet-
ventielen ingebouwd. 

Ook de montagevoet wordt ingebouwd en 
hier wordt later de RainPad op geplaatst. 
Er wordt een stuurkabel naar het vast inge-
bouwde bedieningspaneel gelegd.

Met de RainPad kunnen alle douches, tem-
peratuur, waterhoeveelheid en douches-
cenario's via één centraal punt worden aan-
gestuurd – met sensorknoppen. De platte 
RainPad vervangt de mengkraan of ther-
mostaat en het bedieningspaneel ontvangt 
via de hansgrohe home App en wifi ook  
RainTunes douchescenario's. De vooraf in-
gestelde scenario's worden heel eenvoudig 
met één druk op de knop gestart. 

Voor de installatie van 
een RainPad systeem is 
een gekwalificeerde vak-
partner nodig die door 
hansgrohe is getraind 
en een geregistreerde 
Smart Living Partner is
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RainButton hardware

RainPad hardware

Handdouche
# 25015, -000, -700
Schouderdouche
# 25016, -000, -700
Scenario
# 25017, -000, -700
Warm-up
# 25018, -000, -700

RainButton Qi-oplaadpad
# 25100000

Rainfinity®

Wandaansluiting Porter 
500 met douchehouder en 
tablet rechts
# 26858, -000, -700

Isiflex 1,60m
# 28276, -000, -700 

Mono

Mono

Rainfinity® Digital
Wandaansluiting Porter 500 
met douchehouder en  
tablet links
# 25034, -000, -700

Rainfinity®

Handdouche 130 3jet
# 26864, -000, -700
 

Rainfinity® Digital
Wandaansluiting Porter 
500 met douchehouder en 
tablet rechts
# 25035, -000, -700
 

Isiflex 1,60m
# 28276, -000, -700

Rainfinity®

Hoofddouche 360 1jet met plafondaansluiting
# 26231, -000, -700

Rainfinity®

Hoofddouche 360 1jet met wandaansluiting
# 26230, -000, -700

RainPad
RainPad afwerkset voor 3 systemen
# 15856600
RainPad afwerkset voor 2 systemen 
# 15854600 

RainPad
iBox Control
# 15853180

Rainfinity®

Schouderdouche 500 1jet met tablet
# 26243, -000, -700

Rainfinity®

Wandaansluiting Porter 500 
met douchehouder en  
tablet links
# 26843, -000, -700

Rainfinity®

Handdouche 130 3jet
# 26864, -000, -700

Rainfinity® Digital
Schouderdouche 500 1jet met tablet
# 25033, -000, -700

RainButton
iBox Hub
# 25020180

Bedieningselementen 
RainButton:
Temperatuur
# 25010, -000, -700
Debiet 
# 25011, -000, -700
Hoofddouche straal 01
# 25012, -000, -700
Hoofddouche straal 02
# 25013, -000, -700
Hoofddouche straal 03
# 25014, -000, -700

RainButton
iBox Control
# 01600180

Rainfinity® Digital
Hoofddouche 360 3jet met wandaansluiting
# 25032, -000, -700

Rainfinity® Digital
Hoofddouche 360 1jet met wandaansluiting
# 25030, -000, -700

Rainfinity® Digital
Hoofddouche 360 1jet met plafondaansluiting
# 25031, -000, -700

RainButton
iBox Plug 3W-D90
# 25023180

RainButton
iBox Plug 1D-D40
# 25022180

RainButton
iBox Plug 1W-D40
# 25021180
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Partner
en aanvullende producten

Lichtstrip 
Indirect verlicht met 
Hue White & Color 
Ambiance Outdoor 
Lightstrip. 
Fabrikant Philips Hue.

Verlichting
Philips Hue biedt een compleet assorti-
ment van lampen, lichtbronnen en bijpas-
sende accessoires aan. In de hansgrohe 
home App kan de Philips Hue Bridge als 
bedieningseenheid worden gekoppeld. 
De verlichting start automatisch met het 
scenario.

bijvoorbeeld JBL Flip 5

Geluidssysteem
Via wifi, bluetooth of direct via AUX/
Toslink voor onze eigen voor RainTunes 
gecomponeerde akoestische stukken met 
intens geluid.

Hue Bridge 
Het 'brein' achter het 
intelligente Philips 
Hue-verlichtingssys-
teem. 

RainScent set van 5
steeds 5 tabs per soort;
Roosmarijn/citrus 
# 21141000
Lavendel 
# 21142000
Granaatappel 
# 21143000

RainScent geurtabs 
van hansgrohe zorgen net als in een stoom-
bad voor een behaaglijke sfeer, snelle ont-
spanning en activering. Na het douchen ruikt 
de hele badkamer heerlijk naar een spa. 

RainScent starterkit
1 houder matwit + 2 tabs
# 21140700 

Licht
Hue White & Color 
Ambiance GU10 
Fabrikant: Philips Hue 

Beeldscherm
Ledscherm van ad notam. Via dit water-
dichte beeldscherm kunt u zich onderdom-
pelen in de stemming van de scenario's. 

ad notam RainScreen 86 
Artikelnummer: 550.53701.86 
Beeldscherm: ad notam DFU-860 
Glas: 1.196 x 2.396mm LSG 9 mm 
Niche-afmetingen: 1.200 x 2.400 mm

ad notam RainScreen 65
Artikelnummer: 550.53703.65 
Beeldscherm: ad notam DFU-650 
Glas: 1.196 x 2.396mm LSG 9 mm 
Niche-afmetingen: 1.200 x 2.400 mm

ad notam RainScreen 55
Artikelnummer: 550.53704.55 
Beeldscherm: ad notam DFU-550 
Glas: 1.196 x 2.396mm LSG 9 mm 
Niche-afmetingen: 1.200 x 2.400 mm

Bergamot 
# 21144000
Zilverspar 
# 21145000 
Wellnesskit mix 
# 21146000



RainTunes
Ontdek online meer en blijf op de hoogte 

Wilt u nog meer te weten komen? 
Ga dan naar onze website 
www.hansgrohe.be/nl/smart-living

Ontdek hansgrohe online en op social media.

Hansgrohe N.V.
Riverside Business Park · Internationalelaan 55 K · B -1070 Anderlecht
Tel. +32 2 5430140 · info@hansgrohe.be · www.hansgrohe.be


