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Hansgrohe wordt de hele dag omgeven door water en gaat hier zeer zorgzaam mee om. Een duurzame 
omgang met water ligt Hansgrohe na aan het hart en wij onderzoeken en werken permanent aan technolo-
gieën, die ons daarbij helpen. Eén hiervan is EcoSmart, dat het verbruik van water en energie door onze  
producten merkbaar reduceert, maar waarbij het comfort optimaal behouden blijft.

Besparen met EcoSmart
Lees meer over onze duurzame technologie: www.hansgrohe.nl/ecosmart en ontdek zelf, hoeveel 
water en energie u met onze producten kunt besparen: www.hansgrohe.nl/bespaarcalculator of 
op uw mobiele telefoon http://m.savings.hansgrohe.nl

Plannen met Hansgrohe@Home
Ontdek virtueel via iPhone, iPad of Android smartphone, hoe de Hansgrohe kranen perfect op uw wastafel 
thuis passen: www.hansgrohe.nl/app

Deze brochure is zo milieuvriendelijk mogelijk gedrukt. Ook u kunt meewerken aan de bescherming van het 
milieu door deze brochure na het lezen door te geven aan andere geïnteresseerden of deze te recyclen. 

Uniek door innovatie.
Hansgrohe: water’s favourite company.
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Hansgrohe · Handelsweg 45 · NL-1525 RG Westknollendam · Tel. +31 75 6461400 

Fax +31 75 6461700 · info@hansgrohe.nl · www.pro.hansgrohe.nl

Select your Shower Pleasure. 
Raindance® Select.



 Anche se siamo continuamente all‘avan-
guardia, c‘è qualcuno da cui copiamo volen-
tieri: la natura. Sul suo esempio abbiamo  

sviluppato il soffione con getto a cascata. 
Come sotto una cascata tropicale, la doccia 
avvolge con il flusso forte di RainFlow o con  

i morbidi getti di RainStream. Accendete  
l’acqua, chiudete gli occhi – e la doccia si tra-
sforma in una breve vacanza.

Raindance® Rainfall®: la cascata sotto la doccia. Le innovazioni per il vostro divertimento.

Scollegarsi o immergersi? Idee o ideale?

Tecnologie

Passa disinvoltamente da 
un getto all’altro e regala  
il piacere a comando.

Consente di rimuovere  
facilmente i depositi di  
calcare strofinando delica-
tamente gli ugelli in silicone.

Limita il flusso permettendo 
di risparmiare acqua ed 
energia. Per un piacere  
sostenibile.

Distribuisce l’acqua 
sull’ampia superficie del 
soffione, avvolgendo di  
benefiche gocce tutto il  
vostro corpo.

Aggiunge all’acqua un’ab-
bondante quantità d’aria. 
Lasciatevi accarezzare da 
un getto delicato privo di 
spruzzi e da l ievi perle 
d’acqua.

Tipi di getto

L’ideale per lavar via lo
shampoo dai capelli.

Getto massaggiante,
dinamico e rivitalizzante.
 

Uno scroscio abbondante 
di morbidi getti.

Una dolce pioggia di  
gocce gonfie d’aria.

Una combinazione di
dolce pioggia e getto
dinamico.

Getto massaggiante
concentrato e benefico.

Un potente getto a torrente
per bagnare una superficie
ampia.
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Raindance® Rainfall® 150
Come un for te acquazzone, il getto ampio a cascata 
spazza letteralmente via la quotidianità. Una doccia 
rinfrescante già solo per la sua unicità.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
I dodici morbidi getti cadono delicatamente sulla testa 
e sulle spalle. Una stupenda sensazione, data dalla 
natura portata in casa.

# 26443, -000

 
Finiture:
es. 28500, -000 = cromo
es. 28500, -400 = bianco/cromo

Whirl



Douchen onder uw  
favoriete straal.



Raindance® Select E 300 hoofddouche

Volle zachte druppels of krachtige stralen. 
U bepaalt het zelf: Select!

Raindance® Select E 120 handdouche

Verfrissende straal, zacht omhullende 
druppels of een krachtige massage: kies 

met één druk op de knop.

Raindance® Select E 300 Showerpipe

Handdouche, hoofddouche en  
thermostaat in de mooiste vorm verenigd. 



 Onze ideeën over de omgang met 
water zijn niet alleen revolutionair, maar zetten 
ook nieuwe maatstaven voor comfort en bedie-
ning. Innovaties van Hansgrohe dienen namelijk 
één doel: de producten moeten de gebruikers 
optimaal plezier bezorgen. Iedere overweging 

die wij maken, iedere handeling van onze ont-
werpers, wordt geleid door deze eis. Onze 
nieuwste mijlpaal is daarom één elegante 
knop die alles bepaalt: plezier, gemak en com-
fort. Hij verandert uw douchebeleving, omdat 
u vanaf nu met één simpele klik van straalsoort 

wisselt : Select! Of het nu om volle, zachte 
druppels, verkwikkende stralen of een doelge-
richte massage gaat : dankzij Select geniet  
u altijd van water, zoals u dat wenst. 
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Select : de technologie voor doucheplezier.

Eenvoudig of eenvoudig geniaal?
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Raindance® Select E 120: de nieuwe handdouche, die shampoo 

perfect uitspoelt en water laat strelen of krachtig masseert.

Douche of multitalent?

 Eerst de krachtige, verkwikkende Rain-
straal. Daarna de zachtere en strelende  
RainAir. Of toch de geconcentreerde, masse-
rende Whirl? Het is een plezier om water in 
een nieuwe vorm te beleven – maar pas echt, 
als er tussen de verschillende soorten slechts 

één druk op de knop zit. Met de Select-knop 
wisselt u bij de Raindance Select 120 hand-
douche snel en eenvoudig tussen de verschil-
lende straalsoorten. Omdat wij u niet alleen nu 
iedere seconde doucheplezier willen bieden, 
maar ook aan morgen denken, is deze hand-

douche tevens in EcoSmart uitvoering verkrijg-
baar. Hierbij reduceert de intelligente door- 
stroombegrenzer bij iedere douchebeurt uw 
waterverbruik tot ca. 40 %.

De uitleg van de functies vindt  
u op de uitklappagina achterin  
deze brochure.

Rain

RainAir

Whirl



Whirl
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Raindance® Select E 300: met bijzonder krachtige 
Rain- en zachte RainAir-straal.

Wakker worden of uitzetten?

 Iedereen heeft zijn eigen manier om de 
ochtend goed te starten, 's avonds te ontspan-
nen of na het sporten op te laden. Eén van de 
mooiste manieren heeft de naam Raindance 
Select. De hoofddouche spoelt met de krach-

tige Rain-straal shampoo goed uit of omhult 
u met de RainAir-straal met volle, warme 
druppels – voor het wisselen van straalsoort is 
één druk op de Select-knop voldoende. Net zo 
eenvoudig als het kiezen van uw favoriete 

straalsoort is het reinigen: dankzij QuickClean 
kan kalk en afzetting snel en eenvoudig van de 
siliconen noppen gewreven worden.  

De uitleg van de functies vindt  
u op de uitklappagina achterin  
deze brochure.

Rain RainAir
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Raindance® Select E 300 Showerpipe: de combinatie 

van hoofddouche, handdouche en thermostaat.

Douche of wellness-programma?

 Van verkwikkende of ontspannende 
doucheregen uit de hoofddouche tot en met 
de multi-functionele thermostaat: wie voor de 
Raindance Select Showerpipe kiest, geniet 
optimaal van comfort en plezier en maakt 

gebruik van opvallend design. Ieder product 
van Hansgrohe vervult de perfecte combinatie 
van talrijke functies, voor optimaal gebruiksge-
mak, innovatieve techniek en vormgeving. Dit 
leidt tot uniek doucheplezier en comfort. De 

Showerpipe is eenvoudig op de bestaande 
wandaansluitingen te monteren en is daardoor 
de ideale oplossing voor een eenvoudige 
renovatie van uw badkamer. 

De uitleg van de functies vindt u op de uitklap- 
pagina achterin deze brochure.

Whirl
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Ecostat® Select en doucheset : de perfecte partner voor uw handdouche.

Twee- of drievoudig mooi?

 De badkamer moet een plek zijn om te 
ontspannen. Hier kunt u de wereld buitensluiten 
en zich op uw eigen behoeftes concentreren. 
Uw douche helpt u hierbij, onvoorwaardelijk 

gesteund door een thermostaat uit de nieuwe 
generatie: de Ecostat Select. Hij laat zich intuï-
tief bedienen, staat voor hoogwaardig design 
en past uitstekend bij de Raindance Select  

E 120 doucheset. Eenvoudig in montage, is 
deze uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld 
renovatie en is in twee lengtes en oppervlakken 
verkrijgbaar.

Meer controle.
De Ecostat Select houdt de gekozen water-
hoeveelheid en –temperatuur betrouwbaar 
constant.

Meer comfort.
De grepen liggen goed in de hand en  
zorgen voor een eenvoudige bediening.

Meer zekerheid.
Het geïsoleerde kraanhuis van de Ecostat 
Select beschermt tegen verbranding en de 
afgeronde hoeken tegen stoten.

Meer ruimte.
Het vlakke oppervlak is eenvoudig te  
reinigen en biedt als planchet ruimte  
voor douchebenodigdheden.

Meer comfort in één set. 
65 of 90 cm, chroom of wit/chroom – de 
doucheset is ideaal voor iedere badkamer.
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Raindance® Select : het assortiment.

Veelzijdig en uniek!

Afbeelding in chroom

Afbeelding in wit/chroom

Afbeelding in chroom

Afbeelding in wit/chroom

Afbeelding in wit/chroom

Noviteiten

Raindance® Select E 120 3jet Handdouche 
# 26520, -000, -400 (15 l/min) 
EcoSmart # 26521, -000, -400 (9 l/min) (zonder afb.) 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select E 300 2jet Hoofddouche  
met plafondaansluiting 100 mm 
# 27384, -000, -400 (17 l/min) 
Raindance® Select E 300 2jet Hoofddouche 
met douche-arm 390 mm 
# 27385, -000, -400 (17 l/min) (zonder afb.) 
 

       

  

Raindance® Select E 300 Showerpipe douche 
met Raindance Select E 300 2jet hoofddouche  
(17 l/min), Raindance Select E 120 3jet handdouche 
(15 l/min) en Ecostat Select thermostaat,  
douche-arm 380 mm 
# 27128, -000, -400 
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Afbeelding in wit/chroom

Thermostaat

Planchet wit Planchet wit

Planchet spiegelend chroom Planchet spiegelend chroom

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro Set 
90 cm # 26621, -000, -400 
65 cm # 26620, -000, -400 (zonder afb.) 
Raindance® Select E 120 EcoSmart/  
Unica® ’S Puro Set 
90 cm # 26623, -000, -400 (zonder afb.) 
65 cm # 26622, -000, -400 (zonder afb.) 

       

    

Ecostat® Select Douchethermostaat 
met EcoSmart technologie 
# 13161, -000, -400 
 
 
 
 

Ecostat® Select Badthermostaat 
met EcoSmart technologie 
# 13141, -000, -400 (20 l/min) 
 
 
 
 

    



Handdouche Showerpipes

Afbeelding in chroom

Afbeelding in chroom

Afbeelding in wit/chroom

16��Hansgrohe�Raindance® Select assortiment����

Raindance® Select 150 3jet Handdouche 
# 28587, -000, -400 (15 l/min) 
EcoSmart # 28588, -000, -400 (9 l/min) (zonder afb.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 360 
Showerpipe douche 
met Raindance E 360 1jet hoofddouche (17 l/min),  
Raindance Select 150 3jet handdouche (15 l/min) en 
Ecostat Select thermostaat, douche-arm 380 mm 
# 27112, -000, -400 
Showerpipe bad 
met Raindance E 360 1jet hoofddouche (17 l/min),  
Raindance Select 150 3jet handdouche (15 l/min) en 
Ecostat Select baduitloop (20 l/min), douche-arm 380 mm 
# 27113, -000, -400 (zonder afb.) 

      

    

Raindance® Select 300 
Showerpipe douche 
met draaibare Raindance S 300 1jet hoofddouche 
(17 l/min), Raindance Select 150 3jet handdouche 
(15 l/min) en Ecostat Comfort thermostaat,  
douche-arm 450 mm 
# 27114, -000 
 
 
 
 

       

    



Douchecombinaties

Afbeelding in chroom

Afbeelding in chroom
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Raindance® Select 240 
Showerpipe douche 
Doucheset met thermostaat Raindance S 240 1jet 
hoofddouche (17 l/min), Raindance Select 150 3jet 
handdouche (15 l/min) en Ecostat Comfort thermostaat,  
douche-arm 450 mm 
# 27115, -000 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150 Combi 
Doucheset met thermostaat 
90 cm # 27037, -000 
65 cm # 27036, -000 (zonder afb.) 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150/Unica® ’S Puro Set 
90 cm # 27803, -000, -400 
65 cm # 27802, -000, -400 (zonder afb.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    





 Ook al lopen wij steeds voorop, er is 
één element, waar wij graag van afkijken: de 
natuur.  Naar haar voorbeeld werd de 

Schwalldouche ontwikkeld. Net als onder een 
tropische waterval doucht u onder de krachti-
ge watervalstraal van RainFlow of de zachte 

stralen van RainStream. Water aan, ogen dicht 
– en de douche wordt een korte vakantie. 

Raindance® Rainfall®: de waterval onder de douches. De innovaties voor uw plezier.

Drijven of duiken? Ideeën of idealen?

Technologieën

Wissel met één druk op de 
knop tussen de straalsoorten 
voor meer doucheplezier. 

Verwijder kalkafzetting heel 
eenvoudig door zacht wrij-
ven over de flexibele silico-
nen noppen.

Begrenst de doorstroom en 
bespaart water en energie, 
zonder verlies van comfort 
en plezier.

Verdeelt het water optimaal 
over de grootse straalschijf. 
Zo wordt uw lichaam geheel 
met volle druppels omhuld.

Mengt lucht bij het water. 
Voor een zachte, spatvrije 
waterstraal en volle douche-
druppels.

Straalsoorten

Ideaal, om shampoo uit uw 
haar te spoelen.

Dynamische, verkwikkende
vijfvoudige massagestraal.
 

Waterval van zachte  
stralen.

Zachte doucheregen van
met lucht verrijkte druppels.

Een combinatie van zachte 
regendouche en een dyna-
mische straal.

Geconcentreerde, ontspan-
nende massagestraal.

Krachtige watervalstraal, 
die groots stroomt.

� ���Hansgrohe�Raindance® Rainfall®��19

Raindance® Rainfall® 150
Net als een stevige stortbui spoelt de Schwallstraal met 
zijn royale breedte de dag eenvoudig van u af. Een dou-
che die zo verfrist, omdat deze zo uniek is.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
Zacht parelen die twaalf zachte stralen over hoofd en 
schouders. Zo mooi kan het voelen, de natuur in huis te 
halen.

# 26443, -000

 
Oppervlak
Door het aangeven van de oppervlakte wordt ieder artikelnummer (#) 8cijferig 
bij v.28500, -000 = chroom
bij v.28500, -400 = wit/chroom

Whirl
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Hansgrohe wordt de hele dag omgeven door water en gaat hier zeer zorgzaam mee om. Een duurzame 
omgang met water ligt Hansgrohe na aan het hart en wij onderzoeken en werken permanent aan technolo-
gieën, die ons daarbij helpen. Eén hiervan is EcoSmart, dat het verbruik van water en energie door onze  
producten merkbaar reduceert, maar waarbij het comfort optimaal behouden blijft.

Besparen met EcoSmart
Lees meer over onze duurzame technologie: www.hansgrohe.nl/ecosmart en ontdek zelf, hoeveel 
water en energie u met onze producten kunt besparen: www.hansgrohe.nl/bespaarcalculator of 
op uw mobiele telefoon http://m.savings.hansgrohe.nl

Plannen met Hansgrohe@Home
Ontdek virtueel via iPhone, iPad of Android smartphone, hoe de Hansgrohe kranen perfect op uw wastafel 
thuis passen: www.hansgrohe.nl/app

Deze brochure is zo milieuvriendelijk mogelijk gedrukt. Ook u kunt meewerken aan de bescherming van het 
milieu door deze brochure na het lezen door te geven aan andere geïnteresseerden of deze te recyclen. 

Uniek door innovatie.
Hansgrohe: water’s favourite company.
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Hansgrohe · Handelsweg 45 · NL-1525 RG Westknollendam · Tel. +31 75 6461400 

Fax +31 75 6461700 · info@hansgrohe.nl · www.pro.hansgrohe.nl

Select your Shower Pleasure. 
Raindance® Select.


