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Hello @ Hamwells

Wat is de e-Shower?
De e-Shower is een douchecomputer aangesloten op het internet. Hij biedt 

regendouchecomfort met een spectaculair laag verbruik. Zo kan je genieten 

van een lange, warme douche en toch op water en energie besparen.

Met de e-Shower heb je keuze tussen een circulatiedouche (FreshCycles™) 

en een klassieke douche. De klassieke douche gebruikt een spaarkop en 

werkt net als een gewone douche: het water spoelt direct weg. 

FreshCycles fi lteren, zuiveren en circuleren de waterdruppels ongeveer 9 

keer. Zo kan je genieten van een spectaculaire douche terwijl je tot 85% op 

water en tot 70% op energie bespaart. 

Waarom een e-Shower?

water en tot 70% op energie bespaart. 

FreshCycles in 7 stappen.
1. Het water wordt opgevangen in het mini-reservoir.

2. Vers water wordt continu toegevoegd. Zo blijft het water warm.

3. Overtollig water wordt continu afgevoerd. Zo blijft het water vers.

4. Het microfi lter houdt haren en vuil tegen.

5. De speciale pomp zuigt het water uit het mini-reservoir.

6. De UVC lamp zuivert het water.

7. Het proces herhaalt zich. Een druppel circuleert ongeveer 9 keer.

Met FreshCycles gebruikt u een waterdruppel slechts 14 doucheseconden. 

Door de levensduur van elke druppel te verlengen geniet u van een 

hoger comfort én levert u een grote bijdrage aan waterbesparing, 

energiebesparing, afvalwaterbesparing en CO2 vermindering voor onze 

planeet.
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Groot comfort

Douchen met veel water

en hoge druk.

Milieuvriendelijk

Verkleint je dagelijkse 

ecologische voetafdruk.

Budgetvriendelijk

Verdient zichzelf

razendsnel terug.

Eenvoudig

Intuitieve

touchbediening.

Handige apps

Check het nieuws of het 

weer onder de douche.

Schitterend design

Een prachtig design dat

in elke badkamer past.

Zelfreinigend

Reinigt zichzelf voor

een kristalheldere ervaring.

Verbonden

Verbindt via desktop

en mobiele apparaten.

Persoonlijk

Onthoudt de voorkeuren 

voor de hele familie.



De douche van de toekomst.

UVC Lamp
Zuivert het water tijdens de FreshCycles

net zoals de watermaatschappijen.

Klassieke douche
Deze spaardouche voert het water direct af 

via de volledig gescheiden afvoer.

Connectiviteitsmodule
Deze verbindt de e-Shower met het internet

via WiFi of een UTP kabel.

HiFi concertspeakers
Hoge kwaliteit speakerset voor een ongeëvenaarde concert-

beleving in de douche. Als optie beschikbaar najaar 2017.

Fluisterstille pomp
Robuuste, fluisterstille pomp mét thermostaatfunctie.

Hij levert de regendouche hoog volume met hoge druk.

Mini-reservoir
Het mini-reservoir wordt met de SmartStop volledig 

gescheiden van de afvoer.

Hoofddouche
De regendouche bestaat in verschillende maten. 

Alleen met FreshCycles te gebruiken.

Scherm met touch glass
Dankzij het 7” scherm met de touch knoppen kan de 

e-Shower zeer eenvoudig en intuïtief bediend worden.

HOME knop
De draai/drukknop dient voor het aan- en uitzetten van 

de e-Shower en voor het wijzigen van de temperatuur.

Glazen cover
De cover is eenvoudig schoon te maken 

en af te nemen door een monteur.

Schoonmaakreservoir
Het schoonmaakreservoir bevat de geurloze 

natuurazijn waarmee de e-Shower zichzelf reinigt.

Microfilter
Het microfilter blokkeert alle haartjes en deeltjes.

Eenvoudig af te nemen om apart te reinigen.



“Met de e-Shower dragen wij ons steentje bij. Bovendien scheelt het een boel op 

onze rekeningen. Het is elke dag genieten geblazen. Ook onze gasten waren blij 

verrast met onze nieuwe aanwinst. Heerlijk, deze uitvinding!”

Familie Vismans, Amsterdam

Prijswinnend design.
De e-Shower wordt gekenmerkt door een perfecte harmonie tussen 

technologie en design. Fijne details accentueren een unieke vormgeving waarin 

verhoudingen, oppervlakken en materialen samenwerken.  Zo is de e-Shower 

een aanwinst voor de klassieke én moderne badkamer.

Zelfreinigend.
Na elk gebruik wordt de e-Shower gespoeld en loopt 

deze volledig leeg. 3 slimme reinigingsprogramma’s

houden de e-Shower in perfecte conditie:

1. Quick clean: koude spoeling  zonder azijn.

2. Smart clean: koude dagelijkse spoeling met 

natuurazijn van het reservoir, fi lter en pomphuis.

3. Deep clean: wekelijkse hete spoeling met 

natuurazijn. Alle modules worden gereinigd.

De geurloze natuurazijn wordt gedoseerd via 

het schoonmaakreservoir (zie afbeelding). 

Gebruikers kunnen via de mobiele app en desktop 

reinigingssessies plannen. De zelfreinigende 

e-Shower zorgt ervoor dat elke gebruiker weer een 

kristalheldere ervaring heeft. 

Verbonden voor inzicht en eenvoud.
De e-Shower is een douchecomputer met sensoren. Zodra hij verbonden is 

met het internet ontvangt hij automatisch updates. Wanneer je de e-Shower 

met je mobiele apparaten verbindt kan hij geprogrammeerd worden naar je 

voorkeuren. Deze worden opgeslagen in je account.

Warme start

voorbereiden

Douchetijden

begrenzen

Verbruik

begrenzen

Reinigings

programma’s

Taal

instellen
Besparingen

bijhouden

Bedienen

op afstand

Onderhoud

op afstand

Rapportage

in de cloud
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e-Shower 20 cm / 15 l/m Tegen de wand Met reservoir € 3.500
e-Shower 20 cm / 15 l/m In de wand Met reservoir € 3.666
e-Shower 20 cm / 15 l/m Tegen de wand Met douchebak € 3.955
e-Shower 20 cm / 15 l/m In de wand Met douchebak € 4.121
e-Shower 25 cm / 25 l/m Tegen de wand Met reservoir € 3.931
e-Shower 25 cm / 25 l/m In de wand Met reservoir € 3.997
e-Shower 25 cm / 25 l/m Tegen de wand Met douchebak € 4.286
e-Shower 25 cm / 25 l/m In de wand Met douchebak € 4.452

Goed voor het milieu en de portemonnee.
Samen staan we voor de uitdaging om ons dagelijks leven duurzaam te maken. Omdat hij de gemiddelde 

water- en energierekening met 30% terugdringt is de e-Shower een fantastische stap. Goed voor het milieu, 

en voor de portemonnee! De vermelde getallen zijn schattingen op basis van veelvoorkomende situaties. 

Gratis en vrijblijvend een eigen calculatie maken? Ga naar:  www.hamwells.com/nl/besparing

Koppel Gezin + 2 jonge kinderen Gezin + 3 tieners
Totale douchetijd per dag 22 minuten 30 minuten 54 minuten
Terugverdientijd 7 jaar 5 jaar 3 jaar
Besparing in %  € 342  € 470  € 855
Besparing over 10 jaar  € 3.420  € 4.700  € 8.550

Prijzen en opties.

Genieten van duurzaam.



Een revolutionaire doorbraak voor duurzaam bouwen.
Een normale douche verbruikt zo’n 10 liter warm water per minuut. Een gezin kan op een dag een paar honderd liter verbruiken: daarom is douchen zo duur. Naast de  

de hoge rekeningen is er ook dure apparatuur nodig - zoals een grote boiler of veel zonnepanelen - om binnen een korte tijd zoveel warm water te leveren. 

Een kwartiertje met de normale douche kost evenveel energie als een paar uur je huis verwarmen. Dat heet piekenergie. Deze piekenergie is niet meer nodig omdat 

de e-Shower veel minder warm water gebruikt. Zo worden duurzame en/of compactere installaties mogelijk zoals zonneboilers, warmtepompen, of gaswandketels. 

Duurzaam bouwen wordt een stuk eenvoudiger en goedkoper. U bespaart op het verbruik én op de installatie. Deze revolutionaire doorbraak met meer comfort én 

compactere installaties noemen wij de Eco Building Experience.

Uw totale installatie kan kleiner, duurzamer en goedkoper met een comfortupgrade:

        Comfort                  Waterverbruik       Energieverbruik       Vereist piekvermogen

Spaardouche

Normale douche

Regendouche

e-Shower 20 cm

e-Shower 25 cm

Uw totaaloplossing met Remeha.
Remeha weet hoe je zuinig en milieuvriendelijk om kan springen met installaties, energie en water. Omdat je geen piekvermogen meer nodig hebt kan je uit met de 

kleinste en zuinigste installaties. Dit maakt de verduurzaming van uw woning en bouwproject eenvoudig en betaalbaar. En het comfort van de eindgebruiker stijgt. 

Combineer de e-Shower met een innovatieve warmwateroplossing van Remeha en profiteer dubbel!

*Let op: prijzen zijn exclusief BTW, subsidies en/of werkuren. Deze verschillen sterk per geval. Berekening gaat uit van een gezin van 4 waar iedereen 1 keer doucht per dag. Deze douchebeurt duurt 

10 minuten, waarvan 1 minuut met de handdouche en 9 minuten met FreshCycles. Let op: aan deze schattingen zijn indicaties en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

e-Shower + zonneboiler.
ZentaSOL Upgrade: 1 paneel en 110L boiler

Energiebesparing*: €175 / jr

Waterbesparing*: 16.000 ltr pp / jr

CO2 besparing*: 500 kg / jr.

Besparing op installatie: €1.500

ISDE subsidie: €817

Toename energielabel woning

Eenvoudige installatie

Ruimtewinst door compact volume

Zowel in-dak- als platdakopstelling mogelijk

10 l/m

2,25 l/m

3,75 l/m

2,9 kWu

0,66 kWu

1,09kWu

10 l/m

15 l/m

25 l/m

6 l/m 1,75 kWu

Voor alle e-Showers en totaaloplossingen zijn servicecontracten beschikbaar. Zo kunt u onbezorgd genieten van uw nieuwe duurzame aanwinsten.

6 l/m
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Arthur van Schayk

CEO van Remeha

Partner van Hamwells

23 kW (CW 4)

5 kW (CW 1)

8 kW (CW 1)

13 kW (CW 3)

15 l/m 4,4 kWu15 l/m 32 kW (CW 5)

Remeha & Hamwells.
“Als toonaangevende leverancier van innovatieve klimaat- en 

warmwateroplossingen zijn wij er van overtuigd dat een CO2 neutrale 

bebouwde omgeving mogelijk is. Hiervoor is het belangrijk om met 

innovatieve partners samen te werken, en Hamwells is zo’n partij. 

De combinatie van Remeha producten met de e-Shower bewijst dat

comfort en duurzaamheid uitstekend samengaan.”

e-Shower + luchtwarmtepomp.
Hybrid Plus: buitenlucht als energiebron

Energiebesparing*: €175 / jr

Waterbesparing*: 16.000 ltr pp / jr

CO2 besparing*: 500 kg / jr.

ISDE subsidie: €2.300

Toename energielabel woning

Eenvoudige installatie

Ruimtewinst door compact volume

Geen F-gas certificering nodig



Inbouw

Sifon

Reservoir

Opbouw

Robuuste kwaliteit
• Componenten door Europese topleveranciers

• Ontworpen en geproduceerd in Nederland

• Bewezen lange levensduur van electronica en pomp

Douchebakken (optioneel)
Douchebakken zijn verkrijgbaar in
hoek- of wandopstelling
• Douchebak standaardmaat 90 X 90 cm

• Verschillende maten op aanvraag

• Stucmal verkrijgbaar i.p.v. douchebak

Vereisten
• Warm en koud wateraansluitingen

• 230 Volt / 2,5 A / 50 Hz

• Verbruikt 600 Watt

• Afvoer aansluiting 40 mm

• WiFi of UTP aansluiting

Certifi cering & fi scale regelingen
• CE gekeurd voor elektrische veiligheid

• KIWA gekeurd volgens BRL-K14011/01

• EPC vermindering volgens NEN 7120: 0,080 – 0,089

 (N.B. betreft praktisch gebruik, inclusief handdouche)

• 27% MIA en 75% VAMIL beschikbaar via code A 6448

Garantie
• Modulair gebouwd met robuuste onderdelen

• Verwachte levensduur van 10 jaar

• 2 jaar garantie. Uit te breiden naar 5 jaar

Schoon binnen een handomdraai
• Periodiek bijvullen van reservoir met natuurazijn

• Glasplaat wekelijks afnemen met microvezeldoekjes

• Wekelijks het fi lter afspoelen en schoonborstelen

• Alle onderdelen eenvoudig apart te reinigen

Eenvoudige installatie.
De e-Shower kan eenvoudig geplaatst worden in een hoek- of muuropstelling. U kunt kiezen 

voor een vaste douchebak – inbouw of opbouw - of alleen een mini-reservoir. De installatie 

duurt ongeveer 2 uur als de ruimte aan de voorschriften voldoet.

Veilig. Gekeurd.
Veiligheid en hygiëne zijn niet zomaar belangrijk: ze 

zijn de allereerste voorwaarden. Daarom voldoet de 

e-Shower aan de strengste Nederlandse en Europese 

regelgeving. Zo kan je altijd genieten zonder zorgen.

Ervaar de e-Shower bij Hamwells!
Uiteraard bent u van harte welkom in onze showroom. Hier presenteren 

we de e-Showers, alsmede complementaire HVAC systemen. Samen met u 

gaan we op zoek naar de meest geschikte oplossing voor uw huis.

• In onze showroom kunt u de onze producten live zien

• U krijgt altijd een persoonlijk advies op maat

• Besteld = acht weken levertermijn

• U kunt de e-Shower zelf proberen

380 mm

m
m 5

11
2

218 mm

m
m 5

11
2

00
1

506 mm
280 mm

m
m 083 m

m 061
m

m 052

m
m 812

12
0 

m
m

900 mm

900 mm 90
0 m

m

Tegen de wand In de hoek

Zijaanzicht Vooraanzicht

Dekvloer

Constructievloer

Tegel

Sifon

Douchebak met reservoir

Dekvloer

Constructievloer

Tegel

Bezoek onze showroom:
Hamwells Europe B.V.       

          Thames 9, 3144 DG, Maassluis

          +31 85 303 6496

          info@hamwells.com

          www.hamwells.com

          @hamwells
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