hansgrohe
Raindance® Select S
s proudem PowderRain

NOV Ý

Nový jemný proud
s mikrokapkami.
Nový proud PowderRain od hansgrohe.
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Relaxační a jemný sprchový zážitek
s proudem PowderRain.
Každodenní sprchování je v běžném
denním programu výjimečným okamžikem. To
pro nás bylo impulzem, abychom vyvinuli
takový druh proudu, díky kterému bude zážitek
z každodenního sprchování ještě lepší a

výjimečný: hansgrohe PowderRain. Tato
inovace přenese vaše zákazníky ze všedního
dne do zcela nového světa sprchování.
Pokožku obejme vodní náruč z jemných
mikrokapek a člověk poté může uvolnit svou

mysl a zcela bezstarostně relaxovat. Umožněte
svým zákazníkům prožít nebývalý zážitek
ze sprchování, tak sametově jemný jako vlahý
letní deštík.
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Nepřekonatelná technika: víc otvorů
pro vodní proud vytváří
jemné mikrokapky.
Inovace PowderRain spočívá v nově
vyvinuté technice mikrokapek: tento samostatný proud je výrazně jemnější než u běžných
sprchových trysek. To proto, že mikrokapky se
netvoří v jednom, ale v šesti drobných otvorech. Díky své nižší hmotnosti působí tyto

mikrokapky na pokožce sametovým dojmem.
Inovativní proud PowderRain byl poprvé použit
v ruční sprše Raindance Select S 120. Tato
ruční sprcha je vybavena druhy proudu Rain,
Whirl a nyní i proudem PowderRain ve
3 sprchových variantách: Rain se díky plnému

sprchovému deštíku dokonale hodí pro každodenní rychlé sprchování. Whirl cíleně a energicky nabuzuje pokožku a svaly. PowderRain
svými mikrokapkami přináší smyslný zážitek ze
sprchování a hlubokou relaxaci.

PowderRain: Tisíce kapek příjemně a tiše obejmou tělo a připraví smyslný zážitek ze sprchování.
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Whirl

Rain

PowderRain

Technika Select: Vyšší komfort díky
ovládání stiskem tlačítka

Raindance ® Select S 120 3jet P

Whirl

Rain: Silnější, povzbuzující tryska k osvěžení
a mytí vlasů

PowderRain: : Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemně obklopujícím mikrokapkám

Select

Technika Select
Intuitivní ovládání stiskem tlačítka u ručních
a horních sprch, výrobků Showerpipe, podomítkových termostatů i termostatů na stěnu
zajišťuje ještě vyšší komfort pro všechny
generace.

QuickClean
Nečistoty a usazeniny vodního kamene lze
díky pružným silikonovým nopkům jednoduše
odstranit přejetím prstem. To výrobkům zajišťuje dlouhou životnost a funkčnost.

Whirl: Koncentrovaný masážní vír Whirl pro
uvolnění napětí
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Jemné mikrokapky, které vás nadchnou.

Snížená míra odstříkávání vody díky PowderRain: Voda má proudit na tělo a nikam jinam. Proto se naši vývojáři postarali o to, aby
mikrokapky PowderRain během sprchování neodstříkávaly. Za tímto účelem provedli v proudové laboratoři hansgrohe důkladné testy.

Podívejte se na ten rozdíl: Video z proudové laboratoře hansgrohe názorně ukazuje omezenou míru odstříkávání vody proudu PowderRain.
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Tiché sprchování s PowderRain: Ve zvukové laboratoři hansgrohe se naši zaměstnanci soustředili na to, aby PowderRain byl co možná
nejtišší. Protože jen tak sprchování přináší kýžené uvolnění.

Efektivní vymývání vlasů: Velkoplošný proud PowderRain obsahuje mnohem více vodních kapek a díky tomu je vymývání šamponu
obzvláště efektivní.
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Otevřené možnosti designu sprchy.
Vneste jedinečný pocit radosti ze sprchování i do koupelny vašich zákazníků. Na
dispozicích nezáleží, máme výrobky vhodné
pro koupelnu každého z vašich zákazníků. Na
výběr jsou varianty s podomítkovou instalací

i s montáží na stěnu, horní i ruční sprchy,
i výrobky Showerpipe, díky tomu lze vybrat
správné řešení pro jakoukoli koupelnu.
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PowderRain jednoduše se systémem.
Výrobky hansgrohe Showerpipe nabízí
možnost snadno a jednoduše přinést nový druh
proudu PowderRain do každé koupelny. Kompletní systém, který se skládá z horní sprchy,
ruční sprchy a termostatu, se hodí zejména

k renovaci koupelen, protože jej lze namontovat na stávající přípojky. Otočná horní sprcha
je na přípojkách nezávislá a lze ji díky tomu
optimálně umístit. A tak z horní sprchy prýští
jemný PowderRain, na ruční sprchy lze díky

integrované technice Select stiskem tlačítka
přepínat mezi druhy proudu Rain, PowderRain
a Whirl.

Vše v jednom systému:: Díky výrobkům Showerpipe lze PowderRain zcela snadno integrovat do každé koupelny.
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Sortiment Raindance Select S
s proudem PowderRain.

Raindance ® Select S 120 3jet P
Ruční sprcha
# 26014, -000

Raindance ® Select S 120 3jet P
sada s držákem Porter
# 27668, -000
se sprchovou hadicí 160 cm
# 27669, -000
se sprchovou hadicí 125 cm

Raindance ® Select S 120 3jet P
sprchová sada s nástěnnou tyčí 65 cm
# 27654, -000

Raindance ® Select S 120 3jet P
sprchová sada s nástěnnou tyčí 90 cm
# 27667, -000

Raindance Select S 240 1jet P
Showerpipe
# 27633, -000

Raindance ® S 240 1jet P
Horní sprcha
s připojením od stropu
# 27620, -000

Raindance ® S 240 1jet P
Horní sprcha
se sprchovým ramenem
# 27607, -000

Raindance ® S 240 1jet P
Horní sprcha
# 27623, -000

Další informace najdete na www.hansgrohe.cz

