Hansgrohe
TÜV-tarkastetut suihkut

NEW

Unica® ’Comfort –
lisää turvallisuutta ja mukavuutta
kylpyhuoneeseen

Unica ® ’Comfort -suihkusetit

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort -suihkusetti
Raindance Select S 120 -käsisuihku ja Unica ’Comfort -suihkutanko 1,10 m,
suihku vasemmalla puolella, tartuntakahva, irrotettava säilyt ystaso ja
lisäpidike käsisuihkulle
# 26324, - 000, -400
# 26325, - 000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort -suihkusetti
Raindance Select S 120 -käsisuihku ja Unica ’Comfort -suihkutanko 1,10 m,
suihku oikealla puolella, tartuntakahva, irrotettava säilytystaso ja lisäpidike
käsisuihkulle
# 26326, - 000, -400
# 26327, - 000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort -suihkusetti
Raindance Select S 120 käsisuihku ja Unica ’Comfort
-suihkutanko 0,65 m
# 26320, - 000, -400
# 26321, - 000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort -suihkusetti
Raindance Select S 120 käsisuihku ja Unica ’Comfort
-suihkutanko 0,90 m
# 26322, - 000, -400
# 26323, - 000, -400 EcoSmart

Unica ® ’Comfort Suihkutangot, tartuntakahvat ja jalkatuet

Unica ® ’Comfort -suihkutanko
1,10 m, vasemmanpuoleinen, tartuntakahva,
irrotettava säilyt ystaso ja lisäpidike käsisuihkulle
# 26403, -400

Unica ® ’Comfort -suihkutanko
0,65 m
# 26401, - 000

Unica ® ’Comfort -suihkutanko
1,10 m, oikeanpuoleinen, tartuntakahva, irrotettava
säilyt ystaso ja lisäpidike käsisuihkulle
# 26404, -400

Unica ® ’Comfort -suihkutanko
0,90 m
# 26402, - 000

Comfort -tartuntakahva
Irrotettava säilyt ystaso ja oikealle tai vasemmalle
asennettava käsisuihkun pidike
# 26328, -400

Comfort -jalkatuki
Metalli, muovinen liukueste
# 26329, - 000

Unica ® ’Comfort – turvallinen tuki korkean vetolujuuden ansiosta
TÜV-tarkastettu
Unica Comfort -valikoima tuo lisää mukavuuksia ja turvallisuutta kylpyhuoneeseen. Kestävien suihkutankojen korkea vetolujuus on jopa 2000 N ja niitä voidaan käyttää näin myös tartuntakahvoina.
25 mm paksun kromatun messinkitangon sekä vakaiden metallisten seinätukien avulla saadaan aikaiseksi kiinteä ja turvallinen kiinnitys.

Kestävä suihkutanko on jokapaikan lahjakkuus
Unica Comfort -linjan suihkutankoja voidaan käyttää tartuntakahvoina ja sen lisäksi niillä on myös muita etuja:
•

itselukittuva liukukappale, minkä ansiosta liukua on
helppo käyttää

•

suihkumuotoa vaihdetaan kätevästi ja ergonomisesti
Select-painikkeella

•

suihkupidikkeen portaaton taivutus 90°

Unica’Comfort-valikoimasta löyt yy kaikille sukupolville järkevä ja
jokaiseen kylpyhuoneeseen sopiva ratkaisu. Vakaiden ja kestävien
materiaalien ansiosta valikoima on sen lisäksi ihanteellinen projektimyyntiä ajatellen ja sopii ennen kaikkea hotelleihin.

Unica ® ’Comfort – lisää tilaa kylpyhuoneeseen
•

Säilytystason, tartuntakahvan ja käsisuihkun
pidikkeen yhdistelmä on kompakti ratkaisu
kylpyhuoneeseen

•

Irrotettava säilytystaso, joka on valmistettu
lujasta, valkoisesta muovista, tarjoaa paljon
tilaa kaikenlaisille suihkutarvikkeille

•

Käsisuihkun pidike voidaan asentaa vapaasti
oikealle tai vasemmalle – näin saadaan lisää
liikkumisvapautta sekä käyttömahdollisuuksia

•

Suihkutangot ja tartuntakahvat sopivat erinomaisesti myös kylpyammeen yhteyteen –
näin ammeesta nouseminen helpottuu

Jalkatuki
Comfort-jalkatuki on apuna päivittäisissä rutiineissa, sillä se sopii jalkojen pesuun tai vaikkapa säärikarvojen ajamiseen. Muovinen
liukueste tekee tuesta turvallisen ja vakaan. TÜV-tarkastettu jalkatuki kiinnitetään seinään tukevilla metallikinnikkeillä ja mahdollistaa
näin varman kiinnityksen.

Unica ® ’Comfort -suihkusetti
Seinäkiinnikkeet
Valmistettu metallista, vakaa kiinnitys .

Ergonominen käyttö
Metallinen pidike taipuu portaattomasti
90°, liukukappale on itselukittuva, helppokäyttöinen ja kestävä.

Lisäpidike suihkulle
Irrotettava lisäpidike käsisuihkulle
mahdollistaa suihkuttamisen täydellisesti myös istuen.

Suihkuletku
Kääntyvä liitos estää suihkuletkua kiertymästä, sileäpintainen letku on helppo
pitää puhtaana.
Säilytystaso
Valmistettu kestävästä muovista, irrotettavissa ja siten helppo puhdistaa – miellyttävä säilytyspaikka suihkutarvikkeille.
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Tartuntakahva
Suihkutankoa voi käyttää myös lisäksi
tartuntakahvana, TÜV-tarkastettu.

