
Nowość! Strumień prysznicowy PowderRain od hansgrohe.

Łagodne odprężenie  
dzięki mikro-kroplom.

hansgrohe
Raindance® Select S  
z PowderRain

NOWOŚĆ
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Relaksująca, delikatna przyjemność 
prysznica z PowderRain.

Codzienny prysznic stał się szczegól-
nym momentem w harmonogramie dnia. Stało 
się to dla nas inspiracją do stworzenia strumie-
nia prysznicowego, który czyni codzienną 
kąpiel doznaniem jeszcze piękniejszym, 
a nawet szczególnym: hansgrohe PowderRain. 

Ta innowacja porwie Twoich klientów 
z codzienności do nowego wymiaru kąpieli 
pod prysznicem. Podczas gdy najdrobniejsze 
mikro-krople otulają ciało wodnym kokonem, 
myśli mogą wędrować swobodnie, a my odnaj-
dujemy spokój i odprężenie. Otwórz przed 

swoimi klientami niedostępną dotychczas  
możliwość przeżycia zmysłowej kąpieli  
pod prysznicem o tak aksamitnej miękkości, 
jak gdyby padał na nas najdelikatniejszy  
letni deszcz.
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Innowacja: więcej otworów prysznicowych 
dla delikatnych mikro kropli.

PowderRain: W ciszy, z błogą delikatnością, tysiące mikro-kropel otulają ciało i zapewniają zmysłowe doznanie podczas kąpieli pod prysznicem.
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Innowacja PowderRain polega na 
nowym wynalazku, jakim jest technologia 
mikro-kropel: pojedyncza wiązka wody jest 
o wiele delikatniejsza niż w zwyczajnych 
strumieniach prysznicowych. A to dlatego, że 
zamiast jednego, aż sześć miniaturowych 
otworów rozdziela tu wiązkę wody na mikro-
-krople. Za sprawą swojej lekkości mikro-krople 

lądują na skórze z aksamitną miękkością. 
Główka prysznicowa Raindance Select S 120 
jako pierwsza została wyposażona w innowa-
cyjny strumień PowderRain. Ta główka prysz-
nicowa ze strumieniami Rain, Whirl, a teraz 
także PowderRain, oferuje 3 warianty kąpieli: 
Strumień Rain pod postacią obfitego deszczu 
prysznicowego sprawdza się idealnie do 

codziennej, szybkiej kąpieli pod prysznicem. 
Strumień Whirl efektywnie pobudza i wzmac-
nia skórę oraz mięśnie. PowderRain za sprawą 
delikatnych mikro-strumieni zapewnia zmy-
słowe doznanie kąpieli i przyjemne głębokie 
odprężenie.



Whirl

Select

Whirl

Rain

PowderRain

Technologia Select: Obsługa za dotknięciem 
przycisku zapewnia więcej komfortu.

Whirl: Skoncentrowany, masujący strumień 
Whirl usuwający stres i napięcie.

PowderRain: Jedyne w swoim rodzaju  
przeżycie dzięki delikatnie otulającym mikro-
-kroplom.

Rain: Silny, ożywczy strumień, który odświeża 
oraz idealnie spłukuje z włosów szampon.

Technologia Select
Intuicyjna obsługa za dotknięciem przycisku 
zapewnia więcej komfortu osobom w każ-
dym wieku, tak w przypadku główek i głowic 
prysznicowych, kompletów prysznicowych 
Showerpipe, jak i termostatów natynkowych 
i podtynkowych.

QuickClean
Zabrudzenia i osady kamienia można łatwo 
usunąć przez potarcie silikonowych dysz  
palcem. Umożliwia to długoletnią żywotność 
i funkcjonalność. 

Raindance® Select S 120 3jet P
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Mikro-krople, które zachwycają.

Mniej pryskania dzięki PowderRain: Miejscem docelowym wody jest ciało – i tylko ono. Dlatego nasi inżynierowie zatroszczyli się o to, 
aby zminimalizować efekt pryskającej wody podczas kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnym mikro-kroplom strumienia PowderRain. W tym  
celu przeprowadzili w laboratoriach strumienia marki hansgrohe dogłębne testy i ulepszenia.

Zobacz różnicę: Nagranie video z laboratorium strumienia marki hansgrohe obrazowo przedstawia redukcję efektu pryskania w przypadku 
strumienia PowderRain.

https://www.youtube.com/watch?v=vUkkxBZn8Y8


Skuteczne mycie włosów: Znacznie większa ilość kropel w przypadku PowderRain sprawia, że woda bardziej rozłożyście trafia na skórę 
i włosy, co oferuje wyjątkowo wysoką, potwierdzoną skuteczność w wypłukiwaniu z włosów szamponu.

Cichsza kąpiel pod prysznicem z PowderRain: W laboratorium dźwięku marki hansgrohe, nasi współpracownicy dopilnowali tego, aby 
PowderRain był tak cichy, jak to tylko możliwe. Bo właśnie w ten sposób kąpiel pod prysznicem staje się odprężającym rytuałem.
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https://www.youtube.com/watch?v=h-4XUCVi1_o
https://www.youtube.com/watch?v=_-fV_YOBY4c


Aranżacyjna swoboda
w strefie prysznica.
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Za sprawą tego jedynego w swoim 
rodzaju doznania kąpieli pod prysznicem 
wnieś „najpiękniejsze momenty w kontakcie 
z wodą“ również do łazienki Twoich klientów. 
Niezależnie od istniejących przyłączy, oferu-
jemy produkty odpowiednie do każdego 

rodzaju zabudowy. Wybór spośród produktów 
natynkowych i podtynkowych, głowic i główek 
prysznicowych, jak i kompletów prysznico-
wych Showerpipe umożliwia znalezienie opty-
malnego rozwiązania dla każdej łazienki.



PowderRain – łatwo za
sprawą systemu.

Komplety prysznicowe Showerpipe 
marki hansgrohe oferują możliwość wprowa-
dzenia nowego strumienia PowderRain do 
każdej łazienki. Kompletny system, na który 
składa się głowica prysznicowa, główka prysz-
nicowa i termostat, sprawdza się szczególnie 

w sytuacjach renowacji łazienek, ponieważ 
można go zamontować na istniejących już 
przyłączach. Głowica prysznicowa z regula-
cją kąta jest niezależna od przyłączy i dzięki 
temu można ją ustawić w optymalnej pozycji. 
W ten sposób z głowicy prysznicowej strumień 

PowderRain płynie z samej góry, a w główce 
prysznicowej, za sprawą zintegrowanej tech-
nologii Select, można za dotknięciem przycisku 
przełączać strumienie Rain, PowderRain  
i Whirl.

Wszystko w jednym systemie: Dzięki kompletom prysznicowym Showerpipe strumień PowderRain można w łatwy sposób wprowadzić  
do każdej łazienki.
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https://www.youtube.com/watch?v=V_cxiEvpyLs


Głowica prysznicowa 
Raindance® S 240 1jet P
przyłącze sufitowe
# 27620, -000 

Głowica prysznicowa  
Raindance® S 240 1jet P
ramię prysznicowe
# 27607, -000 

Głowica prysznicowa 
Raindance® S 240 1jet P
# 27623, -000

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

Asortyment Raindance
Select S z PowderRain.

Raindance® Select S 120 3jet P
Dysk prysznicowy 
# 26014, -000 
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Raindance® Select S 120 3jet P
Zestaw prysznicowy  
z drążkiem prysznicowym 65 cm
# 27654, -000

Raindance® Select S 120 3jet P
Zestaw prysznicowy  
z drążkiem prysznicowym 90 cm
# 27667, -000

Raindance® Select S 120 3jet P
Zestaw Porter
# 27668, -000 
z wężem prysznicowym 160 cm
# 27669, -000 
z wężem prysznicowym 125 cm 

Więcej informacji na www.pro.hansgrohe.pl

https://www.pro.hansgrohe.de/
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