
Raindance Select S suihkut uudella PowderRain-suihkumuodolla.

Rentouttavan pehmeä
mikrohienojen pisaroiden ansiosta.

hansgrohe
Raindance® Select S  
PowderRain-suihkulla

UUSI
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Rentouttava ja hellä
suihkuelämys PowderRainilla.

Päivittäisestä suihkusta on tullut arjen 
erityinen hetki. Tämä innosti meitä kehittämään 
sadesuihkun, joka tekee päivittäisestä suihkusta 
vielä erityisemmän, tai itse asiassa jopa ainut-
laatuisen: hansgrohe PowderRain. Tämä inno-

vaatio vie asiakkaasi pois arkipäivästä suihkun 
uuteen maailmaan. Kun mikrohienot pisarat 
kietovat kehon silkinhienoon veteen, voivat 
ajatukset juosta vapaasti ja mieli pääsee rau-
hoittumaan. Anna asiakkaillesi ennen kokema-

ton, aistillinen suihkutunne, joka on niin same-
tinpehmeä, että tuntuu kuin seisoisit lempeässä 
kesäsateessa.
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Uusi teknologia: hellät mikropisarat 
hienojakoisilla vesisuihkuilla. 

PowderRain: Tuhannet mikropisarat kietovat kehon miellyttävän pehmeästi ja äänettömästi sisäänsä ja huolehtivat aistillisesta suihkuelämyksestä.
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PowderRain -suihku on hansgrohen 
uusin innovaatio, joka perustuu mikropisara-
teknologiaan: yhdestä PowderRain-suutti -
mesta tulee kuusi vesisuihkua kun tavallisesta 
suuttimesta tulee vain yksi vesisuihku. Näin 
PowderRainin yksittäinen vesisuihku on hie-
nojakoisempi kuin tavalliset vesisuihkut. 

Keveytensä ansiosta PowderRainin mikropi-
sarat laskeutuvat sametinpehmeästi iholle. 
Innovatiivinen PowderRain-suihkumuoto on 
nyt ensimmäistä kertaa hansgrohen suih-
kuissa. Raindance Select S PowderRain -käsi-
suihkussa on 3 suihkumuotoa: Rain, Whirl ja 
nyt uutena PowderRain. Rain sopii täydelli -

sesti päivit täisen, nopeaan suihkuun sen 
täyteläisen sadesuihkun ansiosta. Whirl vir-
kistää kohdistetusti hieroen ihoa ja lihaksia. 
PowderRain huolehtii pehmeillä mikrosuihkuil-
laan nautinnollisesta suihkuelämyksestä ja 
rentoutumisesta.



Whirl

Select

Whirl

Rain

PowderRain

Select-teknologia: Suihkumuotoa vaihdetaan 
kätevästi ja ergonomisesti napin painalluksella.

Whirl: Keskitetysti hierova Whirl lihasjännitys-
ten poistoon.

PowderRain: Ainutlaatuinen suihkuelämys 
pehmeiden mikropisaroiden ansiosta, jotka 
kietovat kehon sisäänsä.

Rain: Voimakas, piristävä suihku virkistäyty-
miseen ja hiusten pesuun.

Select-teknologia
Käsi- ja yläsuihkujen, Showerpipe-suihkujen 
sekä pinta- ja piiloasennustermostaattien
helppo ja ergonominen käyttö napin painal-
luksella.

QuickClean
Lika ja kalkkikertymät rapsutetaan sormella 
helposti pois joustavien silikonisuutinten 
ansiosta. Tämä mahdollistaa tuot teiden  
pitkän käyttöiän ja toiminnan. 

Raindance® Select S 120 3jet PowderRain
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Mikrohienot pisarat ihastuttavat.

PowderRain-suihku vähentää roiskeita: Vesi kuuluu kehollesi – ja vain sille. Tästä syystä tuotekehitystiimimme on tehnyt perusteellista 
taustatyötä ja lukemattomia testejä hansgrohen suihkulaboratoriossa. Kehitystyön tuloksena PowderRain-suihkussa on erittäin hienojakoisia 
mikropisaroita, joiden roiskevaikutus on rajoitettu. 

Tarkastele eroja: hansgrohen suihkulaboratoriossa kuvattu video osoittaa havainnollisesti PowderRain-suihkumuodon rajoitetun roiskekäyttäy-
tymisen.

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


Tehokas hiustenpesu: PowderRain-suihkussa vesi laskeutuu huomattavasti suuremman pisaralukumääränsä ansiosta laaja-alaisemmin iholle ja 
hiuksiin, ja tästä syystä suihku huuhtelee shampoon pois ainutlaatuisen tehokkaasti.

Hiljainen PowderRain-suihku: hansgrohe äänilaboratoriossa työntekijämme ovat huolehtineet siitä, että PowderRain on niin hiljainen kuin 
mahdollista. Tuloksena kokonaisvaltaisesti rentouttava suihkuelämys.
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https://www.youtube.com/watch?v=h-4XUCVi1_o
https://www.youtube.com/watch?v=_-fV_YOBY4c


Vapautta suihkun suunnitteluun.
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Voit tarjota asiakkaillesi ainutlaatui -
sen suihkuelämyksen jokaiseen kylpyhuonee-
seen asennustavasta riippumatta. Raindance 
Select S PowderRain -valikoimaan kuuluvat 

sekä Showerpipe-suihkukokonaisuus ja suih-
kusetit pinta-asennukseen et tä yläsuihkut 
piiloasennukseen. Yhdistele vapaasti muiden 
hansgrohe-suihkutermostaattien kanssa.



Helppo PowderRain-suihkukokonaisuus.
Raindance Select S PowderRain 

Showerpipe-suihkulla tuot uudenPowderRain- 
suihkumuodon helposti jokaiseen kylpyhuonee-
seen. Showerpipe-kokonaisuus sisältää kaiken 
tarpeellisen: ison yläsuihkun, käsisuihkun ja 

termostaatin. Showerpipe voidaan asentaa 
olemassa oleviin liitäntöihin, joten se sopii 
remontti- ja uudiskohteiden lisäksi myös kylpy-
huoneen ilmeen helppoon päivittämiseen. 
Showerpipen ansiosta PowderRain-suihkusta 

voi nauttia sekä ison yläsuihkun alla että moni-
toimisen käsisuihkun avulla. Käsisuihkussa on 
PowderRain-suihkun lisäksi Rain ja Whirl - 
suihkumuodot, joita vaihdetaan kätevällä 
Select-painikkeella.

Kaikki yhdessä järjestelmässä: Showerpipe-suihkujen avulla PowderRain voidaan sijoittaa helposti jokaiseen kylpyhuoneeseen.
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https://www.youtube.com/watch?v=V_cxiEvpyLs


Raindance® S 240 1jet PowderRain
Yläsuihku
kattosuihkuputkella
# 27620, -000 

Raindance® S 240 1jet PowderRain
Yläsuihku
seinäsuihkuputkella
# 27607, -000 

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

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

Raindance® Select S 120 3jet 
PowderRain
Suihkusetti 65 cm
# 27654, -000

Raindance® Select S 120 3jet 
PowderRain
Suihkusetti 90 cm
# 27667, -000

Raindance Select S
PowderRain -valikoima.

Raindance® Select S 120 3jet 
PowderRain
Käsisuihku 
# 26014, -000 

Raindance® Select S 120 3jet PowderRain
Porter Set
# 27668, -000 
1,6 m suihkuletkulla
# 27669, -000 
1,25 m suihkuletkulla

Lisätietoja löydät www.hansgrohe.fi/PowderRain
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https://www.pro.hansgrohe.de/
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