
Nyhet! PowderRain-strålen från hansgrohe

Avslappnande len 
tack vare mikrofina droppar.

hansgrohe
Raindance® Select S  
med PowderRain

NY
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Avslappnande, mjuk
duschnöje med PowderRain.

Duschstunden har blivit ett speciellt 
moment i våra dagliga rutiner. Det har sporrat 
oss att utveckla en duschstråle som gör din 
dagliga dusch ännu mer speciell – ja, till och 
med unik: hansgrohe PowderRain. Denna in- 
novation tar dina kunder ur vardagen och till 

en helt ny duschvärld. Medan mikrofina vatten-
droppar omsluter huden kan tankarna vandra 
fritt och kroppen komma till ro och slappna av. 
Ge dina kunder möjligheten att uppleva en 
sinnlig duschkänsla de aldrig tidigare varit med 
om, lika sidenmjuk som ett lätt sommarregn.
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Oöverträffad teknologi: fler strålöpp-
ningar ger mjuka mikrodroppar.

PowderRain: tusentals mikrodroppar omsluter kroppen mjukt och tyst för en sinnlig duschupplevelse.
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Innovationen PowderRain grundar sig 
på vår nyutvecklade mikrodroppsteknologi. 
Duschens enda stråle är mycket finare är van-
liga duschstrålar. För istället för en öppning, 
delar sex fina öppningar upp strålen i mik-
rodroppar. Mikrodropparnas låga vikt gör att 

de landar sidenmjukt på huden. Den innovativa 
stråltypen PowderRain finns till att börja med 
i handduschen Raindance Select S 120. Hand-
duschens stråltyper Rain, Whirl och nu även 
PowderRain ger mer än 3 olika duschalternativ. 
Rain är perfekt för den dagliga, snabba 

duschen tack vare ett fullt duschregn. Whirl 
piggar upp och masserar hud och muskler.  
PowderRains mjuka mikrostrålar ger en sinnlig 
duschupplevelse och en skön avslappning  
på djupet.



Whirl

Select

Whirl

Rain

PowderRain

Select-teknologi: val med ett knapptryck 
ger mer komfort.

Whirl: en masserande virvelstråle som masse-
rar och löser upp spänningar där det behövs.

PowderRain: unik duschupplevelse tack 
vare mjukt omslutande mikrodroppar.

Rain: en kraftig uppiggande stråle för daglig 
dusch och hårtvätt.

Select-teknologi
Den intuitiva styrningen med ett knapptryck 
ger alla generationer mer komfor t vid 
användning av hand- och huvudduschar, 
Showerpipes samt utvändigt och inbyggt 
installerade termostat.

QuickClean
Smuts och kalkavlagringar gnuggas enkelt 
bort med fingrarna tack vare mjuka silikon-
noppor. Det gör att produkterna håller och 
fungerar länge.

Raindance® Select S 120 3jet P
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Mikrofina droppar som begeistrar.

Mindre stänk med PowderRain: vatten hör hemma på kroppen, och bara där. Därför har våra utvecklare arbetat med att minska stänket 
med hjälp av PowderRains mjuka mikrodroppar. De har noga testat och förbättrat produkten i hansgrohe strållaboratoriet.

Se skillnaden: videoklippet från hansgrohe strållaboratoriet visar på ett åskådligt sätt hur lite stråltypen PowderRain stänker.

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


Effektiv hårtvätt: med PowderRain täcker vattnet stora delar av kroppen och håret eftersom antalet droppar är väsentligt högre. Det gör  
stråltypen extra effektiv för att skölja schampo ur håret. 

Tystare duschning med PowderRain: våra medarbetare i hansgrohe ljudlaboratoriet har sett till att PowderRain går så tyst som möjligt. Det 
är det låga ljudet som gör duschstunden så avkopplande.
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https://www.youtube.com/watch?v=h-4XUCVi1_o
https://www.youtube.com/watch?v=_-fV_YOBY4c


Många inredningsmöjligheter
för duschen.
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Ge dina kunder möjligheten att uppleva 
”sina finaste stunder med vatten” även i bad-
rummet med hjälp av den unika duschkänsla 
våra produkter erbjuder. Badrummets förutsätt-
ningar spelar ingen roll eftersom vi har produk-

ter som passar för alla installationssituationer. 
Utbudet av utvändig eller inbyggd installation, 
huvud- eller handduschar och Showerpipes 
gör att vi har en perfekt lösning för varje bad-
rum.



PowderRain – en enkel systemlösning.
Med hansgrohe Showerpipes är det 

enkelt att installera den nya stråltypen Powder-
Rain i alla badrum. Komplettsystemet består av 
huvuddusch, handdusch och termostat och är 
perfekt för badrumsrenoveringen eftersom det 

kan monteras på befintliga anslutningar. Den 
svängbara huvudduschen är inte beroende av 
anslutningarna och kan därför positioneras 
optimalt. Så medan ett lätt PowderRain strilar 
ur huvudduschen ger handduschens integre-

rade Select-teknologi möjligheten att välja 
mellan stråltyperna Rain, PowderRain och 
Whirl med ett enkelt knapptryck.

Allt i ett system: Med Showerpipes är det lätt att integrera PowderRain i alla badrum.
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https://www.youtube.com/watch?v=V_cxiEvpyLs


Sortimentet Raindance
Select S med PowderRain.
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Raindance® S 240 1jet P
huvuddusch för takmontage
# 27620, -000 

Raindance® S 240 1jet P
huvuddusch för väggmontage
# 27607, -000 

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

Raindance® Select S 120 3jet P
duschset med 65 cm duschstång
# 27654, -000

Raindance® Select S 120 3jet P
duschset med 90 cm duschstång
# 27667, -000

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

Raindance® Select S 120 3jet P
Porter Set
# 27668, -000 
med 1,6 m duschslang
# 27669, -000 
med 1,25 m duschslang

Finn mer information på www.hansgrohe.se

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

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