Hansgrohe
TÜV-testede brusernyheder

NYHED

Unica® ’Comfort –
For øget sikkerhed og komfort
på badeværelset

Unica ® ’Comfort-brusersæt

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort brusersæt
med Raindance Select S 120 håndbruser og Unica ’Comfort bruserstang
1,10 m i venstre side greb, udtagelig hylde og ekstra Porter-bruserholder
# 26324, - 000, -400
# 26325, - 000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort brusersæt
med Raindance Select S 120 håndbruser og Unica ’Comfort bruserstang
1,10 m i højre side greb, udtagelig hylde og ekstra Porter-bruserholder
# 26326, - 000, -400
# 26327, - 000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort brusersæt
med Raindance Select S 120 håndbruser og Unica ’Comfort bruserstang
65 cm
# 26320, - 000, -400
# 26321, - 000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort brusersæt
med Raindance Select S 120 håndbruser og Unica ’Comfort bruserstang
90 cm
# 26322, - 000, -400
# 26323, - 000, -400 EcoSmart

Unica ® ’Comfort-bruserstænger, greb, fodstøtte

Unica ® ’Comfort bruserstang
1,10 m, venstre side, greb, udtagelig hylde og ekstra
Porter-bruserholder
# 26403, -400

Unica ® ’Comfort bruserstang
65 cm
# 26401, - 000

Unica ® ’Comfort bruserstang
1,10 m, højre side, greb, udtagelig hylde og ekstra
Porter-bruserholder
# 26404, -400

Unica ® ’Comfort bruserstang
90 cm
# 26402, - 000

Comfort greb
med udtagelig hylde og porter-bruserholder til
montering i højre og venstre side
# 26328, -400

Comfort fodstøtte
metal, med skridsikker plastikkappe
# 26329, - 000

Unica ® ’Comfort – Sikker støtte takket være den høje trækstyrke
TÜV-testet
Unica ’Comfort-sortimentet sikrer høj komfort og sikkerhed på badeværelset. De solide bruserstænger
har en høj trækst yrke på op til 2000 N, så de kan også bruges som greb. Den 25 mm t ykke
forkromede messingstang og solide vægstøtter af metal sørger for en fast og sikker støtte.

Robust bruserstang som multitalent
Bruserstangen fra Unica ’Comfort-linjen kan bruges som greb og har
derudover en lang række andre fordele:
•

nem betjening takket være den selvstoppende glider

•

intuitivt valg af stråletype med Select-knap

•

trinløs justering af bruserens hældning, 90°

De mange produkter til alle generationer gør sortimentet til en oplagt
løsning til alle badeværelser. De solide og robuste materialer gør
også produkterne velegnede til projekter, især ældreboliger, hospitaler og hoteller.

Unica ® ’Comfort – Mere plads på badeværelset
•

Kombination af hylde, greb og Porter-bruserholder som kompakt løsning på badeværelset

•

Udtagelig hylde af solidt hvidt plastik giver
masser af plads til brusetilbehør af enhver art

•

Porter-bruserholderen kan enten monteres
i højre eller venstre side – for endnu mere
bevægelsesfrihed og flere anvendelsesmuligheder

•

Bruserstængerne og grebet egner sig også
perfekt til badekar

Fodstøtte
Comfort-fodstøtten er ideel til de daglige rutiner – lige fra fodvask til benbarbering. Den skridsikre kappe af plastik sikrer herved
en god støtte og stabilitet. De solide metalstøtter betyder, at den TÜV-testede fodstøtte fastgøres sikkert på væggen – så du kan
stå sikkert.

Unica ® ’Comfort-brusersæt
Vægstøtter
Fremstillet af metal,
for en sikker støtte.

Greb
Bruserstangen kan tilmed bruges som
greb, TÜV-testet.

Ekstra porter-bruserholder
Aftagelig, forskellige positioneringsmuligheder for håndbruseren, perfekt til
siddende brusebad.

Bruserslange
Med kugleled for at forhindre
irriterende fordrejning af bruserslangen.

Hylde
Af robust plastik, udtagelig for nem
rengøring – for behagelig placering
af brusetilbehør.

Hansgrohe A/S · Jegstrupvej 6 · DK-8361 Hasselager
Tlf. +45 86 287400 · Fax +45 86 287401 · info@hansgrohe.dk · www.hansgrohe.dk

da-DK-Unica’Comfort · Vi tager forbehold for tekniske ændringer, og farveafvigelser af tryktekniske årsager.
Form-Nr. 84130361 · 10/16/2 · Printed in Germany · Trykt på 100 % klorfrit bleget papir.

Ergonomisk betjening
Porter-bruserholder kan hældes 90°,
selvstoppende og robust metalglider
for nem betjening.

