Systemy
prysznicowe

Dobre samopoczucie zaczyna się pod prysznicem. Oberwanie
chmury, ulewa, zabawa na deszczu… Istnieje wiele określeń na to, czego
możesz doznać pod prysznicem marki Hansgrohe. A ponieważ przyjemność kąpieli wzrasta proporcjonalnie do wielkości głowicy prysznicowej,
zaproponowaliśmy szereg dobrych rozwiązań, dzięki którym pod swoim
prysznicem będziesz cieszyć się wyjątkowo obfitym strumieniem deszczu.
Niniejsza broszura prezentuje pełen wachlarz systemów prysznicowych
Hansgrohe: systemy Showerpipe i panele prysznicowe, rozwiązania pragmatyczne jak też wyrafinowane, od komfortowego modelu standard na
każdą kieszeń, aż po luksusową kąpiel w wymiarze XXL. Nieważne, czy
planujesz szybki remont łazienki, czy też urządzasz dom swoich marzeń.
Wszystkie prezentowane systemy prysznicowe zapewnią Ci sprawdzoną
jakość marki Hansgrohe – i przyjemność kąpieli w każdej łazience!

z głowicą prysznicową

Więcej radości pod prysznicem. Większa
przyjemność z kąpieli pod prysznicem
dzięki zmieszaniu wody z powietrzem.

z główką prysznicową

Wielkość ma znaczenie. Wielkoformatowe
głowice prysznicowe – niezrównana
przyjemność kąpieli!

z dyszą boczną

z wylewką wannową

Funkcja Anti-Kalk. Łatwa pielęgnacja
główki prysznicowej zapewnia idealny
strumień wody.

Duże oszczędności – dużo przyjemności.
Wodooszczędne i energooszczędne
baterie i systemy prysznicowe.
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Raindance

Kąpiel pod prysznicem Hansgrohe Raindance.

Croma 100

Kąpiel pod prysznicem Croma 100.

Raindance to nowa definicja kąpieli pod prysznicem: superpłaski design w połączeniu
z ponadproporcjonalnie dużym formatem tarczy stanowi tajemnicę oszałamiającego sukcesu.
Większe – znaczy lepsze! Głowice o średnicy 180 i 240 mm to sekret „kąpieli w wymiarze
XXL“. Wywołują efekt aksamitnego deszczu całkowicie otulającego ciało pod prysznicem.
Efekt ten potęguje dodatkowo technologia AirPower, genialne rozwiązanie dostępne
we wszystkich systemach prysznicowych Hansgrohe Raindance. Ty decydujesz, czy zmieszana z powietrzem woda ma płynąć miękkim, czy silniejszym strumieniem – a codzienny
prysznic zamienia się w ucztę dla zmysłów.

Wielkość i dobry wygląd – to najważniejsze cechy nowoczesnej główki prysznicowej. Dzięki
swej ujmującej formie i sprawnemu działaniu Croma od lat należy do hitów wśród pryszniców
Hansgrohe. Jednak głowica prysznicowa Croma 100 posiada coś jeszcze: przede wszystkim
rozmiar. Dzięki średnicy 160 mm poczujesz wyraźnie szerszy strumień na ciele. W dodatku –
w dobrej cenie. Czyste, ponadczasowe wzornictwo doskonale współgra z każdą aranżacją
łazienki.
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Croma 100

Raindance

Systemy prysznicowe Showerpipe z wymianą armatury

Systemy prysznicowe
Showerpipe z termostatem
Eleganckie wzornictwo, komfort użytkowania. Regulacja temperatury z dokładnością do 1 stopnia, szybkie i automatyczne mieszanie wody. Innowacyjny
wkład mieszający zapewnia niezawodną ochronę przed poparzeniem.
od strony 8

Systemy prysznicowe
Showerpipe do wanny
„ShowerFun XXL“ – teraz także w wannie. Wystarczy wymienić starą armaturę
na nową, która łączy aż trzy funkcje:
głowicy prysznicowej, główki prysznicowej i wylewki wannowej.
od strony 10

Systemy prysznicowe
Showerpipe z baterią
jednouchwytową
Niedrogie, solidne i intuicyjne w obsłudze. Temperaturę i ilość wody można
regulować ręcznie według potrzeb.

od strony 12

Systemy prysznicowe
Showerpipe z iBox universal
Dzięki innowacyjnemu zestawowi podtynkowemu iBox, cały korpus armatury schowany jest w ścianie. W efekcie
otrzymujemy niezwykle czysty i minimalistyczny wygląd. Widoczne na ścianie
są tylko elementy funkcyjne.
od strony 16
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Systemy prysznicowe Showerpipe firmy Hansgrohe wyznaczają nowy trend w nowoczesnych
łazienkach: talerzowe głowice prysznicowe o minimalistycznym wzornictwie zapewnią Ci
błogie doznania o naturalności ciepłego deszczu. To proste! Montaż wszystkich systemów
Showerpipe – tak Raindance jak i Croma 100 – jest łatwy i szybki, zarówno w nowej jak i istniejącej łazience. Ponieważ wszystkie elementy przewodzące wodę znajdują się na ścianie,
można je zainstalować bez większego wysiłku i konieczności kucia ściany. Forma i funkcja we
wszystkich systemach prysznicowych Showerpipe doskonale ze sobą współgrają.

Systemy prysznicowe
Showerpipe do remontu łazienki
Nareszcie: duże głowice deszczowe –
teraz w każdej łazience! Zaskakująco
prosta instalacja bez wymiany armatury.
Wystarczy zamontować system na ścianie i podłączyć do istniejącej armatury.
Gotowe.

od strony 14

Idealne roz wiązanie
w prz ypadku
remontu łazienki
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Systemy prysznicowe Showerpipe bez wymiany armatury

Do wszystkich aranżacji łazienkowych pasujący
system prysznicowy Showerpipe.

Systemy prysznicowe Showerpipe z termostatem

Raindance Showerpipe 240 z termostatem.
Przygotuj się na zabawę w deszczu o wymarzonej temperaturze – w nowoczesnym stylu i wielkim formacie: głowice prysznicowe o średnicy 240 mm, wyposażone w technologię AirPower, dostarczą Ci niezrównanych doznań w
kąpieli. Oprócz dysku prysznicowego Raindance w standardzie, dwustrumieniową rączkę prysznicową możesz wybrać
w opcji. Ilość i temperaturę wody precyzyjnie i bezpiecznie regulujesz przy pomocy termostatu. Funkcja Safety-Stop
chroni przed przypadkowym wyborem temperatury wody
powyżej 38 °C.

Croma 100 Showerpipe z termostatem.
Ujmujące wzornictwo i komfort użytkowania. System
prysznicowy Croma 100 Showerpipe z termostatem łączy
sprawdzoną technikę prysznicową z nowoczes ną jakością
kąpieli. Po prostu wybierz żądaną temperaturę i ciesz
się przyjemnym deszczem. Podobnie jak w systemach
prysznicowych Raindance, innowacyjna technologia
wkładu mieszającego zapewnia niezwawodną ochronę
przed poparzeniem. Średnica głowicy prysznicowej
Croma wynosi 160 mm, średnica główki prysznicowej
– 100 mm. Wariant z funkcją oszczędności wody
wyposażony w technologię EcoSmart ogranicza
przepływ wody do maksymalnie 9,5 litrów na minutę.
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Systemy prysznicowe Showerpipe do wanny

Raindance Showerpipe 240 do wanny.
Wielkoformatowy prysznic jest teraz możliwy również
w wannie, w dodatku w dziecinnie prosty sposób.
Wystarczy kilka kroków, aby starą armaturę zastąpić
nową. W zależności od parametrów łazienki, system
Showerpipe można umieścić przy dłuższej lub krótszej
krawędzi wanny. Ramię głowicy prysznicowej o dwóch
różnych długościach umożliwia jego optymalne umiejscowienie, dzięki czemu można cieszyć się kąpielą
w wymiarze XXL naprawdę w każdej wannie.

Croma 100 Showerpipe do wanny.
Wanna czy prysznic? System prysznicowy Croma 100
Showerpipe do wanny uwalnia Cię od tej zagadki.
Mając do dyspozycji rozwiązanie Showerpipe do
wanny, możesz w kilka chwil cieszyć się prysznicem
w wymiarze XXL również w wannie, w dodatku za zdumiewająco niską cenę. Do wyboru dostępny jest także
system wyposażony w technologię EcoSmart, równie prosty w instalacji. Średnica głowicy prysznicowej wynosi 160 mm, średnica główki prysznicowej –
100 mm.
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Systemy prysznicowe Showerpipe z baterią jednouchwytową

Raindance Showerpipe 240 z baterią jednouchwytową.
Przeżyj przyjemność kąpieli w niespotykanym dotąd formacie dzięki kombinacji głowicy
prysznicowej, dysku prysznicowego i baterii jednouchwytowej. Niezawodny, solidny
i prosty w obsłudze system Raindance Showerpipe 240 z baterią jednouchwytową przysparza nieustającej radości. To także zasługa innowacyjnej techniki QuickClean, dostępnej we
wszystkich prysznicach Hansgrohe. Średnica głowicy prysznicowej wynosi 240 mm,
a w wariancie oszczędzającym wodę z rozwiązaniem EcoSmart – 180 mm.
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Przyjemny deszcz szerokim strumieniem opływający głowę i ramiona. W systemie prysznicowym Croma 100 Showerpipe z baterią jednouchwytową masz wszystko w zasięgu ręki:
głowicę i główkę prysznicową, ilość i temperaturę wody, a także łatwą obsługę i solidną technikę. Zarówno głowica prysznicowa o średnicy 160 mm jak i główka prysznicowa o średnicy 100 mm są wyposażone w sprawdzoną funkcję QuickClean. System dostępny również
w wariancie z technologią EcoSmart.
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Systemy prysznicowe Showerpipe z baterią jednouchwytową

Croma 100 Showerpipe z baterią jednouchwytową.

Nie wymagająca przebudowy, zadziwiająco prosta
instalacja tak pod prysznicem, jak i w wannie:
wystarczy zdemontować starą główkę prysznicową,
przykręcić Raindance Connect do ściany i podłączyć.
Za jednym kliknięciem rączka prysznicowa wciela się
w funkcję głowicy prysznicowej. Z samej góry szeroki
strumień wody otula głowę i ramiona. Raindance
Connect pasuje do każdej łazienki i może być
zastosowany wszędzie tam, gdzie była już wcześniej
zamontowana główka prysznicowa. Zawsze i wszędzie
będzie on przyciągał uwagę swoim przejrzystym,
purystycznym wzornictwem. Przyłącz się do zabawy!
Get connected.

Idealne roz wiązanie
w prz ypadku
remontu łazienki

Tutaj w zestawie
z przyłączem węża
Hansgrohe Fixfit.

Croma 100 Showerpipe Reno.
Marzysz o obfitym deszczu w niewielkiej kabinie?
Możesz to osiągnąć łatwo i niedrogo. Zdecyduj się na
system Croma 100 Showerpipe Reno, dostępny również w wersji do przestrzennie niewymagającego montażu narożnego. Głowica prysznicowa o średnicy
160 mm oferuje przyjemność płynącego z samej góry
szerokiego strumienia wody, który można przełączyć
w mgnieniu oka – głowica, główka prysznicowa czy
obie równocześnie? Co najciekawsze, możesz zachować w łazience swoją obecną armaturę.

Idealne roz wiązanie
w prz ypadku
remontu łazienki

Tutaj w zestawie
z przyłączem węża
Hansgrohe Fixfit.
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Systemy Showerpipe do remontu łazienki

Raindance Showerpipe Connect.

Systemy prysznicowe Showerpipe do montażu podtynkowego

Raindance Showerpipe do montażu podtynkowego.
Mniej nierzadko znaczy więcej. Nic tak dobrze nie ilustruje tej obiegowej prawdy, jak nasz
system prysznicowy: minimalistyczny, ale o niezwykle intrygującym wzornictwie; oferujący
maksymalne i jednocześnie relaksujące doznania. Dzięki ruchomej głowicy prysznicowej,
woda płynie zawsze dokładnie tam, gdzie sobie życzysz. Wąż prowadzący wodę niezauważalnie stapia się z armaturą, której korpus znika w ścianie, a za nią kryje się innowacyjna
technologia iBox universal firmy Hansgrohe.

iBox universal. Rozwiązanie,
które sprawia, że instalacja podtynkowa jest łatwa jak nigdy
dotąd. Zestaw pasuje do wszystkich rozwiązań do montażu podtynkowego, zarówno w wersji
standard jak i z termostatem.
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Systemy prysznicowe Showerpipe z dyszami bocznymi

Pharo Showerpipe Swing z Raindance.
Popraw swoje samopoczucie i komfort kąpieli bez
uciążliwej przebudowy. Showerpipe Swing nada
rozmach każdej łazience. System wyposażony jest
w głowicę prysznicową Raindance AIR oraz trzy
dysze boczne, zintegrowane z rurką przewodzącą
wodę. Głowicę o średnicy 240 mm można swobodnie
obracać w lewo lub w prawo. Dzięki temu możesz bez
problemu ustawić głowicę w optymalnej pozycji, przy
wykorzystaniu istniejących przyłączy wody.

Pharo ShowerArc z Raindance.
Odkryj nowy wymiar radości pod prysznicem:
ShowerArc. rozwiązanie zakreśla łuk pomiędzy „szybkim skokiem pod prysznic“ a delektowaniem się kąpielą. Woda tryskająca z trzech
kierunków, dostarcza zmysłowych doznań. Elegancko wygięty łuk prysznica można zamontować pomiędzy równoległymi ściankami lub w
narożniku.
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Raindance
Showerpipe
do wanny

Croma 100
Showerpipe
do wanny

Termostat

Termostat wannowy

Termostat wannowy

Croma 100
Showerpipe
z termostatem,
główka prysznicowa
Croma 100 Vario,
głowica prysznicowa
Ø 160 mm

Raindance
Showerpipe
do wanny
z termostatem,
dysk prysznicowy
Raindance S 100
AIR 3jet, ramię głowicy prysznicowej
460 mm, głowica
prysznicowa,
Ø 240 mm

Croma 100
Showerpipe
do wanny
z termostatem,
główka prysznicowa
Croma 100 Vario,
głowica prysznicowa
Ø 160 mm

Raindance
Showerpipe
z termostatem

Croma 100
Showerpipe
z termostatem

Termostat

Raindance
Showerpipe
z termostatem,
dysk prysznicowy
Raindance
S 100 AIR 3jet,
ramię głowicy prysznicowej 460 mm
Ø 240 mm
®

®

®

®

# 27169000

# 27160000

®

®

®

®

# 27143000

# 27147000

Raindance
Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/min
z termostatem,
dysk prysznicowy
Raindance
S 100 AIR 3jet,
ramię głowicy prysznicowej 460 mm
Ø 180 mm
# 27165000

(bez fot.)

Raindance
Showerpipe
z główką
prysznicową
z dwoma rodzajami
strumienia, ramię
głowicy prysznicowej 460 mm
Ø 240 mm
# 27167000

(bez fot.)
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Bateria
jednouchwytowa

Bateria
jednouchwytowa

Raindance
Showerpipe
z baterią jednouchwytową, dysk
prysznicowy
Raindance S 100
AIR 3jet, ramię głowicy prysznicowej
460 mm, głowica
prysznicowa
Ø 240 mm
®

®

Croma 100
Showerpipe
z baterią jednouchwytową, główka
prysznicowa
Croma 100 Vario,
głowica prysznicowa
Ø 160 mm
®

®

# 27154000

# 27193000

# 27142000

(bez fot.)
Croma 100
Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/min
z termostatem,
główka prysznicowa
Croma 100 Vario,
głowica prysznicowa
Ø 160 mm
®

®

# 27159000
®

Croma 100
Showerpipe
z baterią
jednouchwytową

ramię głowicy
350 mm
Ø 240 mm

®

®

Raindance
Showerpipe
z baterią
jednouchwytową

(bez fot.)

Raindance
Showerpipe
do wanny
EcoSmart 9,5 l/min
z termostatem,
dysk prysznicowy
Raindance S 100
AIR 3jet, ramię głowicy prysznicowej
460 mm, głowica
prysznicowa
Ø 180 mm
®

®

Croma 100
Showerpipe
do wanny
EcoSmart 9,5 l/min
z termostatem,
główka prysznicowa
Croma 100 Vario,
głowica prysznicowa
Ø 160 mm
®

®

# 27144000

(bez fot.)

Raindance
Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/min
z baterią
jednouchwytową,
dysk prysznicowy
Raindance S 100
AIR 3jet, ramię głowicy prysznicowej
460 mm, głowica
prysznicowa
Ø 180 mm
®

®

# 27146000

# 27191000

(bez fot.)
ramię głowicy
350 mm
Ø 180 mm

(bez fot.)

# 27141000

(bez fot.)

Croma 100
Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/min
z baterią jednouchwytową, główka
prysznicowa
Croma 100 Vario,
głowica prysznicowa
Ø 160 mm
®

®

# 27155000

(bez fot.)

—

Raindance
Showerpipe Connect
z główką prysznicową z dwoma
rodzajami strumienia,
ramię głowicy prysznicowej 460 mm, głowica prysznicowa
Ø 240 mm
®

Raindance
Showerpipe
do montażu
podtynkowego

Croma 100
Showerpipe
Reno

—

Termostat

Croma 100
Showerpipe Reno
z główką prysznicową Croma 100
Vario, głowica
prysznicowa
Ø 160 mm
®

®

# 27139000

# 27164000

ramię głowicy
prysznicowej
350 mm, głowca
prysznicowa
Ø 240 mm

Raindance
Showerpipe
do montażu
podtynkowego
z termostatem,
dysk prysznicowy
Raindance S 100
Air 3jet, ramię głowicy prysznicowej
460 mm, głowica
prysznicowa
Ø 240 mm
®

®

Pharo
Showerpipe
Swing

Przegląd systemów Showerpipe

Raindance
Showerpipe
Connect

Pharo
ShowerArc

Termostat

Termostat

Pharo
Showerpipe Swing
z termostatem,
dysk prysznicowy
Raindance
S 100 AIR 3jet,
głowica prysznicowa
Raindance 240 AIR,
3 dysze boczne

Pharo
ShowerArc
z termostatem, dysk prysznicowy
Raindance S 100 AIR 3jet, głowica
prysznicowa Raindance 180 AIR,
6 dysz bocznych

®

®

®

®

®

# 26396000

®

# 26382000

# 27145000

# 27421000

(bez fot.)
Raindance
Showerpipe Connect
EcoSmart 9,5 l/min
z główką prysznicową z dwoma
rodzajami strumienia,
ramię głowicy prysznicowej 460 mm, głowica prysznicowa
Ø 180 mm

Raindance
Showerpipe
do montażu
podtynkowego
EcoSmart 9,5 l/min
z termostatem,
dysk prysznicowy
Raindance S 100
Air 3jet, ramię głowicy prysznicowej
460 mm, głowica
prysznicowa
Ø 180 mm

®

®

®

# 27166000

(bez fot.)

# 27192000

(bez fot.)

Zestaw do montażu
narożnikowego

Zestaw do montażu
narożnikowego

Zestaw podtynkowy
iBox universal

# 27158000

# 27158000

# 01800180

®
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Czegóż się nie robi, aby doświadczyć uczucia błogości i głębokiego relaksu? A przecież
może to być genialnie proste – dzięki panelom prysznicowym Hansgrohe. Wstępnie zmontowany i poddany fabrycznej kontroli funkcji panel prysznicowy, w mgnieniu oka zmieni Twoją
łazienkę w oazę dobrego samopoczucia. Wygodna obsługa, różnorodne rodzaje strumienia
i odświeżające masaże zapewnią Ci pełnię kąpielowej przyjemności.

Praktyczne półki Najważniejsze
przybory kosmetyczne masz
zawsze pod ręką.

Ekskluzywne wzornictwo
Ujmujący wygląd idzie w
parze z wygodną i intuicyjną
obsługą.

Regulowana wysokość
Pharo Lift 2 umożliwia
regulację położenia całego
panela prysznicowego i
dopasowanie do wyskości
użytkownika.

Dysze prysznicowe Nawet
8 dysz prysznicowych w trosce
o przyjemny masaż ciała.

Wstępny montaż i fabryczna
kontrola funkcji dla szybkiej
i łatwej instalacji panela.
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Panele prysznicowe

Kompaktowe, komfortowe i gotowe do montażu:
panele prysznicowe Hansgrohe.

Panele prysznicowe

Panel prysznicowy Pharo SkyLine z Raindance.
Włącz nastrojowe oświetlenie i daj się uwieść możliwościom panela SkyLine. Za czystym
i wyrazistym wzornictwem skrywa się beztroska radość kąpieli. Zachwyci Cię rozkładany
prysznic do masażu ramion, a głowica prysznicowa Raindance ogarnie naturalnym doznaniem ciepłego deszczu. Włącz także pięć dysz bocznych lub sięgnij po elegancką główkę
prysznicową o smuk łym kształcie i zaskakującym działaniu. Pielęgnację stóp i nóg ułatwia
rozkładany podnóżek. Całość przemyślana w najdrobniejszych szczegółach.

22

200 mm

Pragniesz kąpieli, która obudzi Twoje zmysły? Preferujesz łagodny deszcz czy dynamiczny
masaż? To wszystko masz w zasięgu ręki. Panel Lift 2 możesz przesuwać lekko i cicho i ustawić na optymalnej dla siebie wysokości. Duża głowica Raindance AIR oraz sześć dysz prysznicowych z możliwością regulacji kąta, zatroszczą się o niezapomnianą kąpiel. Funkcjami,
temperaturą i ilością wody możesz bez trudu sterować manualnie lub przy pomocy termostatu.
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Panele prysznicowe

Panel prysznicowy Pharo Lift 2 z Raindance.

Panele prysznicowe

Panel prysznicowy Pharo SideWay
z Raindance.
Radość kąpieli dla dużych i małych. Dzięki fabrycznemu przygotowaniu do montazu, instalacja panela
SideWay jest łatwa. SideWay to wszechstronna przyjemność kąpieli: pięć superpłaskich dysz, z których
dwie górne mogą działać niezależnie od trzech dolnych, to wspaniała rewitalizacja dla mięśni. Sprytnie
chowany za panelem wąż prysznicowy jest równie
praktycznym i estetycznym rozwiązaniem, jak duże
półki i umieszczona z boku armatura.

Panel prysznicowy Pharo Comfort Plus
z Raindance.
Lubimy multitalenty. Zwłaszcza tak pełne uroku, jak
panel prysznicowy Comfort Plus. Można go w prosty i bezpieczny sposób zamontować bezpośrednio
na ścianie lub w narożniku. Pięć dyszcz bocznych
w połączeniu z dyskiem prysznicowym Raindance AIR
z możliwością regulacji wysokości to całe bogactwo
sposobów na kąpiel z największą przyjemnością.
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Panel prysznicowy Raindance
do montażu natynkowego.
Odświeżający prysznic to zastrzyk energii dla
duszy i ciała. Z panelem Raindance do montażu
natynkowego taki rezultat osiągniesz szybko
i w zdumiewająco prosty sposób. Smukły, filigranowy panel wymaga niewiele przestrzeni,
a zapewnia wielki komfort. Dysk prysznicowy
Raindance AIR z możliwością regulacji wysokości oraz sześć dysz bocznych zadbają o niezwykle relaksującą kąpiel pod prysznicem.

Panel prysznicowy Raindance
do montażu podtynkowego.
Łagodny początek lub odprężające zakończenie dnia. Stworzony, by towarzyszyć ci w tych
chwilach jest panel prysznicowy Raindance do
montażu podtynkowego. Płasko przylega do
ściany i pozostawia przestrzeń dla Ciebie
i nieskrępowanej celebracj kapieli. Osiem dysz
bocznych i dysk prysznicowy Raindance AIR to
zespół, który nie wymaga rekomendacji.
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Panel prysznicowy Croma 100 z baterią jednouchwytową.
To się nazywa przyjemność kąpieli! Panel prysznicowy Croma 100 uosabia nie tylko absolutnie nową jakość kąpieli, lecz także wzornictwo, które swoją bezkompromisowo minimalistyczną estetyką nada szlachetny wizerunek każdej łazience. Nieskończoną przyjemność
kąpieli zapewniają: główka prysznicowa z możliwością regulacji wysokości oraz trzy dysze
boczne ze strumieniem masującym, które możesz włączyć lub wyłączyć w każdej chwili. Panel
zmieści się w każdej kabinie prysznicowej, a jego smukły aluminiowy profil i ekskluzywne chromowane detale sprawią, że będzie także jej ozdobą. Być może najbardziej ucieszy Cię fakt,
że możesz go bez problemu zamontować w swojej obecnej łazience.
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Przegląd paneli prysznicowych

Panel
prysznicowy
Pharo SkyLine
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