Hansgrohe
Sprchové novinky testované TÜV

NEW

Unica® ’Comfort –
pro větší bezpečnost a více komfortu
v koupelně

Unica ® ’Comfort sprchové sady

Sprchová sada Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort
S ruční sprchou Raindance Select S 120 a nástěnnou t yčí
Unica ’Comfort 1,10 m, levostranná, madlo, odnímatelná
odkládací plocha a doplňkov ý držák
# 26324, - 000, -400
# 26325, - 000, -400 EcoSmart

Sprchová sada Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort
S ruční sprchou Raindance Select S 120 a nástěnnou t yčí
Unica ’Comfort 1,10 m, pravostranná, madlo, odnímatelná
odkládací plocha a doplňkov ý držák
# 26326, - 000, -400
# 26327, - 000, -400 EcoSmart

Sprchová sada Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort
S ruční sprchou Raindance Select S 120 a nástěnnou tyčí
Unica ’Comfort 0,65 m
# 26320, - 000, -400
# 26321, - 000, -400 EcoSmart

Sprchová sada Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort
S ruční sprchou Raindance Select S 120 a nástěnnou tyčí
Unica ’Comfort 0,90 m
# 26322, - 000, -400
# 26323, - 000, -400 EcoSmart

Nástěnné tyče Unica ® ’Comfort, madlo, opora pro nohy

Nástěnná t yč Unica ® ’Comfort
1,10 m, levostranná, madlo, odnímatelná odkládací
plocha a doplňkov ý držák
# 26403, -400

Nástěnná t yč Unica ® ’Comfort
0,65 m
# 26401, - 000

Nástěnná t yč Unica ® ’Comfort
1,10 m, pravostranná, madlo, odnímatelná odkládací
plocha a doplňkov ý držák
# 26404, -400

Nástěnná t yč Unica ® ’Comfort
0,90 m
# 26402, - 000

Madlo Comfort
S odnímatelnou poličkou a držákem montovaným
vlevo nebo vpravo
# 26328, -400

Opora pro nohy Comfort
Kovová, s umělohmotným protiskluzov ým pláštěm
# 26329, - 000

Unica ® ’Comfort – bezpečně drží díky vysoké pevnosti v tahu
Testováno TÜV
Sortiment Unica ’Comfort nabízí spoustu komfortu a bezpečnosti do koupelny. Robustní nástěnné
tyče mají pevnost v tahu až 2 000 N a lze je tak navíc použít jako madlo. Díky tloušťce 25 mm,
chromované mosazné tyči a solidním kovovým držákům na stěnu je zaručena pevnost a bezpečnost.

Robustní nástěnná tyč jako všestranný prvek
Kromě toho, že je lze použít jako madlo, nabízí nástěnné tyče z řady
Unica ’Comfort spoustu výhod navíc:
•

Jednoduchá obsluha díky jezdci, který se sám aretuje

•

Komfortní přepínání typů trysek tlačítkem Select

•

Plynulé nastavení sklonu držáku sprchy až do 90°

Sortiment nabízí díky širokému spektru výrobků vhodné řešení pro
všechny generace a každou koupelnu. Díky solidním a robustním
materiálům je navíc ideální pro projektovou oblast, např. pro hotely.

Unica ® ’Comfort – více místa v koupelně
•

Kombinace poličky, madla a držáku jako
kompaktní řešení do koupelny

•

Odnímatelná polička z pevné bílé umělé
hmoty nabízí spoustu místa pro sprchové
doplňky všeho druhu

•

Držák lze dle libosti montovat na pravou
i levou stranu pro ještě větší svobodu pohybu
a možnosti aplikace

•

Nástěnné tyče a madlo jsou výborně upraveny také pro vanu

Opora pro nohy
Od koupele nohou po holení nohou: opora pro nohy Comfort vás podrží při každodenní rutině. Neklouzavá umělohmotná vrstva
brání uklouznutí a nabízí stabilitu. Díky robustním kovovým opěrám je opora pro nohy otestovaná TÜV upevněna na zeď a vy tak
můžete stát s jistotou.

Sprchová sada Unica ® ’Comfort
Uchycení na stěnu
Vyrobeno z kovu, aby pevně drželo

Madlo
Nástěnnou tyč lze navíc použít jako
madlo, testováno TÜV

Doplňkový držák
Odnímatelný, různé možnosti
polohování ruční sprchy, ideální
ke sprchování v sedě

Sprchová hadice
S otočným kloubem na straně sprchy brání
nepříjemnému kroucení sprchové hadice

Polička
Z pevné umělé hmoty, odnímatelná
pro jednoduché čištění – k pohodlnému
odkládání sprchových doplňků
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Ergonomická obsluha
Sklon držáku možný o 90°, sám se
aretuje, s robustním kovovým jezdcem
pro jednoduchou obsluhu

