hansgrohe
Raindance® Select S
PowderRain funktsiooniga

U US

Lõõgastavalt õrn tänu
mikropeentele piiskadele.
Uus! hansgrohe PowderRain dušijuga.
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Lõõgastav ja õrn dušinauding
PowderRain duširežiimiga.
Igapäevasest duši all käimisest on
saanud üks päeva erilisi hetki. Võtsime seepärast eesmärgiks töötada välja dušijuga, mis
muudab igapäevase dušinaudingu veelgi
erilisemaks, isegi ainulaadseks: hansgrohe

PowderRain. See uuendus viib kliendid hallist
argipäevast uude dušimaailma. Mikropeened
piisad mähivad keha veekookonisse, lubades
nii mõtetel vabalt rännata ning kehal ja vaimul
rahulikult lõõgastuda. Andke oma klientidele

võimalus kogeda seda enneolematut meelelist
dušielamust: see siidiselt pehme veejuga
tekitab tunde nagu seisaksid nad peenes
suvevihmas.
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Ületamatu tehnoloogia: rohkem dušidüüse
‒ tulemuseks õrnad mikropiisad.
PowderRain uudsus põhineb hiljuti
välja töötatud mikropiisatehnoloogial: iga
üksik juga on palju peenem kui tavalised dušijoad. Sest ühe ava asemel on kuus peent ava,
mis jagavad joa mikropiiskadeks. Kuna mikropiisad kaaluvad väga vähe, maanduvad

need sametpehmelt nahale. Kõigepealt varustatakse uudse PowderRain pihustusrežiimiga
käsidušš Raindance Select S 120. Sellel
käsidušil on kolm režiimi: Rain, Whirl ja
nüüd ka PowderRain. Rain külluslik dušivihm
sobib hästi igapäevaseks kiireks dušiks.

Whirl ergutab suunatult ja jõuliselt nahka ja
lihaseid. PowderRain pehmed mikrojoad
pakuvad meelelist dušielamust ja aitavad
põhjalikult lõõgastuda.

PowderRain: tuhanded mikropiisad langevad pehmelt ja vaikselt kehale, hoolitsedes niimoodi meelelise dušielamuse eest.
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Whirl

Rain

PowderRain

Select-tehnoloogia: nupuvajutusega
juhtimine muudab kasutamise mugavamaks.

Raindance ® Select S 120 3jet P

Whirl

Rain: jõuliselt ergutav juga enese värskendamiseks või juustepesuks.

PowderRain: ainulaadne dušielamus tänu
õrnalt nahka katvatele mikropiiskadele.

Select

Select-tehnoloogia
Käsi- ja üladuššide, Showerpipe’ide ning
seinale ja seina sisse paigaldatavate termostaatide käepärane juhtimine nupuvajutusega
on mugavam igas vanuses kasutajatele.

QuickClean
Mustuse ja lubjakivisetted saab tänu paindlikele silikoondüüsidele lihtsalt sõrmega maha
hõõruda. Tänu sellele kestavad tooted kaua.

Whirl: suunatult masseeriv pöörisjuga pingete
leevendamiseks.
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Vaimustavad mikropeened piisad.

PowderRain pritsib vähem: vesi peab jõudma kehale – ja ainult sinna. Selle tagamiseks on meie leiutajad leidnud viisi vähendada pritsmeid
PowderRain pehmete mikropiiskade abil. Selleks katsetasid ja täiustasid nad hansgrohe pihustuslaboris iga üksikasja.

Nähtavad erinevused: hansgrohe pihustuslaboris tehtud videos on selgelt näha, kui vähe pritsmeid tekib PowderRain pihustusrežiimis.
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PowderRain tagab vaiksema dušielamuse: hansgrohe helilaboris hoolitsesid meie töötajad selle eest, et PowderRain oleks võimalikult
vaikne. Sest nii on duši all käimine lõõgastav.

Tõhus juustepesu: PowderRain režiimis langeb vesi tänu palju suuremale piiskade arvule ühtlaselt nahale ja juustele ning nii on šampooni
väljapesemine eriliselt tõhus.
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Dušiala erinevad kujundusvõimalused.
Viige see ainulaadne „Meet the
beauty of water” dušielamus ka oma klientide
vannituppa. Sõltumata olemasolevatest tingimustest, on meil olemas sobivad tooted iga

paigaldussituatsiooni jaoks. Valida saab seina
pealse ja seina sisese paigalduse, üla- ja käsiduššide ning Showerpipe’i vahel, seega leiame
iga vannitoa jaoks täpselt sobiva lahenduse.

10 hansgrohe Paigaldamine 

PowderRain – lihtne paigaldus osana
süsteemist.
hansgrohe Showerpipe’idega saab uue
PowderRain’i lihtsalt igasse vannituppa tuua.
Täiskomplekt, mis koosneb üladušist, käsidušist
ja termostaadist, on eriti sobiv vannitoa reno-

veerimisel, sest selle saab paigaldada olemasolevate ühenduste külge. Pööratava üladuši
asukoht ei sõltu ühendustest – selle saab paigaldada sobivaimasse kohta. Üladušist sajab

peent PowderRain vihma ja käsidušši integreeritud Select-tehnoloogia abil saab nupuvajutusega valida Rain, PowderRain ja Whirl režiimide vahel.

Kõik ühes süsteemis: Showerpipe’iga saab PowderRain’i elamuse hõlpsalt igasse vannituppa tuua.
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PowderRain funktsiooniga Raindance
Select S tooted.

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

Raindance ® Select S 120 3jet P
Porter seinakinnitus
# 27668, -000
160 cm dušivoolikuga
# 27669, -000
125 cm dušivoolikuga

Raindance ® Select S 120 3jet P
dušikomplekt 65 cm dušiliftiga
# 27654, -000

Raindance ® Select S 120 3jet P
dušikomplekt 90 cm dušiliftiga
# 27667, -000

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

Raindance ® S 240 1jet P
üladušš
laekinnitusega
# 27620, -000

Raindance ® S 240 1jet P
üladušš
seinakinnitusega
# 27607, -000

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

Rohkem infot leiate veebist: pro.hansgrohe.com

