Dotychczas, głowice prysznicowe miały zwykle okrągły kształt. Nowe, prostokątne głowice prysznicowe Raindance Elegance wyróżniają się nie tylko formą,
ale również funkcją. Wydłużona powierzchnia tarczy strumieniowej została
zaprojektowana na miarę ludzkiego ciała, po to, aby woda mogła objąć Cię
na całej szerokości ramion.

Rekomendacje stylistyczne Hansgrohe. Program World of Styles oferuje
prysznice i armaturę dopasowane do indywidualnego stylu osobowości i łazienkowego wnętrza: E jak Elegance, S jak Style, C jak Classic. Dzięki rozszerzeniu
asortymentu o nowe, prostokątne głowice prysznicowe Raindance E, gładkie
powierzchnie baterii z linii Elegance otrzymały swoje geometryczne dopełnienie.
Unikalne i harmonijne aranżacje łazienkowe – w Twoim zasięgu.

Elegance

Style

Classic

Dzięki nowoczesnemu wzornictwu głowice prysznicowe są optycznie lżejsze
i bardziej minimalistyczne. Duży format pozwala na integrację rozłożystego
strumienia wachlarzowego. Połączenie z armaturą Hansgrohe, w tym także
z systemem Showerpipe, pozwala na komfortowe umieszczenie regulacji wszystkich rodzajów strumienia na ścianie.
New

Naturalnie każda głowica prysznicowa z programu Raindance Elegance jest
wyposażona w opatentowaną technologię napowietrzania Hansgrohe AirPower,
która przeistacza wodę w ciepły, zmysłowy strumień deszczowy doskonały
w każdej kropli.

AirPower. Przyjemna miękkość
strumienia dzięki wzbogaceniu
wody obfitą dawką powietrza.

XXLPerformance. Nadzwyczajne
doznania dzięki wielkoformatowej
tarczy strumieniowej.
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ComfortZone. Zachwycająca prostota obsługi. Wszystkimi funkcjami
można sterować łatwo i komfortowo.

QuickClean. Funkcja zapobiegająca osadzaniu się kamienia. Proste
czyszczenie gwarantuje zawsze
doskonały strumień.
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Głowice prysznicowe górują w łazienkach. Rewolucyjny trend stał się
impulsem do ustanowienia nowego standardu w aranżacji łazienki. Taka ewolucja nie jest niespodzianką, skoro kąpiel pod szerokim strumieniem z głowicy
prysznicowej to coś więcej, niż zwykła dbałość o higienę – uczta dla zmysłów
i czysta przygoda w kontakcie z wodą.

Raindance E
Głowice
prysznicowe
®

Wybór należy do Ciebie. Głowice prysznicowe w stylu Elegance dostępne
są w trzech różnych wielkościach oraz w różnych wersjach funkcyjnych. Wszystkie
głowice wykonane są z metalu w pełni chromowanego z dbałością widoczną
w każdym detalu. Nowy format pozwolił na poszerzenie tarczy strumieniowej
do 420 mm dla jeszcze większego komfortu kąpieli.

Spełnienie największych pragnień. Nowy system prysznicowy
Raindance E Showerpipe z głowicą 420 mm i strumieniem wachlarzowym
zapewnia doznania estetyczne na najwyższym poziomie i ucztę dla zmysłów.
Nowy design znajduje kontynuację także w pozostałych komponentach
systemu, takich jak profil doprowadzający wodę lub zintegrowany termostat
ze szklaną półką.

420 mm

XXL
420

iBox

Raindance E 420 AIR 2jet
z dwoma rodzajami strumienia: deszczowym
i wachlarzowym, instalacja z iBox universal
®

420 mm

XXL
420

Raindance E 420 AIR 1jet
®

360 mm

XXL
420

Raindance E Showerpipe 420
z dwoma rodzajami strumienia: deszczowym i wachlarzowym,
z termostatem i główką prysznicową PuraVida
®

XXL
360

Raindance E 360 AIR 1jet
®

240 mm

XXL
240

Raindance E 240 AIR 1jet
®
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