€ 132,05

Raindance® Select S 120 3jet P
Badset
# 27668, -000
Met doucheslang 160 cm
# 27669, -000
Met doucheslang 125 cm
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Raindance® Select S 120 3jet P
Handdouche
# 26014, -000
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Ontdek het hansgrohe Raindance Select
assortiment met PowderRain

PowderRain

€ 181,76 / € 178,65

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

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

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

€ 274,97

€ 284,29

€ 1.415,79

Krachtig & zacht
6x zo fijne douchestraal
omhult de huid als een cocon



Opmerkelijk stil
voor pure ontspanning



Spat nauwelijks
van huid & vloer



Leverbaar vanaf oktober 2018

Raindance® S 240 1jet P
Hoofddouche
met plafondaansluiting
# 27620, -000

Raindance® S 240 1jet P
Hoofddouche
met douche-arm
# 27607, -000

€ 559,26

€ 605,86

Raindance® S 240 1jet P
Hoofddouche
# 27623, -000
€ 512,65

Laat je zintuigen ontwaken
De ultieme douche ervaring. Raindance met PowderRain

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, geldig tot 31.12.2019. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

www.hansgrohe.nl/powderrain

De perfecte & fijne stralen maken het verschil

Laat je zintuigen ontwaken
met hansgrohe PowderRain.
De ultieme douche ervaring.

Een warme douche: dankzij de zachtere en fijnere douchestralen van PowderRain spat het water niet weg, maar blijft het langer liggen op
de huid. In het hansgrohe douchelaboratorium is eindeloos getest om tot een perfecte douchestraal te komen. En dat is gelukt!

Vanuit een onbegrensde passie voor water, topkwaliteit en de allermooiste
doucheproducten, werd in het Zwarte Woud de nieuwe standaard in douchen ontwikkeld.
Douches met een unieke waterstraal, die pure ontspanning garandeert.
Whirl





Krachtig & Zacht
De hansgrohe PowderRain technologie verfijnt de douche
straal zes keer, waardoor duizenden minuscule waterparels
ontstaan. Hierdoor ervaar je een hele volle, maar ook
zachte douchestraal die het lichaam als een warme cocon
omhult.



PowderRain is overigens niet alleen zacht, maar ook effectief.
De vele volle druppels wassen zeep grondig weg en spoelen
shampoo effectief uit.



Opmerkelijk stil
De experts in het hansgrohe douchelaboratorium zijn er
eveneens in geslaagd om PowderRain tot 20% stiller te
maken*, tot fluisterniveau. Compleet ontspannen tijdens je
dagelijkse doucheritueel was nog nooit zo eenvoudig.

Spat nauwelijks
De waterstraal van PowderRain is dusdanig ontwikkeld,
dat hij tijdens het douchen nauwelijks spat. Een spatarme
douchestraal betekent een warmer gevoel op je huid, maar
ook minder kalkvlekken en minder schoonmaken. Dat is fijn
in elke badkamer en een groot voordeel bij inloopdouches.

Rain

PowderRain

Efficiënter gebruik van warmte en water
Ben je milieubewust? Bij PowderRain is het waterverbruik
gereduceerd. Hierdoor bespaar je tijdens het douchen tot
maar liefst 20% water en energie. Geniet van pure wellness
en ook het milieu en je portemonnee zijn erbij gebaat!

Comfortabele Select-technologie

* Ten opzichte van normale douchestralen

Select

Absoluut de meest ultieme douche ervaring ooit.

Select-technologie:
kies je favoriete douchestraal met één
druk op de knop. Keuze uit drie straalsoorten:
Rain, Whirl & PowderRain

QuickClean:
verwijder kalk en vuildeeltjes eenvoudig
en verleng de levensduur van je douche

Kijk op hansgrohe.nl/powderrain of YouTube voor meer informatie & hansgrohe PowderRain product video’s.

