
hansgrohe Raindance Select S termékcsalád az ÚJ PowderRain vízsugárral.

Bársonyos puhaság a mikrofinom-
ságú cseppeknek köszönhetően.

hansgrohe
Raindance® Select S  
PowderRain vízsugárral

ÚJ
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Nyugtató, lágy zuhanyélmény  
a PowderRain vízsugárral!

A mindennapi zuhanyozás mára a 
napi rutin különleges pillanatává vált. Ez 
olyan zuhanysugár kifejlesztésére ösztönzött 
bennünket, amely még tökéletesebbé, sőt 
egyedülállóvá teszi a mindennapi zuhanyo-
zás élményét. Így született meg a hansgrohe  

PowderRain. Ez az innováció a mindennapok-
ból a zuhanyozás új dimenziójába csábítja 
a vásárlókat. Miközben a mikrofinomságú 
cseppek vízburokként beborítják az egész 
testet, elkalandozhatnak a gondolatok, így 
segítve a teljes ellazulást. Részesítse vásárlóit 

olyan érzéki zuhanyélményben, amelyben 
még soha nem volt részük, s amely annyira 
bársonyosan lágy, mintha a nyári zápor simo-
gatná a bőrüket.
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Ilyen simogató is lehet 
a legújabb technológia.

PowderRain: a mikrocseppek ezrei bársonyosan puhán és halkan, érzéki zuhanyélményt nyújtva borítják be a testet.
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Az új fejlesztésű, mikrocseppes techno-
lógia mögött a PowderRain innovációja 
rejtőzik: olyan egyedülálló vízsugár fajta, 
amely sokkalta kisebb, mint a hagyományos 
zuhanysugarak. Itt egy helyett hat apró nyílás 
mikrocseppekké porlasztja a vízsugarat. Kis 
tömegüknek köszönhetően ezek a mikrocsep-

pek bársonyosan puhán érintkeznek a bőrrel. 
Az innovatív PowderRain vízsugár elsőként 
a Raindance Select S 120 kézizuhanyban áll 
rendelkezésre. Ez a kézizuhany a Rain, a Whirl 
és mostantól a PowderRain vízsugár fajtának 
köszönhetően immár 3 zuhanyváltozattal ren-
delkezik: a Rain a telt zuhanyesőnek köszön-

hetően a mindennapi gyors zuhanyozáshoz 
ideális. A Whirl célirányosan élénkít, feszesíti 
a bőrt, és erősíti az izmokat. A PowderRain 
bársonyosan puha mikrocseppjei pedig érzéki 
zuhanyélményben részesítenek, így gondos-
kodva a teljes ellazulásról.



Whirl

Select

Whirl

Rain

PowderRain

Select technológia: gombnyomással tör-
ténő működtetés a még nagyobb kényelemért.

Whirl: koncentrált, masszírozó vízörvény 
feszültségoldáshoz.

PowderRain: egyedülálló zuhanyélmény az 
egész testet gyengéden beborító mikrocsep-
peknek köszönhetően.

Rain: erőteljes, élénkítő vízsugár felfrissülés-
hez és hajmosáshoz.

Select technológia
A gombnyomással történő intuitív kezelés 
még nagyobb kényelmet biztosít a kézi- és 
fejzuhanyok, Showerpipe-ok, valamint a fal-
síkon kívüli és falsík alatti termosztátok hasz-
nálatakor minden korosztály számára.

QuickClean
A rugalmas szilikon gomboknak köszönhe-
tően a szennyeződés és a vízkőlerakódás 
egyszerűen, az ujjunkkal ledörzsölhető. Ez 
hosszú élet tartamot és működést biztosít 
a termékek számára.

Raindance® Select S 120 3jet P
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Lenyűgöző, mikrofinomságú cseppek.

Kevesebb fröcskölés a PowderRain sugárral: a víz a testre való, nem máshova. Ezért fejlesztőink gondoskodtak arról, hogy a PowderRain 
puha mikrocseppjeinek köszönhetően a zuhanyozás közbeni fröcskölés is csökkenjen. Ezt alaposan tesztelték és tökéletesítették a hansgrohe 
vízsugár laborban.

Lássuk a különbséget: a hansgrohe vízsugár laborban készült videofelvételen jól látható, hogy a PowderRain vízsugár kevésbé fröcsköl.

https://www.youtube.com/watch?v=vUkkxBZn8Y8


Hatékony hajmosás: a PowderRain esetében a cseppek jóval nagyobb számának köszönhetően a víz nagyobb felületen éri a bőrt és a hajat, 
így rendkívül hatékonyan mossa ki a sampont.

Halkabb zuhanyozás PowderRain vízsugárral: a hansgrohe hanglabor munkatársai gondoskodtak arról, hogy a PowderRain a lehető 
leghalkabb legyen. Így lesz a zuhanyozásból valódi kikapcsolódás.
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https://www.youtube.com/watch?v=h-4XUCVi1_o
https://www.youtube.com/watch?v=_-fV_YOBY4c


A kialakítás szabadsága
a zuhanyzóban.
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Ezzel az egyedülálló zuhanyélménnyel 
Ön is megteremtheti „a legszebb pillanatokat 
a vízzel” vásárlói fürdőszobájában. Teljesen 
mindegy, milyenek az adottságok, nálunk min-
den beépítési helyzethez megtalálja a tökéle-

tes terméket. A falon kívüli vagy falsík alatti 
szerelésű fej - és kézizuhanyok, valamint 
Showerpipe-ok széles választékában minden 
fürdőszobához megtalálható a tökéletes meg-
oldás.



PowderRain pofonegyszerűen,
rendszerben.

A hansgrohe Showerpipe-okkal az új 
PowderRain vízsugár fajta játszi könnyedség-
gel beköltöztethető bármely fürdőszobába.  
A fejzuhanyból, kézizuhanyból és termosztát-
ból álló, komplett rendszer tökéletes megol-

dás fürdőszoba-felújításhoz, mert egyszerűen  
felszerelhető a meglévő csatlakozásokra.  
A fordítható fejzuhany független a csatlako-
zásoktól, ennek köszönhetően tökéletesen  
beállítható. Így a fejzuhanyból felülről  

a PowderRain zuhog alá, a kézizuhanyon 
pedig a beépítet t Select technológiának 
köszönhetően gombnyomásra lehet váltani a 
Rain, a PowderRain és a Whirl vízsugár fajták 
között. 

Minden egy rendszerben: a Showerpipe-okkal a PowderRain pofonegyszerűen integrálható bármely fürdőszobába.
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https://www.youtube.com/watch?v=V_cxiEvpyLs


Raindance® S 240 1jet P
fejzuhany
mennyezeti csatlakozóval
# 27620, -000 

Raindance® S 240 1jet P
fejzuhany
zuhanykarral
# 27607, -000 

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

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

Raindance Select S termékek 
választéka PowderRain sugárral.

Raindance® Select S 120 3jet P
kézizuhany
# 26014, -000 
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Raindance® Select S 120 3jet P
zuhanyszett, 65 cm-es zuhanyrúddal
# 27654, -000

Raindance® Select S 120 3jet P
zuhanyszett, 90 cm-es zuhanyrúddal
# 27667, -000

Raindance® Select S 120 3jet P
Porter szett
# 27668, -000 
160 cm-es zuhanycsővel
# 27669, -000 
125 cm-es zuhanycsővel

További információt talál a www.hansgrohe.hu oldalon

https://www.pro.hansgrohe.de/
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