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Meet the beauty of water.

PowderRainRaindance® S 240 
1jet PowderRain
Hoofddouche
met plafondaansluiting 

# 27620, -000 € 443,00

Raindance® S 240 
1jet PowderRain
Hoofddouche 
met douche-arm

# 27607, -000 € 480,00

Raindance® S 240 
1jet PowderRain
Hoofddouche

# 27623, -000 € 406,00

Raindance Select S 240 
1jet PowderRain
Showerpipe

Beschikbaar Q3/2018
# 27633, -000 € 1.095,00

Het PowderRain assortiment

Raindance® Select S 120  
3jet PowderRain
Handdouche

# 26014, -000 € 105,00

Raindance® Select S 120 
3jet PowderRain
Doucheset met douchestang 65 cm

# 27654, -000 € 218,00

Raindance® Select S 120 
3jet PowderRain
Doucheset met douchestang 90 cm

# 27667, -000 € 226,00

Raindance® Select S 120  
3jet PowderRain
Porte r Set

met doucheslang 160 cm
# 27668, -000 € 144,00

met doucheslang 125 cm
# 27669, -000 € 142,00

Prijzen zijn brutopublieksprijzen exclusief BTW op 01/04/2018. Onderhevig aan eventuele tariefwijzigingen in de loop van het jaar.  
Meer info op www.hansgrohe.be

Hansgrohe N.V. - Riverside Business Park - Internationalelaan 55 K - 1070 Anderlecht
Tel: +32 (0)2/543 01 40 - FAX: +32 (0)2/543 05 86 - E-mail: info@hansgrohe.be - www.hansgrohe.be
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PowderRain:  
ontspannend zacht moment  
onder de douche.

De dagelijkse douche is een bijzonder 
moment in de loop van de dag geworden. 
Dit hebben wij als stimulans opgenomen 
om een douchestraal te ontwikkelen, die de 
dagelijkse douchebelevenis nog specialer, 

zelfs uniek maakt: hansgrohe PowderRain. 
Deze innovatie neemt u klanten vanuit 
het alledaagse mee naar een nieuwe 
douchewereld. Terwijl microfijne druppeltjes 
de huid in een cocon van water hullen, kan 

men de gedachten de vrije loop laten en 
heel ontspannen tot rust komen. Laat uzelf 
een nog niet eerder meegemaakt, zinnelijke 
douchegevoel beleven; zo fluweelzacht alsof 
men in een uiterst fijne zomerregen staat.

De innovatie van PowderRain zit spe-
cifiek in de nieuw ontwikkelde microdruppel-
technologie: een enkele straal is hier veel 
fijner dan gangbare douchestralen. Want in 
plaats van één, delen zes fijne openingen 
de straal op in microdruppels. Dankzij hun 
lager gewicht landen deze microdruppels 
fluweelzacht op de huid. Deze innovatieve 
straalsoort PowderRain wordt als eerste in de 
handdouche Raindance Select S 120 geïnte-
greerd. Deze handdouche beschikt met de 
straalsoorten Rain, Whirl en nu ook Powder-
Rain over 3 douchevarianten: Rain is dankzij 
een volle doucheregen perfect voor de dage-
lijkse snelle douche. Whirl vitaliseert huid en 
spieren doelgericht en krachtig. PowderRain 
zorgt met zachte microstralen voor een zin-
nelijke douchebelevenis en heerlijke, diepe 
ontspanning.

Whirl: een geconcentreerde whirl-straal voor 
het losmasseren van de spieren.

PowderRain: een unieke douchebelevenis 
dankzij zacht omhullende microdruppels.

Rain: een krachtige, verfrissende straal voor 
meer vitaliteit en om de haren mee te wassen.

Select-technologie
De intuïtieve bediening met één druk op  
de knop geeft bij hand- en hoofddouches, 
Showerpipes, op- en inbouwthermostaten 
meer comfort voor jong en oud. 

QuickClean
Vuil en kalkaanslag kunnen dankzij flexibele 
siliconen noppen gewoon met de vingers of 
handdoek weggewreven worden. De levens-
duur en functionaliteit van producten neemt 
hierdoor toe.

Een overtuigende technologieKleine straalopeningen  
voor microdruppels

Aangenaam en effectief

Met de innovatieve PowderRain straal wordt de huid gestreeld, 
verwend en uw lichaam wordt omhuld in een cocon van water 
dankzij microdruppels. De noppen hebben tot 6 fijne uitlopen 
die de straal gaat verdelen. De straal is niet alleen zacht maar 
effectief: zo kunnen douchegel en shampoo uitstekend worden 
uitgespoeld.

In stilte genieten

In het hansgrohe soundlab hebben onze medewerkers ervoor 
gezorgd dat PowderRain tot 20% stiller is dan de RainAir straal. 
Want pas dan wordt douchen een pure ontspanning.

Minder spatten,  
dus minder poetsen

Douchen met PowderRain betekent tot 40% minder spatten in 
vergelijking tot de RainAir straal. Dit betekent minder onderhoud 
voor de douchewanden en een groot voordeel voor gebruikers 
met een inloopdouche.

Bespaar op uw  
water- en energiefactuur

Bespaar tot 20% op uw water- en energiefactuur. Bovendien zal 
uw verwarmingsinstallatie minder snel slijten.

Select-technologie: bediening met één druk 
op de knop zorgt voor meer comfort.
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Meet the beauty of water.

PowderRainRaindance® S 240 
1jet PowderRain
Hoofddouche
met plafondaansluiting 

# 27620, -000 € 443,00

Raindance® S 240 
1jet PowderRain
Hoofddouche 
met douche-arm

# 27607, -000 € 480,00

Raindance® S 240 
1jet PowderRain
Hoofddouche

# 27623, -000 € 406,00

Raindance Select S 240 
1jet PowderRain
Showerpipe

Beschikbaar Q3/2018
# 27633, -000 € 1.095,00

Het PowderRain assortiment

Raindance® Select S 120  
3jet PowderRain
Handdouche

# 26014, -000 € 105,00

Raindance® Select S 120 
3jet PowderRain
Doucheset met douchestang 65 cm

# 27654, -000 € 218,00

Raindance® Select S 120 
3jet PowderRain
Doucheset met douchestang 90 cm

# 27667, -000 € 226,00

Raindance® Select S 120  
3jet PowderRain
Porte r Set

met doucheslang 160 cm
# 27668, -000 € 144,00

met doucheslang 125 cm
# 27669, -000 € 142,00

Prijzen zijn brutopublieksprijzen exclusief BTW op 01/04/2018. Onderhevig aan eventuele tariefwijzigingen in de loop van het jaar.  
Meer info op www.hansgrohe.be

Hansgrohe N.V. - Riverside Business Park - Internationalelaan 55 K - 1070 Anderlecht
Tel: +32 (0)2/543 01 40 - FAX: +32 (0)2/543 05 86 - E-mail: info@hansgrohe.be - www.hansgrohe.be
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