
Nyhed! PowderRain-strålen fra hansgrohe.

Blid og afslappende takket  
være fine, små dråber.

hansgrohe
Raindance® Select S  
med PowderRain

NY
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Afslappende, blid bruserfornøjelse  
med PowderRain

Det daglige brusebad er et særligt, 
roligt øjeblik i en travl hverdag. Det var vores 
anledning til at udvikle en bruserstråle, der gør 
bruseroplevelsen endnu mere speciel, ja tilmed 
enestående: hansgrohe PowderRain. Med 

denne innovation åbnes en ny verden for dine 
kunder og måden, de tager brusebad på. 
Mens mikrosmå dråber indhyller hele kroppen 
i vand, kan man lade tankerne flyde frit, til  
man er helt afslappet. Lad dine kunder opleve 

en helt ny, sanselig bruserfornemmelse så fløjls-
blød, som hvis man stod i den fineste sommer-
regn.
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Uovertruffen teknologi: flere dyseåb-
ninger giver blide, mikrofine dråber

PowderRain: Behageligt blidt og stille indhyller tusind mikrodråber kroppen og sørger for en sanselig bruseoplevelse.
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Innovationen bag PowderRain findes  
i en nyudviklet mikrodråbeteknologi: En enkelt 
PowderRain-stråle er meget finere end almin-
delige bruserstråler. For i stedet for én, fordeler 
seks små dyseåbninger vandet i mikrodråber. 
Takket være deres lave vægt lander disse små 

dråber fløjlsblødt på huden. Den innovative 
stråletype fås for første gang i håndbruseren 
Raindance Select S 120. Her får man med strå-
letyperne Rain, Whirl og nu også PowderRain 
tre stråler at vælge imellem: Rain er med sin 
brede bruseregn perfekt til det daglige, hurtige 

brusebad. Whirl masserer målrettet og kraftigt 
både muskler og hud. PowderRain sørger med 
blide mikrodråber for en sanselig bruserople-
velse og fuldstændig afslapning.



Whirl

Select

Whirl

Rain

PowderRain

Select-teknologi: : Betjening med et tryk 
på knappen sørger for større komfort

Whirl: En koncentreret, masserende stråle, der 
løsner op for spændinger.

PowderRain: Enestående bruseoplevelse 
takket være blidt indhyllende mikrodråber.

Rain: En kraftig, stimulerende stråle til for-
friskning og hårvask.

Select-teknologi
Den intuitive betjening med et tryk på knap-
pen sørger med hånd- og hovedbrusere, 
Showerpipes samt termostat til frembygget 
installation og til indbygning for større kom-
fort til alle generationer.

QuickClean
Smuds og kalkaflejringer kan takket være 
fleksible silikonenopper nemt gnubbes væk 
med fingeren. Det sikrer en lang levetid og 
funktion for produkterne. 

Raindance® Select S 120 3jet P
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Mikrosmå dråber, der begejstrer

Mindre vandsprøjt med PowderRain: Vandet hører til på kroppen - og kun der. Derfor har vores udviklere sørget for, at PowderRain takket 
være de små, bløde dråber sprøjter mindre. Det har krævet en række tests og detaljerede forbedringer i hansgrohes strålelaboratorium.

Se forskellen: Videoen fra hansgrohes strålelaboratorium viser tydeligt, at PowderRain-stråletypen sprøjter mindre.

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


Effektiv hårvask: Med PowderRain lander vandet med det meget større antal dråber på et større område på huden og håret, og stråletypen 
er således usædvanligt effektiv, når shampoo skal skylles ud.

Støjsvagt brusebad med PowderRain: I hansgrohes strålelaboratorium har vores udviklere sørget for, at PowderRain er så stille som muligt. 
For således bliver brusebadet afslappende.
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https://www.youtube.com/watch?v=h-4XUCVi1_o
https://www.youtube.com/watch?v=_-fV_YOBY4c


Designmæssig frihed i brusebadet
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Giv dine kunder enestående bruserfor-
nøjelse og de skønneste øjeblikke med vand. 
Vi har produkter, der passer til enhver monte-
ringssituation. Valget mellem frembygget eller 

indbygget og mellem hovedbruser, håndbruser 
eller Showerpipe gør det muligt at skabe den 
rigtige løsning til ethvert bad.



PowderRain i komplet system
Med en hansgrohe Showerpipe er det 

muligt at få den nye stråletype PowderRain ind 
i ethvert badeværelse. Det komplette system 
består af hovedbruser, håndbruser og termo- 
statarmatur, og det egner sig især til renovering 

af badet, da det kan monteres på de eksiste-
rende tilslutninger. Hovedbruseren kan svinges 
til begge sider, så vandet strømmer lige der, hvor 
man skal bruge det. Herfra indhyller den fine 
PowderRain kroppen, og på håndbruseren kan 

der med den integrerede Select-teknologi skiftes 
mellem stråletyperne Rain, PowderRain og Whirl 
med et tryk på knappen.

Alt i et system: Med Showerpipes kan PowderRain nemt integreres i ethvert badeværelse.
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https://www.youtube.com/watch?v=V_cxiEvpyLs


Raindance® S 240 1jet P
hovedbruser
med lofttilslutning
# 27620, -000 

Raindance® S 240 1jet P
hovedbruser
med bruserbøjning
# 27607, -000 

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

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

Sortimentet Raindance
Select S med PowderRain

Raindance® Select S 120 3jet P
håndbruser 
# 26014, -000 
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Raindance® Select S 120 3jet P
brusersæt med 65 cm bruserstang
# 27654, -000

Raindance® Select S 120 3jet P
brusersæt med 90 cm bruserstang
# 27667, -000

Raindance® Select S 120 3jet P
Porter sæt
# 27668, -000 
med 1,6 m bruserslange
# 27669, -000 
med 1,25 m bruserslange

Find mere information på http://pro.hansgrohe.dk

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

	Schaltfläche 13: 
	Schaltfläche 37: 


