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Innowacyjny program
Raindance® AIR

Program skupia w sobie produk-
ty z opatentowan¹ przez Hans-
grohe funkcj¹ Raindance® AIR. Jej
zasada dzia³ania polega na zasysaniu
powietrza do wnêtrza mechanizmu
prysznicowego, gdzie mieszane jest
z wod¹ w stosunku 3:1. W ten sposób
powstaj¹ wielkie i zaskakuj¹co lekkie
krople.

Panel Raindance

Nowy panel prysznicowy Hansgrohe
zwi¹zany jest z programem Raindan-
ce. Jest ultra cienki, ma tylko 33 mm
gruboœci, przez co idealnie nadaje siê
równie¿ do ma³ych kabin. Innowacja
polega na sposobie monta¿u.
W 2000 roku firma Hansgrohe wpro-
wadzi³a na rynek tzw. ibox universal
czyli element do monta¿u podtynko-
wego. Do tej pory ibox universal móg³
byæ stosowany do armatur wanno-
wych i prysznicowych oraz baterii ter-
mostatycznych. Teraz doszed³ nowy
wariant czyli w³aœnie panel prysznico-
wy Raindance montowany na iboxie. 
Panel wyposa¿ony jest w dysk prysz-
nicowy Raindance, multifunkcyjny
uchwyt i 8 dysz bocznych, które pra-
cuj¹ bardzo dobrze nawet przy sto-
sunkowo niskim ciœnieniu.

H A N S G R O H E

W siedzibie firmy Hansgrohe mieœci siê
du¿a ekspozycja produktów, centrum
szkoleniowe oraz Galeria Hansgrohe-
Aquademia.
Na sta³ej ekspozycji goœcie mog¹ obej-
rzeæ produkty firmy w zaaran¿owanych
kompleksowo ³azienkach. W centrum
szkoleniowym realizowany jest pro-
gram prezentacji i szkoleñ dla architek-
tów oraz sprzedawców i serwisantów.

Raindance S Air  

Raindance S Air to dysk prysznicowy stworzony
na bazie g³owicy talerzowej z systemem napowie-
trzania. Dysk jest prosty w formie, p³aski i bardzo
du¿y – ma œrednicê 15 cm. W centralnej czêœci
dysku znajduje siê ruchoma p³ytka, która podczas
wyp³ywu strumienia otwiera siê i zasysa powietrze, które
wewn¹trz mieszane jest z wod¹. Miliony kropel nabieraj¹
w ten sposób niespotykanej objêtoœci sprawiaj¹c wra¿enie
prawdziwego deszczu.

Rainbow

To alternatywa dla tradycyjnych dr¹¿ków prysz-
nicowych. Innowacyjny system prysznicowy

Rainbow pozwala na wykorzystanie dysku prysz-
nicowego Raindance S AIR jako g³owicy górnej

o du¿ym zasiêgu. Proste kszta³ty podkreœlaj¹
uniwersalny charakter zestawu, który pasuje do

wielu linii armatury. System prysznicowy Rain-
bow jest doskona³ym rozwi¹zaniem w przypadku,

kiedy nie mo¿na – bez radykalnej przebudowy
instalacji – zamontowaæ g³owicy œciennej,

a chcia³oby siê pod¹¿aæ za aktualnymi trendami.
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