Inbouwthermostaat ShowerSelect
voor iBox universal

Benut iedere
centimeter in
bad en douche
Hansgrohe gaat voor extra ruimte in de douchecabine.
De sanitairspecialist breidt zijn Select-reeks uit met vijf
inbouwthermostaten ShowerSelect waarmee je elke centimeter benut. Met één druk op de knop switch je bovendien tussen stralen en bedien je hoofd- en handdouche,
of baduitloop. Praktisch voor zowel jong als oud.

Doordacht design, geschikt
voor jong en oud

Wie de beschikbare ruimte graag optimaal benut, kiest
voor inbouw. De vijf verschillende inbouwthermostaten van
Hansgrohe passen perfect in elk tegellegpatroon en horen
dankzij hun tijdloze architecturale karakter in elke moderne
badkamer thuis. Daarnaast geniet je met een inbouwthermostaat van een esthetische afwerking die naadloos samenvloeit met het design van je douchecabine. Zowel een
mooi resultaat als extra bewegingsruimte!
Dankzij de intuïtieve bedieningstechnologie heb je voldoende aan één druk op de knop om hand-, hoofddouche
of baduitloop te bedienen. De grote, duidelijke symbolen
zorgen ervoor dat je intuïtief weet wat je aan het doen
bent. Ideaal voor mensen met een verminderd gevoelsvermogen of voor wie zonder bril zijn douche op de tast
moet bedienen. Met de slanke bedieningsgreep regel je
eenvoudig de temperatuur. Dankzij de kleine pin kun je de
warmtegraad met precisie instellen, zelfs met ingezeepte
handen.

Wie de beschikbare ruimte in
de badkamer graag optimaal
benut, kiest voor inbouw.
De vijf verschillende inbouwthermostaten van Hansgrohe
passen perfect in elk tegellegpatroon en horen dankzij hun
tijdloze architecturale karakter in
elke moderne badkamer thuis.

Over Hansgrohe
Vijf versies, één inbouwlichaam

De vijf nieuwe ShowerSelect-thermostaten gaan van eenvoudig – een aan/uit-functie voor een enkele douche – tot
heel gesofisticeerd: de bediening van een hoofddouche
met verschillende straalsoorten en een handdouche. Wat
ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze allemaal gebruiksklaar zijn voor installatie op de iBox. Je kunt dus snel
en eenvoudig een bestaande iBox-installatie upgraden met
ShowerSelect.

Het inbouwlichaam is ook geschikt voor maar liefst zestien
functionele oplossingen, van een enkelvoudige douche en
een thermostatische bad- en douchemengkraan tot hoofddouches met verschillende straalsoorten. Bij een renovatieproject waar een iBox al aanwezig is, kies je dan ook
logischerwijs voor de installatie van een nieuwe ShowerSelect inbouwthermostaat.

De iBox universal van Hansgrohe heeft de voorbije jaren
de sanitairmarkt veroverd. Het inbouwsysteem is
het eerste en enige dat voor alle standaarden thermostaatoplossingen kan worden gebruikt. Op de multifunctionele iBox kun je
meer dan tweehonderd toepassingen van
zowel Axor als Hansgrohe installeren.

Hansgrohe is in de internationale Hansgrohe-groep
het premiummerk voor badkamer- en keukenmengkranen, douches, thermostaat- en afvoertechniek. De
producten, wereldwijd onderscheiden met talloze
prijzen, staan voor de modernste technologieën,
innovatief design en een maximum aan functionele
kwaliteit. Daarom is het merk een van de toonaangevende mengkranenfabrikanten en marktleider
in het douchesegment. Met uitvindingen als de
glijstang, instelbare straalsoorten en de QuickCleanantikalkfunctie, de AirPower- of de EcoSmart-technologie geldt Hansgrohe als een van de belangrijkste
vernieuwers in de internationale sanitairbranche.
Hansgrohe behaalde bovendien een zeer verdienstelijke elfde plaats in de IF-Ranking voor design,
nog vóór merken als Loewe, Daimler en Porsche.
Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes
over Hansgrohe en zijn merken Hansgrohe en Axor?
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Op de multifunctionele
iBox kun je meer dan
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tweehonderd toepassingen

Alle beelden van dit persdossier vindt u in
hoge resolutie op (onmiddellijk toegang na registratie)

van zowel Axor als
Hansgrohe installeren.
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Voor verdere info i.v.m. Hansgrohe/Axor,
interviews, productuitleg of prijzen,
contacteer persbureau King George:
tel. 03 336 38 37 of press@kinggeorge.be.

