
Make life flow
Mira Mode

Water is altijd de basis geweest van 
alles wat we doen. Bij het ontwerp van 
onze douches hebben we geleerd van 
elke druppel. 
Ontdek onze Mira Mode, ontworpen 
om  je dagelijkse douche ervaring te 
verbeteren en te verhogen.



De ultieme 
bediening 
onder 
handbereik
Welkom in de toekomst van het 
douchen. De Mira Mode, met digitale 
technologie, biedt u de ultieme 
douchebeleving.



Make life flow

Mira Mode Digitale Douche- en Badmengkraan

Slim en simpel douchen. De nieuwe Mira Mode digitale 
douche- en badmengkraan geeft u de perfecte bediening 
met een druk op de knop. Nauwkeurige digitale 
temperatuurregeling met een luxueuze, minimalistische stijl. 
De bediening heeft handige LED verlichting die knippert 
tijdens het opwarmen van het douchewater en aanblijft als 
het water de gewenste temperatuur bereikt heeft.

Je kunt je douche-ervaring simpelweg personaliseren
met de (kosteloze) Mira Mode app; deze beschikt over 
mogelijkheden zoals het aan/uit zetten van de douche, het 
instellen van de looptijd van de douche en het instellen van 
de maximum temperatuur, voor extra veiligheid.

Ga voor meer informatie naar www.radacontrols.com/nl



Mira Mode uitvoeringen

Mira Mode douche  
voor één douche, met  

glijstangset met  

achteraansluiting

1.1874.003

Mira Mode douche 
voor twee douches

zonder glijstangset

1.1874.015

Mira Mode douche 
voor twee douches

met glijstangset en 

hoofddouche met 

achteraansluiting 

1.1874.005

Mira Mode bad-douche 
voor een bad en douche zonder 

glijstangset

1.1874.019

Mira Mode bad-douche 
voor een bad en douche, met 

badvul-, overloop- en afvoer-

garnituur en een glijstangset 

met achteraansluiting

1.1874.011

Mira Mode bad 
voor een bad met  

badvul-, overloop- en 

afvoergarnituur.

1.1874.001

Mira Mode bad 
voor een bad zonder  

badvul-, overloop- en 

afvoergarnituur.

1.1874.017

Mira Mode  
voor één douche

1.1874.013

Make life flow.
De Mira Mode digitale douche is

ontworpen met jou in gedachten. 

Of je nu snel wilt starten in de

ochtend of wilt ontspannen, de 

Mira Mode douche biedt alle

mogelijkheden. Ontdek de

nauwkeurige en simpele bediening

door het indrukken van een knop

en de digitale temperatuurregeling

met de luxueuze, minimalistische

styling.

Personaliseer je ervaring

De innovatieve Mira Mode is eenvoudig te 
personaliseren met de kosteloze Mira Mode 
app. Download de app op je mobiele telefoon 
om je douche-instellingen te personaliseren. 
Je kunt je douche aan- en uitzetten via de app. 
Wil je besparen op je watergebruik, dan kun je 
de douchetijd simpel instellen. Ter voorkoming 
van verbrandingsrisico's kun je de maximum 
temperatuur instellen, ideaal bij gebruik door 
jonge kinderen.

Opties voor het bad

Creëer maximaal 10 gepersonaliseerde 
instellingen voor het vullen van een bad, met 
de Mira Mode badmengkraan. Of je nu kiest 
voor een luxueze warme bad ervaring  of voor 
het baden van de kinderen voor het naar bed 
gaan, je kunt genieten van het perfecte bad, 
iedere keer weer.

Extra flexibiliteit

Er is ook een afstandsbediening waarmee de 
douche aan- en uitgezet kan worden buiten 
de doucheruimte. Deze wordt voor de meeste 
uitvoeringen standaard meegeleverd. 
De handdouche beschikt over een drukknop  
waarmee naar keuze vier verschillende 
sproeipatronen ingesteld kunnen worden.
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