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Thuis is minder een specifieke plaats en meer een bepaald gevoel. Een gevoel van bekendheid, comfort en 
veiligheid. Ergens waar je je batterijen kan opladen, rusten en relaxen - een plaats om je terug te trekken. 
Ergens waar alles is hoe het zou moeten zijn. Elk detail klopt. Van het plafondlicht tot aan de vloer. Niets aan 
het toeval overgelaten. In het bijzonder niet in de badkamer, je persoonlijke spa ruimte. Welkom thuis met 
GROHE Grandera™.

De GROHE Grandera™ collectie combineert ronde en vierkante vormen in een innovatief design dat zowel elegant 
en krachtig als tijdloos en modern is. Het resultaat - unieke kranen en douches die de wetten van geometrie lijken 
uit te dagen. Randen, rondingen, lijnen, vierkanten - alles vermengt zich vloeiend in elkaar zodat de perfecte 
achtergrond ontstaat voor water in al zijn schoonheid.

VOOR PERFECTE OPLOSSINGEN OP MAAT
Eén van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de Grandera™ collectie was om je complete vrijheid te 
geven bij het plannen en ontwerpen van je badkamer. Alleen dan kun je jouw ideeën over design en comfort 
realiseren in de hele badkamer zonder dat je compromissen hoeft te accepteren. Onze perfecte oplossingen  
op maat bieden jou alles wat je nodig hebt om jouw droombadkamer werkelijkheid te maken - van de kranen 
tot aan de zeepdispenser.

WELkOM THUIS BIJ  
GROHE GRANDERA™ 
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Samensmelten in design: de GROHE Grandera™ collectie kenmerkt zich 
door samensmeltende vormen en combineert ronde en vierkante elementen 
tot een eenheid. Sommigen zouden dit kunnen zien als een buiging naar 
moderne architectuur, maar het is zoveel meer. Het is een compleet nieuwe 
designtaal waarmee de grenzen vervagen tussen eenvoudige, rechte vormen 
en overvloedige, ronde vormen. Grandera™ slaat nieuwe wegen in en brengt 
zo een nieuw design voort dat een lust voor het oog is en krachtig en bovenal 
tijdloos elegant. 

Net als alle GROHE SPA® series wordt Grandera™ gefabriceerd in Duitsland. 
Hierdoor kunnen we de uitzonderlijke kwaliteit garanderen net als de 
perfecte esthetiek. De afwerking is bestand tegen krassen en zal zijn glans 
nooit verliezen, zelfs wanneer het product vaak wordt gebruikt en vaak 
wordt schoongemaakt. Ongeacht of je kiest voor een afwerking in chroom 
of chroom/goud. De Grandera™ kranen zijn tevens voorzien van de bewezen 
GROHE SilkMove® technologie die een soepele bediening garandeert.

WELkOM THUIS 
TIJDLOOS 
EN ELEGANT
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Naast perfect vormgegeven kranen en douches, 
wordt de serie GROHE Grandera™ ook gekenmerkt 
door een breed assortiment aan stijlvolle bijpassende 
accessoires. Een elegante lamp, zeepdispenser 
of glas voor tandenborstels maken niet alleen het 
designplan in je badkamer compleet, maar vergroten 
ook het comfort. 

TOT IN HET
kLEINSTE DETAIL

Voor onze Grandera™ accessoires 
hebben we uitsluitend gekozen voor 
topkwaliteit wit porselein.
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COMPLETE 
VRIJHEID
Na een lange, stressvolle dag is er niets zo 
ontspannend als een rustgevend bad. Voor 
veel mensen is een bad synoniem voor pure 
ontspanning en essentiële luxe. Vrijstaande 
baden beleven tegenwoordig een revival 
omdat zij een persoonlijke spa ervaring geven 
en een oogstrelend designkenmerk zijn. 
Met de vrijstaande badmengkraan inclusief 
handdouche biedt GROHE Grandera™ een 
individuele oplossing die op een unieke wijze 
een hoog comfortniveau combineert met een 
innovatief design. Zoals je mag verwachten  
van GROHE.  

GROHE Grandera™ biedt je alles wat je nodig hebt om de badkamer te maken waar je altijd  
naar verlangde. Ongeacht of in het ontwerp van je badkamer persoonlijke verzorging, herstel  
of relaxen centraal staat. Waarom kies je niet voor een Grandera™ handdouche of hoofddouche 
voor een geheel nieuwe douche-ervaring? GROHE DreamSpray® technologie geeft een 
gelijkmatige waterstraal door ieder sproeigaatje bij de perfecte temperatuur. GROHE EcoJoy® 
helpt je niet alleen om water te besparen, maar vermindert ook je energieverbruik omdat minder 
water hoeft te worden verwarmd.  

WELkOM THUIS
WAAR JE ALTIJD
NAAR VERLANGDE
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WELkOM THUIS
OVERAL TER WERELD
Aziatisch badkamerontwerp wordt overal ter wereld gewaardeerd voor zijn eenvoudige, lineaire elegantie. 
Net als bij de GROHE Grandera™ serie, staan gladde randen en vloeiende vormen centraal: onze kranen, 
douches en accessoires zijn hierdoor ook populair in het oosten. De afwerking in chroom/goud in het bijzonder 
past naadloos en zonder uitzondering in de Aziatische stijl. De kleur goud staat in de Aziatische cultuur voor 
evenwicht en is hierdoor de perfecte keuze bij het ontwerpen van je eigen persoonlijke spa. 
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WELkOM THUIS
BIJ WESTERSE FLAIR
Amerikaans design wordt traditioneel geassocieerd met een rustieke stijl, doorgaans met een 
frisse en moderne twist. Ook in de badkamer. Zoals met dekbedden en Shaker meubilair die de 
Amerikaanse sfeer oproepen, staat ook hier vakmanschap van hoge kwaliteit centraal. Dit is één 
van de redenen waarom de GROHE Grandera™ serie ook in het buitenland zo populair is. De 
perfect vormgegeven kranen, douches en accessoires zijn op elkaar afgestemd en zorgen ervoor 
dat iedereen zich onmiddellijk thuis voelt.
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WELkOM THUIS
BIJ EUROPESE STIJL
Europees design is zo gevarieerd als het continent zelf. Of het nu gaat om Mediterreaanse stijl, 
Scandinavische esthetiek of Franse rijkdom, de GROHE Grandera™ serie drukt perfect zijn stempel 
op iedere badkamer. Daarom zijn kranen, douches en accessoires in chroom tijdloos en elegant en 
niet overdadig of extravagant. En daarom perfect thuis in de geavanceerde badcultuur in Europa. 
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CHROOM
Helder en nauwkeurig - the Grandera™ collectie in de afwerking 
chroom zet je badkamer in de spotlights. GROHE SilkMove® 
technologie zorgt voor maximaal gebruiksgemak.   

CHROOM / GOUD
Luxe en elegant - de afwerking chroom/goud is typisch voor stijl 
en comfort. Gouden accenten op het kraanhuis, de uitloop en de 
hendel tonen de aandacht van GROHE voor detail en de passie 
voor bijzonder design. GROHE StarLight® technologie betekent dat 
onze kranen met name bestand zijn tegen krassen en hun glans 
behouden voor jaren.

WELkOM THUIS
STUk VOOR STUk
VOOR STUk

 Chroom / Goud – IG0

 Chroom – 000 

GROHE 
EcoJoy®

GROHE 
CoolTouch®

GROHE 
TurboStat®

GROHE 
DreamSpray®

GROHE 
StarLight®

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
Zero

DE GROHE ‚SQUIRCLE‘

Design is voor ons bij GROHE zoveel meer dan een esthetisch bijproduct. Onze passie is 
om vorm en functie te combineren voor een optimaal effect. Daarom blijven we nieuwe 
wegen bewandelen. Zoals met GROHE Grandera™. Geïnspireerd door de ‚squircle‘  
heeft ons designteam een vorm ontwikkeld die schijnbare tegenstellingen harmoniseert 
in een compleet nieuwe esthetiek. 
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WASTAFEL EN BIDETWASTAFEL EN BIDET

23 313 000 / IG0
Wastafelmengkraan met gladde 
body voor opzetwastafel

  

23 303 000 / IG0
Wastafelmengkraan met waste

  
23 310 000 / IG0
met gladde body

  

21 107 000 / IG0
Tweegreeps wastafelmengkraan 
met waste

  

20 414 000 / IG0
Driegats wastafelmengkraan 
sprong 177 mm

  
20 415 000 / IG0
sprong 234 mm     

23 315 000 / IG0
Bidetmengkraan

  

19 929 000 / IG0
Tweegats wastafelmengkraan
sprong 177 mm  

  
19 930 000 / IG0
sprong 234 mm    

20 417 000 / IG0
Driegats wastafelmengkraan 
met waste

  

20 389 000 / IG0
Driegats wastafelmengkraan hoge 
uitloop met waste
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BAD & DOUCHE

19 936 000 / IG0
Viergats badrandcombinatie

 

19 919 000 / IG0
Vijfgats badrandcombinatie

 

23 318 000 / IG0
Badmengkraan 
Bodemmontage

 

13 341 000 / IG0
Baduitloop

  

GROHE 
GRANDERA™
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23 316 000 / IG0
Douchemengkraan

  

19 934 000 / IG0
Thermostatische douchemengkraan 
zonder inbouwdeel 35 500 000   
19 937 000 / IG0
met omstelling 
zonder inbouwdeel 35 500 000   

19 944 000 / IG0
Stopkraan
zonder inbouwdeel 29 032000

 

19 942 000 / IG0
Vijfweg omstelling
zonder inbouwdeel 29 708 000

  

19 932 000 / IG0
Douchemengkraan
zonder inbouwdeel 35 501 000

  

19 948 000 / IG0
Thermostatische badmengkraan
met omstelling

  

19 941 000 / IG0
Centraal thermostaat

  

19 920 000 / IG0
Badmengkraan 
zonder inbouwdeel 35 501 000

  

18 651 000
Grohe easyreach™ tray

23 317 000 / IG0
Badmengkraan
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DOUCHES

27 969 000 / IG0
Wanddouchehouder

  

27 970 000 / IG0
Wandaansluitbocht

  

26 038 000 / IG0
Doucheset 
900 mm

 

27 986 000 / IG0
Douchearm
sprong 286 mm

 

27 982 000 / IG0
Douchearm plafond 
sprong 292 mm  

 
27 978 000 / IG0
sprong 142 mm   

26 037 000 / IG0
handshower Grandera™ Stick
1 straal: rain
metaal
Grohe ecoJoy®: 7,6 l/min. 

 

27 993 000 / IG0
Badset met handdouche 
Grandera™ Stick
1 straalsoort: rain

 

27 974 000 / IG0
hoofddouche 210 mm
1 straalsoort: rain

 

GROHE 
GRANDERA™
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GROHE 
StarLight®

38 505 000
Skate Air 
Bedieningsplaat

 

40 625 000 / IG0
Closetrolhouder

  

40 661 000 / IG0
Lamp compleet

  

40 632 000 / IG0
Toiletborstelset

  

40 629 000 / IG0
handdoekhouder 600 mm

  

40 627 000 / IG0
houder met zeepdispenser

  

40 628 000 / IG0
houder met zeepschaal

  

ACCESSOIRES EN 
BEDIENINGSPLAAT

40 633 000 / IG0
Badgreep

 

40 630 000 / IG0
handdoekring

  

40 631 000 / IG0
haak

  

40 626 000 / IG0
houder met glas
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Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 2

2718 SW ZoetermeerWELkOM  
THUIS IN JOUW 
GROHE GRANDERA™
THUISSPA

Raak geïnspireerd en ontdek de GROHE Grandera™ 
complete oplossingen op maat voor iedere badkamer. 
Neem contact op met je GROHE verkooppunt of 
bezoek www.grohe.nl 
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