ČAS NA ZMĚNU
OTOČTE SE ZÁDY KE STARÝM ZVYKŮM:

NOVÁ SPRCHOVÁ TOALETA GROHE SENSIA ARENA.

TENTO NEJVÍCE OCEŇOVANÝ PRODUKT GROHE ZÍSKAL 14 MEZINÁRODNÍCH CEN ZA
DESIGN VYZKOUŠEJTE NOVOU ÚROVEŇ ČISTOTY PRÁVĚ TEĎ! VÍCE NA GROHE.CZ

PŘIROZENÝ ZPŮSOB
DOKONALÉ HYGIENY:
SPRCHOVÉ TOALETY GROHE
Potřebujeme-li se umýt, používáme vodu. V rámci každodenní hygieny
si myjeme ruce a sprchujeme se. Voda poskytuje osvěžení a úlevu a
zanechává na těle pouze pocit čistoty. Proč se tedy vzdávat všech těchto
předností při provádění toho nejintimnějšího rituálu? Proč vůbec používat
toaletní papír? Díky moderním sprchovým toaletám GROHE zažijete
dokonalý, přirozený pocit čistoty, výhradně s použitím vody.

PŘIVÍTEJTE NOVOU
ÚROVEŇ ČISTOTY.
GROHE SENSIA ARENA.
GROHE Sensia Arena představuje promyšlenou a inteligentní péči.
Za tím vším jsou průkopnické vize společnosti GROHE, nejmodernější
technologie na trhu a bezkonkurenční schopnost spojit vše do jednotného
celku. Užjte si inovativních funkcí navržených dle vašich osobních potřeb.
Pohodlnější, dokonale hygienická a mnohem jemnější než toaletní papír,
se sprchovou toaletou GROHE Sensia Arena zažijete zcela novou úroveň
osobní hygieny.

DESIGN ZAMĚŘENÝ
NA UŽIVATELE
Smyslem kvalitního designu je intuitivní používání a dokonalé sjednocení
formy a funkcionality, které zajistí, že si používání produktu okamžitě
zamilujete. Design nové sprchové toalety GROHE Sensia Arena je
přesně takový. Má pouze hladké linie, které nedovolí usazování nečistot
a zároveň působí diskrétním a elegantním dojmem. Pyšní se detaily,
které zaručí příjemný pocit komfortu – od nočního osvětlení, které
vás bude navádět ve tmě, po automatické otevírání a zavírání poklopu
toalety. Jednoduše každá funkce byla navržena a pečlivě promyšlena tak,
aby ve vás vyvolala pocit komfortu a bezpečí. Vzhledem k elegantnímu
designu a technologicky pokročilému provedení a vybavení věříme,
že jsme prostřednictvím sprchové toalety GROHE Sensia Arena
nastavili novou laťku osobní hygieny.
Michael Seum, GROHE Design

„VYZKOUŠENO - PROSTĚ FANTASTICKÉ“
Časopis „Zuhause Wohnen“, červenec 2017
„GROHE SENSIA ARENA JE VELMI CHYTRÁ TOALETA“
„Bo Bedre“ online magazín, červen 2017

TENTO NEJVÍCE OCEŇOVANÝ PRODUKT GROHE ZÍSKAL 14 MEZINÁRODNÍCH CEN ZA DESIGN

„MISTROVSKÝ KOUSEK DO KAŽDÉ KOUPELNY“
Časopis „House Beautiful“, duben 2017
„DOKONALÁ HYGIENA“
Online magazín „Le Journal des Femmes“, leden 2017
„REVOLUCE V KOUPELNĚ“
Časopis „Woman“, říjen 2016
„POZNAL JSEM KRÁLE VŠECH TOALET“
Online magazín „The Memo“, leden 2017

GROHE
DVĚ ODDĚLENÁ
SPRCHOVÁ RAMENA

DOKONALOST
INTELIGENTNÍ
ČISTOTY

Sprchová toaleta Sensia Arena je vybavena dvěma
samostatnými sprchovými rameny, která zajišťují nejvyšší
stupeň hygieny. Dámská sprcha, což je sprchové rameno
s odlišným směrem a širším úhlem rozstřikování vody,
je určeno pro šetrné mytí dámských intimních partií.
Zadní sprcha, tj. samostatné sprchové rameno pro přesné
omývání zadních partií, zajistí dokonalou čistotu. Můžete
si být jisti, že obě tato sprchová ramena poskytují dokonalou
hygienu a zcela uspokojí všechny vaše potřeby.

GROHE
AQUACERAMIC
Inovace, která toaletu GROHE Sensia Arena promění na
jedinečně čisté místo. Technologie GROHE AquaCeramic
je zcela vyjímečná. Na povrchu záchodové mísy se vytvoří
ochranný film tvořený vodou, který zajišťuje, že prakticky
není možné, aby se na povrchu usazovaly nečistoty.
Výsledkem je toaleta s nepřekonatelnou úrovní hygieny.

GROHE
TRIPLE VORTEX
Na rozdíl od běžných toalet inovativní splachovací systém
Triple Vortex společnosti GROHE nabízí až třikrát vyšší
výkon než splachování běžných toalet. Při každém
spláchnutí dokonale omyje keramický povrch a důkladně
jej vyčistí. Nezanechává žádné nečistoty již po prvním
spláchnutí. I přes vysoký výkon toto vysoce účinné
splachování spotřebovává jen velmi malé množství vody.

OSOBNÍ KOMFORT

DOKONALÁ HYGIENA

PERFEKTNÍ PÉČE O POKOŽKU

SEZNAM VAŠICH OSOBNÍCH
POTŘEB. PRO VAŠI OSOBNÍ
SPRCHOVOU TOALETU.

GROHE Sensia Arena představuje novou kategorii čistoty a je navržena přesně podle vašich individuálních
potřeb. Každý detail této inovativní sprchové toalety byl pečlivě promyšlen tak, abyste měli kdykoli k dispozici
tu nejlepší hygienickou péči. Poskytne vám skvělý pocit z dokonalé očisty pomocí nastavitelných sprchových
ramen a neomezeného množství teplé vody. Výjimečnou čistotu zajistí inovativní povrchová úprava
AquaCeramic, splachovací systém Triple Vortex a automatické čištění sprchových trysek. GROHE Sensia
Arena se přizpůsobí zcela vašim potřebám a má další příjemné funkce, jako je noční osvětlení, ovládání
pomocí mobilní aplikace nebo absorpce pachů. Přesvědčete se sami, kolik z vašich osobních potřeb dokáže
GROHE Sensia Arena splnit - a to vše za mimořádně příznivou cenu.

VAŠE POTŘEBY

GROHE SENSIA ARENA FUNKCE

Omytí příjemně teplou vodou.

Nastavitelná teplota vody.
Volba teploty vody záleží jen na vás.

Neomezený přívod teplé vody, jak dlouho chcete.

Neomezený přívod teplé vody.
Díky integrovanému ohřívacímu systému.

Dvě oddělená sprchová ramena, jedno standardní
a druhé pro dámskou intimní hygienu.

Dvojitá sprcha.
Separátní ramena hlavní a dámské sprchy pro maximální osobní hygienu.

Osobní hygiena s dlouhodobým činkem,
která vám poskytne novou úroveň čistoty.

GROHE AquaCeramic.
Revoluční povrchová úprava pro dokonalou čistotu s dlouhou životností.

Mimořádně účinné a úsporné splachování.

GROHE Triple Vortex.
Unikátní splachovací systém s trojnásobnou silou splachování.

Hygienicky čisté sprchové trysky.

Automatické čištění.
Hlava sprchového ramene je čištěna před a po každém použití.

Toaleta se systémem potlačování zápachu.

Potlačování zápachu.
Automaticky se aktivuje při každém použití toalety.

Toaleta, která si uloží vaše osobní uživatelské nastavení.

Aplikace GROHE Sensia Arena.
Aplikace pro iOS a Android nastaví a uloží vaše osobní nastavení.

Noční osvětlení vám pomůže najít cestu ve tmě.

Noční osvětlení.
Příjemné noční osvětlení, které vás v noci navede správným směrem.

Dokonalá čistota bez použití toaletního papíru.

Vysoušeč.
Po umytí teplou vodou zajistí tento vysoušeč rychlé a příjemné osušení.

Toaleta rozpozná vaši přítomnost
a automaticky se otevře.

Poklop se otevírá a zavírá automaticky.
Prostřednictvím integrovaného sensoru.

ZJISTĚTE VÍCE O NOVÉ SPRCHOVÉ TOALETĚ
GROHE SENSIA ARENA NA ARENA.GROHE.CZ
• Vyhledejte nejbližší místo, kde můžete vidět sprchovou toaletu Sensia Arena
na vlastní oči.
• Zjistěte více detailů o tomto produktu a jeho úžasných funkcích.

Naskenujte si QR kód právě teď
nebo navštivte arena.grohe.cz

GROHE.CZ
Sledujte nás
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• Podívejte se na naši atraktivní nabídku při příležitosti uvedení tohoto produktu.

