
SKRU OP FOR NYDELSEN:  
DET PERFEKTE BRUSEBAD
FRA GROHE



VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF REN 
GLÆDE MED EN BRUSER FRA GROHE
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De indbyggede GROHE 
SmartControl brusesystemer er 
skjult teknologi, installeret bag 
væggen for at opnå et rent, 
minimalistisk look og mere plads 

Gå ind i GROHEs verden  
og find den perfekte bruser

De frembyggede GROHE 
brusesystemer er designet til at give 
dit badeværelse sit helt eget look  
og kan installeres med mindst muligt 
besvær, men med maksimal effekt

GROHE-BRUSERE 
FÅ MERE AT VIDE

4 20 48

GLÆDEN VED 
BRUSEBADET

INDBYGGET 
BRUSERE

FREMBYGGET 
BRUSERE



3 

grohe.dk

Vores mest luksuriøse og 
avancerede brusere. For en 
individuel bruseoplevelse,  
der opfylder alle dine ønsker

Opdag GROHEs store  
udvalg af håndbrusere

96

80

102

Et fantastisk sortiment  
af hovedbrusere med  
et spændende udvalg  
af strålemønstre, former  
og størrelser

HOVEDBRUSERE

HÅNDBRUSERE

SKRÆDDERSYEDE 
BRUSERE
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HVAD ER ET PERFEKT BRUSEBAD 
FOR DIG? GØR DIG KLAR TIL AT FØLE 
DEN RENE GLÆDE
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grohe.dk
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ÅBN FOR VANDET, OG DET FØLES SOM  
EN FORFRISKENDE SOMMERREGN
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DEN AFSLAPPENDE REGN- 
OG TRIOMASSAGESTRÅLE

RAINSHOWER 360

grohe.dk



w

8 

EN ACTIVERAIN-STRÅLE,  
DER VASKER ALLE SPÆNDINGER  
VÆK FRA MINE SKULDRE –  
OG AL SHAMPOO UD AF HÅRET



w

9 

DEN EFFEKTIVE 
ACTIVERAIN-STRÅLE

RAINSHOWER 310 
SMARTACTIVE

grohe.dk
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ET GREB, DER GØR DET MULIGT AT SKIFTE 
MELLEM EN EFFEKTIV JETSTRÅLE OG EN 
BLID RAIN-STRÅLE – DET BEDSTE FRA 
BEGGE VERDENER



w
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JUSTERBARE STRÅLER 

EUPHORIA 260

grohe.dk
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ET MINIMALISTISK DESIGN  
OG STRÅLENDE KROMFINISH –  
ER DET, DER OVERBEVISER MIG
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ET MODERNE 
LOOK TIL ETHVERT 
BADEVÆRELSE

TEMPESTA 210

grohe.dk
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“DEN PERFEKTE  
BRUSERSTYRING  
ER HER …”
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grohe.dk
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“… LIGE VED HÅNDEN.”
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grohe.dk
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Hvad mener vi med SmartControl? Det er, når du nemt kan styre 
alle aspekter af brusebadet og bare nyde øjeblikket. SmartControl 
er den intuitive styring af temperatur, vandgennemstrømning  
og forskellige strålemønstre, for at give dig den perfekte 
bruseoplevelse.

Den indbyggede GROHE SmartControl: skjult teknologi, installeret 
bag væggen for at opnå et rent, minimalistisk look og mere plads.
Side 42

Den frembyggede GROHE SmartControl: designet til at give  
dit badeværelse sit helt eget look og kan installeres med mindst 
muligt besvær, men med maksimal effekt.
Side 54

GROHE
SMARTCONTROL
TRYK, DREJ, BRUS
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29 904 LS0  / 722686.320
+ 35 600 000  / 722329.004
Grohtherm SmartControl termostat
til indbygget installation
med tre ventiler
+ separat indbygget armatur

grohe.dk
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GROHE
INDBYGGEDE BRUSERE

INSPIRATION 22

RAINSHOWER 360 26

NYHED: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE 32

NYHED: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE 36

NYHED: GROHTHERM SMARTCONTROL 42
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34 706 000 / 722687.804
Grohtherm SmartControl 
Indbygningssæt
med Rainshower 310 SmartActive Cube

grohe.dk
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SYNLIG GLÆDE 
SKJULT TEKNOLOGI:
INDBYGGEDE BRUSERE
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26 254 000  
+ 26 264 001
Rainshower 360 Duo
Hovedbrusersæt 
inklusive brusearm
+ separat indbygget armatur

grohe.dk
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INSPIRATION TIL MERE 
INDIVIDUEL NYDELSE

Vi mener, at din bruser skal se ud, som om den  
er designet specielt til dig. Indbyggede brusere fra  
GROHE giver dig mulighed for at øge din fantasi  
og mere kontrol over din bruseoplevelse. 

grohe.dk
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Når du træder ind under bruseren, ønsker vi, at du skal 
nyde den glæde fuldt ud, som vand kan give. Derfor 
giver vores Rainshower 360-hovedbrusere dig et udvalg 
af forskellige stråletyper: fra den fantastisk forfriskende 
GROHE PureRain-stråle til den energigivende Bokoma-
stråle og Massage-strålerne.

Med GROHE SmartControl Duo kan du nyde mere  
end én jetstråle ad gangen. Prøv at kombinere GROHE 
PureRain-strålen med den stimulerende Trio Massage. 
Eller skift til håndbruseren med et tryk på en knap. Med 
kun tre intuitive knapper giver GROHE SmartControl 
Duo dig det, der kræves, for at du kan være i dit rette 
element.

Eller vælg GROHE SmartControl Mono, der kombinerer 
en hovedbruser med én stråle sammen med en 
håndbruser: det er bruseglæde, når den er størst.

RAINSHOWER 360
VI HAR HOVEDET FULD 
AF IDEER – FOR MERE 
BRUSENYDELSE

GROHE PureRain 
strålemønster

TrioMassage 
strålemønster

SE MERE PÅ GROHE.DK
RAINSHOWER 360 
SMARTCONTROL INDBYGGET
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26 443 000
+ 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Semi-indbygget brusesystem
+ separate indbygget armaturer 

grohe.dk
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GROHE PureRain /
GROHE Rain O2 
strålemønster som 
forudindstillet 
funktion

GROHE StarLight 
stråleplade

Forbedrede 
SpeedClean 
dyser

GROHE TrioMassage-strålemønster
Den anerkendte GROHE Bokoma-stråle  
og to Massage-stråler giver dig hoved-  
og skuldermassage i én kombineret stråle
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For den perfekte bruser og den perfekte finish – GROHE Rainshower 360 fås i to smarte 
design: klassisk krom samt MoonWhite for et diskret og elegant design.

SÅDAN SER REN  
VELVÆRE UD 

26 254 000  
+ 26 264 001
Rainshower 360
Hovedbrusersæt
+ separat indbygget armatur

26 254 LS0  
+ 26 264 001
Rainshower 360
Hovedbrusersæt
+ separat indbygget armatur

VÆLG  
DIN FARVE

 LS0
MoonWhite

 000
Krom

grohe.dk
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Vi kalder den “skjult” løsning: Ingen synlig brusestang. 
Kun den imponerende Rainshower hovedbruser  
og GROHE SmartControl.

GROHE SmartControl Semi-indbygget brusesystem  
er utroligt fleksibelt med et udvalg af forskellige 
monteringsmuligheder og kombinationer. Du kan  
for eksempel placere termostaten på en af siderne  
i brusenichen i stedet for under brusehovedet. 
Fleksibilitet gælder også for den måde, du kan 
kombinere termostaten med andre hoved- og 
håndbrusere fra GROHE for at skabe din egen 
personlige bruseoplevelse. 

COOLTOUCH
GROHE CoolTouch teknologi beskytter dig mod forbrændinger  
på varme overflader ved at sørge for, at temperaturen på 
overfladen aldrig overstiger din foretrukne brusetemperatur. 

DET BEDSTE FRA 
BEGGE VERDENER:
GROHE 
SMARTCONTROL 
SEMI-INDBYGGET 
BRUSESYSTEM
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START / STOP & VOLUME
Den innovative GROHE SmartControl teknologi giver dig mulighed  
for at vælge dit foretrukne strålemønster – eller en kombination  
af strålemønstre – samt justere vandgennemstrømningen til den 
ønskede mængde.

TEMPERATUR
GROHE TurboStat teknologi er hjertet i dette brusesystem. 
Varmeelementets enestående følsomhed betyder, at det leverer  
vand i den valgte temperatur på en brøkdel af et sekund –  
og holder den konstant under hele badet.

GROHE SmartControl Semi-indbygget fås i Duo-  
og Mono-versioner og har også en hylde til shampoo 
og badesæbe.

Og fordi rørene løber inde i væggen, er den nem at 
rengøre – endnu én af de glæder, du kan forvente med 
GROHE SmartControl Semi-indbygget brusesystem.

26 443 000  
+ 26 449 000  
+ 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo
Semi-indbygget brusesystem  
+ separate indbygget armaturer

grohe.dk
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ny

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
LØFTET OM EN 
ENESTÅENDE  
GLÆDE VED VAND
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26 479 LS0 / 736145.420
+ 26 483 000 / 736145.004
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hovedbrusersæt
inklusive brusearm
+ separat indbygget armatur

grohe.dk
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Rainshower 310 SmartActive har så meget at byde på,  
at det er svært at vide, hvor man skal begynde. Det slanke 
og minimalistiske design passer i ethvert badeværelse 
med sit moderne look. Brusebadet bliver en nydelse,  
du ser frem til hver dag, takket være brusehovedets 
generøse proportioner plus to forskellige strålemønstre, 
der gør det muligt at vælge mellem en blid og behagelig 

GROHE PureRain-stråle og den nye stimulerende 
GROHE ActiveRain – eller en kombination af begge. 
Rainshower 310 SmartActive fås i to forskellige former 
og to forskellige finish. Sammen med den indbyggede 
SmartControl er Rainshower 310 SmartActive et perfekt 
match.

Forbedrede 
SpeedClean dyser

NYHED! GROHE ActiveRain til at skylle 
shampoo ud og give nyt liv til huden og 
hovedbunden

GROHE PureRain-
strålemønster 
sørger for et blidt, 
forfriskende 
brusebad

GROHE StarLight 
med forkromet 
stråleplade  
(fås også med 
MoonWhite 
akrylglasplade)

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
SÅ MANGE GRUNDE  
TIL AT ELSKE DEN

SE MERE PÅ GROHE.DK
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE 
SMARTCONTROL INDBYGNING
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34 705 000 / 722686.804
Grohtherm SmartControl  
Brusesystem  
med Rainshower 310 SmartActive

grohe.dk
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Du er måske allerede faldet for Rainshower 310 
SmartActive, og nu mangler du kun en firkantet 
version. Vi har opfyldt dette ønske med Rainshower  
310 SmartActive Cube. Lige så elegant som GROHE 
Rainshower 310 SmartActive og med et tilsvarende 

slankt, minimalistisk design er Rainshower 310 
SmartActive Cube kendetegnet ved en generøst 
proportioneret strålemønster, som giver en større  
glæde under bruseren. 

NYHED! GROHE ActiveRain til at skylle 
shampoo ud og give nyt liv til huden og 
hovedbunden

Forbedrede 
SpeedClean dyser

GROHE StarLight 
med forkromet 
stråleplade
(NYHED: fås også  
i MoonWhite)

GROHE PureRain-
strålemønster 
sørger for et blidt, 
forfriskende 
brusebad

RAINSHOWER 310 
SMARTACTIVE CUBE
FORMEN PÅ DIN  
NYE FORETRUKNE  
BRUSEOPLEVELSE

SE MERE PÅ GROHE.DK 
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE 
SMARTCONTROL INDBYGNING
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26 479 LS0 / 736145.420
+ 26 483 000 / 736145.004
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hovedbruser inklusive brusearm
+ separat indbygget armatur

29 157 LS0 / 722687.320
+ 35 600 000 / 722329.004
Grohtherm SmartControl termostat 
til indbygget installation
med tre ventiler
+ separat indbygget armatur

grohe.dk
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Når du har besluttet, hvilken form brusehovedet skal 
have, skal du beslutte dig for, hvilken finish du ønsker. 

Vælg mellem klassisk blankt krom eller diskret og elegant 
MoonWhite-akrylglas.

26 475 LS0 / 736145.220
+ 26 483 000 / 736145.004
Rainshower 310 SmartActive
Hovedbruser
+ separat indbygget armatur

26 475 000 / 736145.204
+ 26 483 000 / 736145.004
Rainshower 310 SmartActive
Hovedbruser
+ separat indbygget armatur

26 479 000 / 736145.404
+ 26 483 000 / 736145.004
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hovedbruser
+ separat indbygget armatur

26 479 LS0 / 736145.420
+ 26 483 000 / 736145.004
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hovedbruser
+ separat indbygget armatur

DEN PERFEKTE FINISH  
TIL ENHVER FORM –  
RUND SOM FIRKANTET
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VÆLG  
DIN FARVE

26 479 000 / 736145.404
+ 26 483 000 / 736145.004
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hovedbruser
inklusive brusearm
+ separat indbygget armatur

grohe.dk

 LS0
MoonWhite

 000
Krom



40 

SKYL SHAMPOO UD
SKYL STRESS VÆK

Vælg mellem blid sommerregn og kraftig regn – med  
et tryk på en knap. Den midterste GROHE ActiveRain 
giver et effektivt strålemønster, der skyller al shampoo 
ud, hurtigt og effektivt, og stimulerer hovedbunden for 

en ren fornemmelse. Eller skift til GROHE PureRain-
strålemønsteret, og slap af under et blidt og forfriskende 
regnskyl. 

GROHE ActiveRain-strålemønsterGROHE PureRain-strålemønster
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26 475 000 / 736145.204
+ 26 483 000 / 736145.004
Rainshower 310 SmartActive 
Hovedbruser 
inklusive brusearm
+ separat indbygget armatur

grohe.dk
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29 121 000 / 722686.304
+ 35 600 000 / 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat
til indbygget installation
med tre ventiler
+ separat indbygget armatur
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GROHTHERM SMARTCONTROL  
100 % KONTROL INDBYGGET  
I ÉN SMART KNAP

Det har aldrig været nemmere at nyde et forfriskende, 
tilpasset bad. Du skal blot trykke på knappen for at 
vælge din foretrukne brusestråle og nyde det. Skift når 
som helst mellem en let, forfriskende brusestråle og  
en kraftig, stimulerende Jet stråle – eller vælg ganske 
enkelt et livgivende bad med håndbruseren. Du 
foretrækker måske to strålemønstre på samme tid?  
Det er ikke et problem. Du skal bare trykke på begge 
knapper samtidig.

Og GROHE SmartControl er endnu smartere. Den 
innovative GROHE SmartControl teknologi gør det  
muligt at vælge strålemønster og justere vandmængden 
på én gang. Drej på GROHE ProGrip grebet, og juster 
vandgennemstrømningen efter behov. Din foretrukne 
indstilling af vandmængden gemmes – perfekt til en kort 
brusepause eller til dit næste bad. Og de intuitive greb, 
der betjenes direkte fra forpladen, giver en enkel og nem 
betjening for hele familien.

grohe.dk
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29 126 000 / 722687.304
+ 35 600 000 / 722329.004
Grohtherm SmartControl termostat 
til indbygget installation
med tre ventiler
+ separat indbygget armatur

TEKNOLOGIEN BAG VÆGGEN:
INTELLIGENT DESIGN –  
INTUITIV BETJENING
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Designet af GROHE SmartControl Indbygning er langt mere 
end blot funktionelt. Dens slanke og strømlinede udseende 
passer smukt til ethvert badeværelse. Den 10 mm tynde plade 
gør den indbyggede GROHE SmartControl både elegante og 
pladsbesparende.

Fås i to forskellige former – rund og firkantet. Den fås også  
i to smarte design: klassisk krom og MoonWhite akrylglas, 
der giver et diskret og elegant designudtryk. Hver variant 
passer perfekt til den tilsvarende GROHE designlinje.

29 904 LS0 / 722686.320
+ 35 600 000 / 722329.004
Grohtherm SmartControl termostat 
til indbygget installation
med tre ventiler
+ separat indbygget armatur

VÆLG  
DIN FARVE

grohe.dk

 LS0
MoonWhite

 000
Krom



46 

GROHTHERM
SMARTCONTROL
OVERSIGT

29 150 LS0 / 
722686.120
Grohtherm 
SmartControl 
termostat
med én ventil

29 118 000 / 
722686.104
(klassisk krom)

29 123 000 / 
722687.104
Grohtherm 
SmartControl 
termostat
med én ventil

29 153 LS0 / 
722687.120
(MoonWhite)

29 151 LS0 / 
722686.220
Grohtherm 
SmartControl 
termostat
med to ventiler

29 119 000 / 
722686.204
(klassisk krom)

29 120 000 / 
722686.254
Grohtherm 
SmartControl 
termostat
med to ventiler 
og integreret 
tilslutningsstykke  
til håndbruser

29 125 000 / 
722687.254
Grohtherm 
SmartControl 
termostat 
med to ventiler 
og integreret 
tilslutningsstykke  
til håndbruser

29 124 000 / 
722687.204
Grohtherm 
SmartControl 
termostat
med to ventiler

29 156 LS0 / 
722687.220
(MoonWhite)

TO VENTILEREN VENTIL

34 714 000
Grohtherm 
SmartControl
Semi-indbygget
med to ventiler

SE MERE PÅ GROHE.DK 
FUNKTION TIL KONFIGURATION AF BRUSER 
GROHE RAPIDO SMARTBOX
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TRE VENTILER FIRE VENTILER

29 904 LS0 / 
722686.320
Grohtherm
SmartControl 
termostat
med tre ventiler

29 121 000 / 
722686.304
(klassisk krom)

29 126 000 / 
722687.304
Grohtherm 
SmartControl 
termostat
med tre ventiler

29 157 LS0 / 
722687.320
(MoonWhite)

29 123 000 / 722687.104
+ 29 127 000 / 722687.704
Grohtherm SmartControl termostat 
med én ventil
og Grohtherm SmartControl 
forplade med tre indstillinger  
af vandmængde

29 153 LS0 / 722687.120
+ 29 158 LS0 / 722687.720
(MoonWhite)

29 150 LS0 / 722686.120
+ 29 152 LS0 / 722686.720
Grohtherm SmartControl termostat 
med én ventil
og Grohtherm SmartControl 
forplade med tre indstillinger  
af vandmængde

29 118 000 / 722686.104
+ 29 122 000 / 722686.704
(klassisk krom)

34 713 000
Grohtherm 
SmartControl  
Semi-indbygget  
med tre ventiler

grohe.dk
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GROHE
FREMBYGGEDE BRUSERE

INSPIRATION 50

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO 54

GROHE SMARTCONTROL 58

RAINSHOWER 310 60

NYHED: EUPHORIA 260 62

EUPHORIA CUBE 230 68

NYHED: TEMPESTA COSMOPOLITAN 210 70
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27 296 002 / 722289.854 
Euphoria System 260 
Brusesystem med termostat

grohe.dk
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26 087 000 / 722474.804
Euphoria Cube System 230
Brusesystem med termostat

DEN HURTIGSTE VEJ TIL  
EN FANTASTISK OPLEVELSE:
FREMBYGGEDE BRUSERE
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grohe.dk
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Luk øjnene, og forestil dig den perfekte bruser. Med 
frembyggede brusere fra GROHE kan du gøre dine 
planer til virkelighed hurtigere end du troede muligt.

DIN GENVEJ  
FRA PLANLÆGNING 
TIL NYDELSE
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grohe.dk

27 968 000 / 722286.884
Rainshower System 310
Brusesystem med termostat
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GROHE SmartControl Duo giver udtrykket 
fingerspidsstyring ny mening. Med tre SmartControl 
knapper kan du betjene to hovedbruserstråler og en 
håndbruser og vælge mellem en blid, forfriskende 
sommerregn eller en stimulerende Massage-stråle. 
Eller en kombination efter eget valg. Skru helt op for 
vandmængden for at opnå en meget kraftig stråle eller 
helt ned for at opnå en fin stråle. Eller vælg den helt 
rette temperatur. Alt sammen ved et enkelt tryk og drej.

Fås også som GROHE SmartControl Mono, der 
kombinerer en hovedbruser med én stråle sammen  
med en håndbruser.

RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL DUO
SKRU OP FOR DIN 
BRUSEOPLEVELSE

SE MERE PÅ GROHE.DK

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO
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26 250 LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Brusesystem med termostat

grohe.dk
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For den perfekte bruser og den perfekte finish. GROHE Rainshower 
360 fås i to smarte design: klassisk krom samt MoonWhite for  
et diskret og elegant design.

VÆLG  
DIN FARVE

 LS0
MoonWhite

SÅDAN SER REN 
VELVÆRE UD

 000
Krom
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GROHE PureRain /
GROHE Rain O2 
strålemønster  
som forudindstillet 
funktion

GROHE StarLight 
stråleplade

Forbedrede 
SpeedClean 
dyser

GROHE TrioMassage-strålemønster
Det anerkendte Bokoma-strålemønster og  
to Massage-strålemønstre giver dig hoved-  
og skuldermassage i én kombineret stråle

grohe.dk
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Du har måske længe drømt om at forvandle din gamle 
bruser til en vidunderlig bruseoplevelse. Hvis du 
planlægger at udskifte dit badeværelse eller renovere 
det, er det frembyggede GROHE SmartControl den 
ideelle løsning. Det vægmonterede GROHE Rainshower 
SmartControl brusesystem gør det nemt at montere – 
men resultatet er endnu mere imponerende.

Fås i to forskellige versioner: Duo med tre SmartControl 
knapper, to hovedbruserstråler plus håndbruser og 
Mono med to SmartControl knapper, en hovedbruser 
med én stråle og håndbruser. Det frembyggede GROHE 

COOLTOUCH 
GROHE CoolTouch teknologi beskytter dig mod forbrændinger  
på varme overflader ved at sørge for, at temperaturen på 
overfladen aldrig overstiger din foretrukne brusetemperatur. 

DEN SYNLIGE 
FORDEL 
GROHE
SMARTCONTROL
FREMBYGGET
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START / STOP & VOLUME
Den innovative GROHE SmartControl teknologi giver dig mulighed  
for at vælge dit foretrukne strålemønster – eller en kombination  
af strålemønstre – samt justere vandgennemstrømningen til den  
ønskede mængde.

TEMPERATUR
GROHE TurboStat teknologi er hjertet i dette brusesystem. 
Varmeelementets enestående følsomhed betyder, at det leverer  
vand i den valgte temperatur på en brøkdel af et sekund –  
og holder den konstant under hele badet.

26 250 000 / 722321.804 
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Brusesystem med termostat

SmartControl er designet med en indbygget hylde til 
shampoo og badesæbe.

De mange funktioner i GROHE SmartControl – fra den 
intuitive betjening af SmartControl knapperne og den 
perfekt styring af vandmængde samt temperatur til et 
udvalg af finish for brusehovederne – sikrer mere 
velvære under bruseren.

grohe.dk
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Hvad enten du søger et smart design eller en smuk 
finish eller komfort og funktionalitet: Rainshower 310  
er et komplet system, der har det hele. Det leveres med 
et smukt, bredt brusehoved i blankt krom, der giver  
en blid, forfriskende stråle, som dækker hele kroppen.  
Og den innovative håndbruser har en lang række 
strålemønstre, du kan vælge mellem. 

Med GROHE TurboStat teknologi kan du indstille den 
valgte temperatur og opleve den perfekte komfort,  
fordi du ved, at temperaturen altid er konstant. GROHE 
CoolTouch, der sikrer, at grebene aldrig er varmere end 
vandet, er blot én af de mange fordele, du får med 
Rainshower 310.

RAINSHOWER 310
KOMBINATION AF DE VIGTIGSTE 
ELEMENTER I EN FANTASTISK 
BRUSER

SE MERE PÅ GROHE.DK 

RAINSHOWER BRUSESYSTEM
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27 968 000 / 722286.884
Rainshower System 310
Brusesystem med termostat 

grohe.dk



ny
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EUPHORIA 260
ALT FRA AFSLAPNING  
TIL NY ENERGI
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26 455 000 / 
736167.304
Euphoria 260
Hovedbruser

grohe.dk
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Euphoria 260 lever op til sit navn, hver gang du træder 
ind under bruseren. Der er et speciel greb midt på den 
forkromede stråleplade, som bruges til at vælge mellem 
forskellige strålezoner, justere strålens bredde og 
vandstrømmens kraft. 
 

Zone 1 leverer en fokuseret jetstråle, der giver et 
opkvikkende bad og er velegnet til at fjerne spændinger – 
og shampoo. Zone 2 leverer det bedste fra begge 
verdener – en bredere stråle, der giver en forfriskende 
men samtidig afslappende effekt. Zone 3 er den  
bredeste stråle, der dækker hele kroppen og giver  
et blidt og forfriskende bad. 

EUPHORIA 260
SVARET LIGGER I JUSTERING  
AF STRÅLEZONEN

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

SE MERE PÅ GROHE.DK 

EUPHORIA BRUSESYSTEM
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27 296 002 / 722289.854 
Euphoria System 260
Brusesystem med termostat

grohe.dk
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26 455 000 /  
736167.304
Euphoria 260
Hovedbruser

Fra den brede Rain-stråle til SmartRain-strålen og Jet-stråle. Lige som du ønsker.
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Tre zoner med bruseglæde lige ved hånden. Skift fra  
én zone til en anden ved at dreje på grebet. Du skal  
blot dreje på grebet for at nyde den kraftige Jet-stråle, 
efterfulgt af den bredere SmartRain-stråle for at opnå  
en opkvikkende og samtidig afslappende effekt. Vælg 
derefter Rain-strålen, der giver en følelse af blid 
sommerregn. Fortsæt med at dreje på grebet for  
at gå igennem alle tre zoner igen. 

Det brugervenlige 
greb kan drejes  
i begge retninger. 

FRA L TIL XXL  
OG TILBAGE IGEN

grohe.dk
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Kubisme er blevet moderne igen – med vores Euphoria 
Cube 230 brusesystem. Rene linjer og kubiske former 
skaber et stærkt og selvsikkert designudtryk – fra det 
firkantede hoved hele vejen ned til håndbruseren med 
Cube-greb.
Det fine vandtæppe, der falder i store, blide dråber fra 
Rain-strålen mildner effekten og skaber en fascinerende 
kontrast. For en forfriskende anderledes bruseoplevelse. 

EUPHORIA CUBE 230
FIRKANTET NYDELSE

SE MERE PÅ GROHE.DK 

EUPHORIA BRUSESYSTEM



69 

26 087 000 / 722474.804
Euphoria Cube System 230
Brusesystem med termostat

grohe.dk
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ny

TEMPESTA 210
EN FANTASTISK  
BRUSEOPLEVELSE
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26 408 000 / 736170.104
Tempesta 210
Hovedbruser

grohe.dk
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Det blankpolerede brusehoved og den cylinderformede 
profil gør Tempesta Cosmopolitan 210 til det bedste valg  
til moderne og arkitektoniske badeværelser.

Tempesta Cosmopolitan 210 er et brusesystem, der er let 
at montere og har alle fordelene ved GROHE teknologi. 
Brusehovedet og brusearmen kan drejes for at opnå den 
perfekte vinkel. Brusestangen har en indvendig vandføring 
og termostatens GROHE TurboStat teknologi betyder,  
at du kan tage et brusebad ved den samme valgte 
temperatur.

TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210
ET MODERNE LOOK TIL ETHVERT 
BADEVÆRELSE

SE MERE PÅ GROHE.DK 

TEMPESTA BRUSESYSTEM



73 

27 922 001 / 722277.804
Tempesta Cosmopolitan System 210
Brusesystem med termostat

grohe.dk
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Tempesta 210 har et elegant og strålende design, der fanger 
blikket med sin minimalistiske form og smukke kromfinish. 
Den skinnende kromoverflade og vanddråbernes spil skaber 
en fascinerende effekt og endnu større bruseglæde.

DÆKKET AT  
RENT KROM

210 mm

grohe.dk
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GROHE TurboStat teknologi er kernen i alle 
vores termostater. Den sørger for den korrekte 
brusetemperatur på en brøkdel af et sekund og 
holder den konstant. Dette sikrer et luksuriøst 
bad ved en perfekt styret temperatur.

Termostatbatterier fra GROHE er udstyret med 
en SafeStop knap, der er indstillet til 38° og 
forhindrer, at børn kommer til at skrue op for 
temperaturen. De ergonomiske håndtag giver 
et godt greb, selvom dine hænder er våde eller 
sæbet ind. Med Aquadimmer er det nemt at 
skifte mellem hånd- og hovedbruseren.

Både vores cylinderformede og firkantede 
termostatbatterier med skinnende GROHE 
StarLight kromfinish giver et elegant udtryk  
på badeværelset.

27 922 001 / 
722277.804
Tempesta Cosmopolitan 
System 210
Brusesystem
med termostat

TRYKSTYRET 
TERMOSTATBATTERIER
ELEGANT OG 
MINIMALISTISK DESIGN
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27 968 000 / 
722286.884
Rainshower 
System 310
Brusesystem 
med termostat

26 087 000 / 
722474.804
Euphoria Cube 
System 230
Brusesystem  
med termostat

grohe.dk
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BRUSESYSTEMER
OVERSIGT

27 922 001 / 722277.804
Tempesta Cosmopolitan 210
Brusesystem med termostat

EUPHORIATEMPESTA

27 296 002 / 722289.854 
Euphoria 260
Brusesystem med termostat

26 087 000 / 722474.804
Euphoria Cube 230
Brusesystem med termostat

SE MERE PÅ GROHE.DK 

BRUSESYSTEMER
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RAINSHOWER

27 968 000 / 722286.884
Rainshower System 310
Brusesystem med termostat 

26 361 000 / 722320.804
26 361 LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono
Brusesystem med termostat

26 250 000 / 722321.804
26 250 LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
Brusesystem med termostat

RAINSHOWER SMARTCONTROL

grohe.dk
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GROHE
SKRÆDDERSYEDE BRUSERE

INSPIRATION 82

AQUASYMPHONY 86

F-DIGITAL DELUXE 92
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26 373 001 
Rainshower F-Series 40" 
AquaSymphony
loftbruser

grohe.dk
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OPFYLDER ALLE DINE ØNSKER 
SKRÆDDERSYEDE BRUSERE
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26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
loftbruser

grohe.dk
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OPLEV ENESTÅENDE 
BRUSEGLÆDE

Den perfekte bruser prioriterer dine behov og ønsker 
over alt andet. Den skaber et rum kun for dig, som 
imødekommer netop dine ønsker. Mere end blot en 
bruser – det er en wellness-zone – et sted, hvor vandet 
lever helt sit eget liv. Og hvor du elsker at være.

grohe.dk
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AQUASYMPHONY:
DET RENE LUKSUS

Forestil dig at kunne starte hver eneste dag med en tur  
i paradis. Med AquaSymphony fra GROHE kan du flygte 
ind i en anden verden et øjeblik: en verden, hvor vandets 
samspil opliver og fornyer dig, bader dig i lys i bløde 
farver og beroliger dig med afslappende lyde. Bliv en del 
af en komposition, der pirrer alle sanser – brusebadets 
symfoni. 



87 

grohe.dk



88 

Pure
En blid strøm af rent vand, 
der falder lige ned fra midten 
af brusehovedet – som en 
frisk bjergkilde.

Waterfall XL
Det ekstra brede 
vandafløb skaber  
en forfriskende 
fornemmelse  
af et vandfald.

AquaCurtain
Et fascinerende spil  
i vandet, der omgiver 
dig, med et fint tæppe 
af vanddråber.

Drizzle stråer
Drizzle puster en frisk, 
let tåge ud over huden, 
der virker kølende og 
opfriskende.

Bokoma
Otte dynamiske og 
pulserende dyser giver  
en fornemmelse af 
stimulerende massage.

Rain
Den nye, forbedrede 
Rain-stråle giver  
større og blødere  
dråber og en luksuriøs 
brusefornemmelse.
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AquaSymphony dirigerer vandet – I alle dets 
vidunderlige former. Så fin som dis over havet. 
Så forfriskende som et vandfald. Nydelse for dig 
på hundrede forskellige måder. Komponer og 
spil din egen vandmusik. Med AquaSymphony 
kan du skabe den perfekte bruseoplevelse. Med 
det intelligente SmartControl system og meget 
præcise Grohtherm F kan du vælge og justere 
en ny bruseoplevelse hver dag.

34 634 001
Grohtherm F termostat Komplet sæt 
+ separate indbyggede armaturer 
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,  
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

3 x 29 126 000 / 722687.304 
Grohtherm SmartControl termostat 
til indbygget installation
med tre ventiler
+ separate indbyggede armaturer 
(3 x 35 600 000)

Med den enestående nøjagtige Grohtherm F 
termostatstyring kan du nemt skabe din egen 
skræddersyede oplevelse, så du altid træder ind  
under bruseren ved den helt rigtige temperatur  
for den ultimative nydelse.

Desuden er det både nemt og intuitivt at styre alle 
aspekter af dit drømmespa med det indbyggede GROHE 
SmartControl. Med strålevalg og volumenstyring ved at 
dreje på en knap, husker den endda dine indstillinger,  
når du afbryder badet, så du bevarer den fulde kontrol.

UENDELIGT MANGE 
MÅDER AT NYDE 
VAND PÅ

grohe.dk
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EN FANTASTISK FEST FOR SANSERNE – 
LIGE VED HÅNDEN

Den rette app til at sammensætte et perfekt ensemble. 
F-digital Deluxe og en Apple- eller Android-enhed med 
GROHE SPA-appen giver den perfekte styring af lys,  
lyd og endda damp – samt individuelle moduler. 

SE MERE PÅ GROHE.DK 

AQUASYMPHONY
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LYT TIL MUSIKKEN
Lad lyden af din yndlingsmusik blande sig med 
musikken fra det plaskende vand. Hvad enten du 
foretrækker cool jazz eller den opløftende lyd fra en 
symfoni – du kan nyde en koncert efter eget valg.

UDNYT DE VARMENDE EGENSKABER  
VED ET DAMPBAD 
Let damp, der længe har været kendt for sine mange 
positive virkninger, fås nu til brusebadet. Den åbner 
porerne, afgifter kroppen og giver fugt til huden. 
Aromatiske olier i dampen giver en afslappende  
og ekstra luksuriøs nydelse.

KROMOTERAPI FOR SJÆLEN
Fuldend bruseoplevelsen ved at omgive dig  
med et tæppe af farve. Et væld af forskellige 
farvekombinationer gør det muligt at skabe  
et personligt lysshow til glæde og afslapning  
for dig selv, mens du bader.

grohe.dk
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F-DIGITAL DELUXE: 
PÅ TIDE AT 
SKABE DIN EGEN 
PERSONLIGE SPA

grohe.dk
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SKAB EN TOTAL  
VANDOPLEVELSE
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Bokoma 
– fire dynamiske, 
pulserende dyser giver  
en fornemmelse af 
stimulerende massage.

Waterfall XL
– to ekstra brede vandafløb, der 
skaber en forfriskende fornemmelse 
af et vandfald.

Rain
– Rain-strålens 
generøse proportioner 
forkæler dig med større  
og blødere dråber  
og en luksuriøs 
brusefornemmelse.

Skab din egen personlige skræddersyede spa-oplevelse 
med GROHE F-digital Deluxe. Denne kosmopolitiske, 
multi-sensoriske bruser stimulerer alle dine sanser og 
forvandler dit badeværelse til et tilfredsstillende rum for 
fysisk, følelsesmæssigt og spirituelt velvære. Med den 

intuitive GROHE F-digital Deluxe-app kan du designe din 
egen personlige kombination af lys, lyd og damp – via 
touch-skærm eller trådløs Bluetooth®-forbindelse – for et 
unikt spa-tilflugtssted i dit eget hjem.

27 251 000 / 
736155.604
Rainshower F-Series 5" 
Sidebruser

36 360 000 
+ 29 073 000
Lydsæt
+ indbygningssæt 

36 359 000* 
+ 29 072 000
Lyssæt
+ indbygningssæt

27 939 001 Rainshower F-Series 15" Loftbruser med multi-strålemønstre

* Dette armatur indeholder indbyggede LED-lamper, der ikke kan skiftes: LED i energieffektivitetsklasse: A-A++

grohe.dk

SE MERE PÅ GROHE.DK 

F-DIGITAL DELUXE
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SE VORES UDVALG  
AF HOVEDBRUSERE

26 479 000 / 736145.404
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hovedbrusersæt



97 

grohe.dk
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VI HAR HOVEDET 
FULD AF IDEER

Rainshower F-Series 10"
254 mm x 254 mm

Rainshower 310 
SmartActive Cube
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Rainshower Veris  
300 mm x 150 mm

Rainshower Allure 230

Euphoria 260 
SmartControl

Tempesta 210

Rainshower 310 
SmartActive

grohe.dk
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HOVEDBRUSERE
OVERSIGT

TEMPESTA EUPHORIA RAINSHOWER

26 408 000 / 736170.104
Tempesta 210

26 455 000 / 736167.304
Euphoria 260 SmartControl 

27 471 000
Rainshower Veris 
300 mm x 150 mm 

27 479 000 / 
736169.204
Rainshower Allure 230

27 705 000
Euphoria Cube 150

28 778 000 / 736151.204
Rainshower 400

27 477 000 / 736156.004
Rainshower 310

28 368 000 / 736151.104
Rainshower 210

SE MERE PÅ GROHE.DK 

HOVEDBRUSERE
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RAINSHOWER 
F-SERIES

RAINSHOWER 
SMARTACTIVE

27 285 000 / 736155.234
Rainshower F-Series 10" 
254 mm x 254 mm

26 475 000 / 736145.204
Rainshower 310 SmartActive

26 479 000 / 736145.404
Rainshower 310 SmartActive 
Cube

27 939 001
Rainshower F-Series 15"
381 mm x 456 mm

27 865 000
Rainshower F-Series 20"
508 mm x 508 mm

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony 1016 mm x 762 mm

grohe.dk
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SE VORES UDVALG  
AF HÅNDBRUSERE
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27 673 LS0
Power&Soul 130
Håndbruser

grohe.dk
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Tempesta Cosmopolitan 100

Rainshower Icon 150

HÅNDBRUSERE,  
DER GØR DET SVÆRT  
AT VÆLGE
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Power&Soul 130 

Power&Soul 130 

Euphoria 110 Massage

Tempesta 100

Euphoria Cube Stick

grohe.dk
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27 572 002 / 
738585.234
Tempesta 
Cosmopolitan 10027 852 001 / 

738586.104
Tempesta 100

HÅNDBRUSERE 
OVERSIGT

SENATEMPESTA

27 221 000 / 
738708.234
Euphoria 110 
Massage

27 698 000 / 
738706.104
Euphoria 
Cube håndtag

EUPHORIA

26 085 001
Tempesta 
Rustic 100

27 367 000
Euphoria
Cosmopolitan Stick

28 034 000 / 
738541.104
Sena Stick

SE MERE PÅ GROHE.DK 

HÅNDBRUSERE
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27 375 000
Rainshower Icon 100

RAINSHOWER ICON

27 672 000 / 
738707.534
Power&Soul 130 

POWER&SOUL

27 635 000
Rainshower Icon 150

27 671 000 / 
738707.514
Power&Soul 115

27 675 000 / 
738707.564
Power&Soul 150  

27 664 000 / 
738707.144
Power&Soul 
Cosmopolitan 130

27 661 000 / 
738707.114
Power&Soul 
Cosmopolitan 100

27 668 000 / 
738707.164
Power&Soul 
Cosmopolitan 160

grohe.dk
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GROHE BRUSERE
STRÅLERNE

PURERAIN 
Den nye og forbedrede Rain-stråle 
med større og blødere dråber giver 
en mere luksuriøs bruseoplevelse.

PURE
Navnet siger alt. En blid strøm  
af rent vand, der udgår fra midten  
af brusehovedet. 

SMARTRAIN
Alle funktionerne og fordelene ved 
vores autentiske Rain-stråle, men 
med reduceret gennemstrømning.  
Et smart mønster, der bruger mindre 
vand til at levere den fulde 
bruseglæde.

ACTIVERAIN
Innovativ strålemønster, der  
løsner spændte muskler eller 
skyller shampoo ud af håret.

RAIN
Bred og luksuriøs – et blødt, fint 
mønster, der beroliger huden. 
Strålen efterligner varm sommerregn 
og giver en fuld og jævn dækning.

JET
En fokuseret cirkelformet stråle, 
der giver en forfriskende byge af 
vand. Ideel til at stimulere huden 
eller til at rengøre badekarret eller 
brusenichen.
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MASSAGE
Et pulserende strålemønster til 
stimulerende massage. Giver en 
unik og styrkende massage for 
hele kroppen.

TRIOMASSAGE
Med kombinationen af det  
kendte Bokoma-strålemønster  
og to Massage-strålemønstre  
får du hoved- og skuldermassage  
i én kombineret strålemønster. 

WATERFALL
En ekstra bred udløbstud skaber 
den sensuelle fornemmelse af et 
vandfald i dit eget badeværelse.

CHAMPAGNE
Større luftindhold for større og 
blødere vanddråber. Mere luft 
betyder, at der kræves mindre vand 
ved brug af dette tilfredsstillende  
og milde strålemønster.

DRIZZLE
En opkvikkende og kølig tåge  
virker som en frisk søbrise.

NYDER DU AT VEKSLE MELLEM FORYNGELSE 
OG AFSLAPNING? 
Vores unikke design fordeler den samme mængde vand  
i hvert eneste dyse, hvilket giver en jævn stråle. Så uanset 
hvilket mønster du vælger – Normal, Champagne Pure, 
Jet, Rain eller Massage – kan du være sikker på, at det 

bliver en helt igennem forfriskende oplevelse. De nye 
strålemønstre, GROHE PureRain, GROHE Bokoma 
og ActiveRain, er blot de seneste eksempler på den 
teknologiske GROHE DreamSpray-innovation.

BOKOMA
Otte dynamiske dyser  
skaber en befriende effekt ved at 
genskabe den spændingsløsnende  
fornemmelse af fingerspidsmassage.

grohe.dk
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PURE FREUDE  
AN WASSER

Livgivende, universelt, glædeligt – vand er kilde til 
inspiration for hele vores markante produktportefølje.  
Alle disse produkter er baseret på fire kerneværdier: 
Kvalitet, teknologi, design og bæredygtighed.

Ved at bringe disse i balance i alt, hvad vi foretager  
os, er det muligt at levere en enestående vandglæde  
til vores kunder.
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KVALITET TEKNOLOGI
Fra de første designskitseringer til det færdige 
produkt og kundeservice: Vores kunder kan stole 
trygt på vores Made In Germany-perfektionisme.

“Nr. 1 mest pålidelige brand i sanitetsindustrien” – 
Wirtschaftswoche, 2017

I vores konstante søgen efter teknologisk innovation 
arbejder vi for at integrere de mindste digitale fremskridt 
og skabe smarte løsninger, der forbedrer vores kunders 
nydelse af vand.

“Top 50 virksomheder som forandrer verden“ – 
Fortune Magazine, 2017
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DESIGN BÆREDYGTIGHED
Opskriften på vores anerkendte design-DNA er enkel: 
At tillægge vores produkter en sammensætning af 
det moderne og det tidsløse på en måde der gør, at 
produkterne føles som om de er skræddersyet til dig.

Mere end 350 designpriser vundet siden 2003

Vand er vores passion. For os har hver enkelt dråbe 
betydning og vores CSR-forpligtelse omhandler mere 
end blot ét element: Vi bestræber os på at passe  
på alle klodens dyrebare ressourcer for fremtidige 
generationer.

Kåret som CSR Pris-vinder af den tyske regering, 2017
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BADEVÆRELSESBROCHURE

OPLEV  
GROHES VERDEN 

Det, du ser her, er kun et lille udvalg af, hvad GROHEs 
verden har at byde på. Hvad enten du er ude efter  
ideer og inspiration eller løsninger til badeværelset  
og køkkenet, finder du det her.

Du skal blot scanne QR-koderne for at få vist de nyeste 
brochurer som PDF på din tablet eller smartphone.

Eller besøg GROHEs verden på grohe.dk
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BROCHURE OM  

SANITÆRE SYSTEMER

BROCHURE OM 

SMARTCONTROL

BROCHURE OM  

SENSIA ARENA

BROCHURE OM  

SPA COLOURS

BROCHURE OM  

KERAMIK

BROCHURE OM  

SMARTBOX

grohe.dk
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ET FIRMA MED  
GLOBALE FORBINDELSER

LIXIL blev grundlagt i starten af det 20. århundrede i 
Japan og er i dag den største virksomhed i vores branche 
med en enestående portefølje, der spænder fra 
teknologier, som revolutionerer den måde, vi interagerer 
med vand på, til et komplet sortiment af indendørs og 
udendørs materialer og produkter til huse og større 
anlægsprojekter.
LIXIL opererer i 150 lande og designer og fremstiller 
produkter, der bruges hver dag af mere end én milliard 
mennesker verden over. Verden ændrer sig hastigt, og  
vi er med til at udforme den. På tværs af LIXILs brands  
og teknologier designer og fremstiller vi morgendagens 
levende løsninger i dag. Fra at udvikle smarte innovative 
produkter til private hjem og kontorer til at redefinere de 
mest berømte skylines i storbyer verden over forvandler 
LIXILs produkter de rum, vi alle arbejder, lærer, rejser, 
slapper af og lever i. American Standard, INAX, DXV by 
American Standard og Permasteelisa står på sidelinjen  
af GROHE i LIXILs serie af brands i verdensklasse. 
Kombinationen af vores brands gør os førende inden for 
armaturer og VVS-relaterede produkter verden over og  
til Japans førende leverandør af produkter til huse. Vi 
viser vejen på mange andre områder i verden takket  
være vores fælles fokus på at skabe innovative løsninger, 
der virkelig forbedrer menneskers liv.

Sammen er vi stærkere. Ved at kombinere  
GROHEs ekspertise som verdens førende inden for 
badeværelsesarmaturer med den unikke teknologi og 
viden fra LIXILs andre brands inden for vandteknologi 
tilbyder GROHE nu komplette badeværelsesløsninger,  
der inkluderer innovative produkter, såsom 
showertoiletter og GROHE SmartControl brusere samt 
revolutionerende teknologier, såsom AquaSymphony  
og sanitetsprodukter, der holder sig rene i 100 år. LIXILs 
produkter og løsninger er smukke, funktionelle og 
pålidelige og ændrer menneskers levemåde overalt  
i verden.

Sammen deler vi en stærk vision om en bedre  
fremtid for vores kunder og for verden. Som global 
produktionsvirksomhed ved vi, at vi spiller en vigtig  
rolle med hensyn til at sikre planetens fremtid. Vi viser 
vejen på områder som energieffektivitet og 
vandbesparelsesteknologi og stræber efter at opnå  
et miljøaftryk på nul i 2030. Vi mener, at alle bør have 
adgang til ren og sikker sanitet og bruger vores 
ekspertise til at realisere dette mål.

Sammen skaber vi en fremtid med et godt liv for alle, 
overalt.

Få flere oplysninger på lixil.com
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