FIRST CLASS SEATS
FOR EVERYONE
GENIET VAN DÉ DOUCHE-WC DIE REINIGT MET
PUUR, WARM WATER. GROHE SENSIA ARENA

GROHE SENSIA ARENA

grohe.nl

WATER IS
HET NIEUWE
TOILETPAPIER.
VERGEET ALLES WAT JE OVER EEN TOILET DACHT
TE WETEN. Vanaf nu wordt alles anders met de GROHE
Sensia Arena. Je wordt schoongespoeld met warm
water. Onaangename geuren worden verdreven. Het
toilet blijft schoon dankzij een speciale hygiënische
coating en een krachtige spoeling. Je bedient het toilet
eenvoudig met je smartphone of de afstandsbediening.
En het elegante design staat goed in elke badkamer.
Ontdek een nieuwe generatie toiletten met de GROHE
Sensia Arena en geniet elke dag van een ultiem schoon
gevoel.
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EEN KLEINE DOUCHE-ARM DIE
EEN GROOT VERSCHIL MAAKT.
VEEL INTERCONTINENTALE GASTEN ZIJN GEWEND ZICH MET
WATER TE REINIGEN NA EEN TOILETBEZOEK. Als je erover nadenkt,
is dat eigenlijk heel vanzelfsprekend, omdat water het meest natuurlijke
reinigingsmiddel is dat er bestaat. Het is ook aangenamer, hygiënischer
en beter voor de huid dan alle andere bekende methoden. Ontdek het
nu zelf en ervaar het verschil.
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REINIGEN MET WATER.
ONTDEK HET GENOT VAN
EEN ECHT SCHOON GEVOEL.

GEEN TOILETGEUREN.
HET COMFORT VAN
GEURAFZUIGING.

DE GROHE SENSIA ARENA SPOELT JE GRONDIG
EN HYGIËNISCH SCHOON. En altijd precies zoals
jij dat prettig vindt. De watertemperatuur, de druk
van de straal en de douche-armen zijn allemaal aan
je persoonlijke voorkeuren aan te passen.

MAAK JE NIET LANGER DRUK OVER TOILETGEUREN.
De GROHE Sensia Arena beschikt over automatische geurafzuiging.
Een ventilator creëert een luchtlaag waardoor geuren niet kunnen
opstijgen en een tweede ventilator zuigt alle geuren weg. De lucht
wordt met een koolstoffilter gereinigd en wordt daarna pas weer
aan de omgeving vrijgegeven.

Je kunt kiezen voor de standaardstraal1, een zachte
straal2, een oscillerende straal3, een ontspannende
massagestraal4 of een aparte lady shower5 voor de
vrouwelijke intieme zone. Probeer ze allemaal en ontdek
welke instelling jij het prettigst vindt. Een ding is zeker:
als je eenmaal je favoriet hebt gevonden, wil je nooit
meer terug naar toiletpapier.

1
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WAT REINIGT BETER DAN
CHEMICALIËN? TECHNOLOGIE.
AquaCeramic zorgt voor een gladde
hydrofiele laag op het keramische
oppervlak, waardoor er vrijwel geen
vuil en kalkaanslag achterblijven.

GEEN AGRESSIEVE REINIGINGSMIDDELEN EN
TOILETBORSTELS MEER NODIG. Dankzij onze innovatieve
AquaCeramic-coating, het randloze toiletdesign en de krachtige
Triple Vortex Flush krijgen vuil en onzuiverheden niet de
gelegenheid om zich te hechten. Op ons HyperClean-glazuur
vindt tot 99,9 % minder opbouw van bacteriën plaats.
Bovendien reinigen de douchearmen, met hun verwisselbare
antibacteriële sproeikoppen, zichzelf geheel automatisch
voor en na gebruik en zitten ze beschermd achter een
verwijderbare, voor 99,9 % antibacteriële klep. Deze ultieme
hygiëne heeft het toilet de SIAA-certificering opgeleverd.

Het HyperClean-glazuur maakt met
zilverionen 99,9 % van de bacteriën
onschadelijk, zodat het keramiek
sprankelend schoon en vrij van
bacteriën blijft.
De krachtige Triple Vortex Flush
werkt buitengewoon stil, grondig
en effectief.

De sproeikoppen reinigen zichzelf
geheel automatisch voor en na
gebruik.

nieuw

PlasmaCluster elimineert
onzuiverheden en bacteriën.

JE NIEUWE
WELLNESSPROGRAMMA.
DE BADKAMER IS EEN PLEK WAAR JE JE
COMFORTABEL WILT KUNNEN ONTSPANNEN.
Dat gevoel is nu elke dag binnen handbereik. De GROHE
Sensia Arena transformeert de dagelijkse routine van
een toiletbezoek in een mini-wellnessritueel dankzij de
ontspannende massagestraal, de oscillerende werking en
de milde lady shower voor de vrouwelijke intieme zone.

De massagestraal wisselt af tussen
een zachte en een harde straal,
voor een ontspannend, pulserend
massage-effect.
De oscillerende straal beweegt
in een rustig ritme naar voren en
naar achteren, voor een uitgebreide
reiniging en nog meer frisheid.
De verfrissende lady shower
komt uit een speciale douche-arm
en produceert een zachtere en
bredere straalsoort voor het reinigen
van de vrouwelijke intieme zone.
De keramische materialen zijn voorzien van het SIAA-keurmerk (Society of Industrial Technology for Antimicrobial

Er is onbeperkt warm water
beschikbaar dankzij een
geïntegreerde doorstroomboiler.
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Articles, een genootschap binnen de industriële technologie voor antimicrobiële artikelen), op basis van de KOHKIN
ISO-standaard, met strenge criteria voor het antibacteriële effect en de veiligheid van het middel.
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HET IS TIJD VOOR EEN NIEUW
NIVEAU VAN COMFORT.
ONTDEK DE MEEST COMFORTABELE EN HYGIËNISCHE
TOILETERVARING OOIT. De GROHE Sensia Arena opent en
sluit geheel automatisch. Het toilet reinigt je automatisch en
droogt je vervolgens met een föhn. En dankzij de ingebouwde
nachtverlichting vind je het makkelijk in het donker.

Na de reiniging met warm water
blaast de föhn je aangenaam
droog.

Zachte verlichting helpt je in
het donker de weg te vinden.

Het deksel opent en sluit geheel
automatisch, aangestuurd door
een bewegingssensor.

MAAK JE SLIMME WONING
NOG SLIMMER.
BEDIEN JE DOUCHE-WC MET VOLLEDIGE
FLEXIBILITEIT. Je selecteert gewoon je favoriete
spoelinstellingen met de GROHE Sensia Arena-app
en slaat ze op als jouw individuele gebruikersprofiel.
En als je je smartphone niet bij je hebt, bedien je alles
handig en eenvoudig met de afstandsbediening of
het bedieningspaneel op de zitting.
Werkt met iOS- en Android-telefoons.*

Download de GROHE Sensia Arena-app in de Apple
App Store of Google Play Store.

Met de smartphone-app kun je je
persoonlijke instellingen handig
en eenvoudig beheren en opslaan.

Daarnaast is het mogelijk alle
functies te bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening.

Of gebruik gewoon het
bedieningspaneel dat
in de zitting is verwerkt.

* Niet compatibel met alle toestellen
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DESIGN DAT OP JOUW
STIJL AANSLUIT.
DE GROHE SENSIA ARENA STAAT GOED IN ELKE
BADKAMER. Dankzij het goed doordachte, intuïtieve
design, lijken onze producten altijd speciaal voor jou
te zijn gemaakt. De GROHE Sensia Arena heeft tot op
heden 14 designprijzen mogen ontvangen, waaronder
een Red Dot Award, een iF Design Award en een Green
Good Design Award.
De GROHE Sensia Arena is intuïtief in het gebruik. Net
als al onze producten is dit toilet ontworpen om je leven
mooier en vooral eenvoudiger te maken. Dit zorgt niet
alleen voor liefde op het eerste gezicht, maar voor totale
herkenning vanaf het allereerste moment.
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SPOELEN IN STIJL.
DANKZIJ PERFECT MATCH IS DE GROHE SENSIA
ARENA IN ELK OPZICHT UNIEK. Ons grote assortiment
bedieningspanelen maakt het plaatje helemaal af. Je laat
er de GROHE Sensia Arena perfect mee aansluiten op jouw
persoonlijke smaak en de stijl van jouw badkamer.
De hier getoonde modellen vormen slechts een kleine
selectie. Ons complete aanbod aan bedieningspanelen
vind je op grohe.nl

GROHE COLORS-COLLECTIE

37 535 GL0
Cool Sunrise

37 535 GN0
Cool Sunrise Geborsteld

37 535 DA0
Warm Sunset

37 535 DL0
Warm Sunset Geborsteld

37 535 A00
Hard Graphite

37 535 AL0
Hard Graphite Geborsteld

37 535 BE0
Nikkel

37 535 EN0
Nikkel Geborsteld

PERFECT MATCH.
ALLES SLUIT PERFECT OP ELKAAR AAN EN PAST PERFECT
BIJ JOU. Van de kleur, het oppervlak, de kranen, het keramiek,
de bedieningspanelen tot aan de kleinste accessoire aan toe. We
zijn een full-service leverancier, dus je kunt volledig de ruimte geven
aan jouw persoonlijke wensen en je ideale badkamer samenstellen.
Een badkamer die net zo uniek is als jij. Laat je inspireren door onze
unieke GROHE Colors-collectie en ontwerp een ruimte waarin jij je
op en top comfortabel voelt. We helpen je graag.
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DE GROHE SENSIA ARENA. ALLE
MOGELIJKHEDEN IN ÉÉN OOGOPSLAG.
SCHONER

Twee douche-armen

Standaardstraal

Zachte straal

Lady shower

Massagestraal

Oscillerende straal

Onbeperkte
warmwatertoevoer

Geurafzuiging

AquaCeramic

HyperClean

Triple Vortex Flush

Automatische reiniging
van de douche-armen

PlasmaCluster

Pre-spoeling 1

Föhn

Nachtverlichting

Automatisch openen- en
sluiten van de deksel

Smartphone-app

Afstandsbediening

Bedieningspaneel op de zitting

Ontkalken

Automatisch spoelen 1

Standaardstraal

Lady shower

Massagestraal

Oscillerende straal

Geurafzuiging

Dubbele douche-armen

HYGIËNISCHER

HANDIGER

1

Optioneel, in combinatie met product 46 944 001
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EEN NIEUWE DIMENSIE IN
HYGIENE: PLASMACLUSTER.
LAAT IONEN JE TOILET REINIGEN. Met onze PlasmaCluster 1
technologie worden bacteriën afgebroken, zelfs die verstopt
zitten in de verste hoeken van je toilet. Positieve en negatieve
ionen worden losgelaten. Zodra deze in contact komen met
de bacteriën worden ze onschadelijk gemaakt. Zet wetenschap
om naar comfort met deze natuurlijke technologie en ervaar
een schoner en gezonder toilet.

Bacterie-afbrekende
ionen bereiken iedere
hoek van de toiletpot

ONDERKANT
VAN DE DEKSEL

DOUCHE-ARM

ZITTING

TOILETPOT

Positieve en negatieve
ionen breken bacteriën af

1

PlasmaCluster en het PlasmaCluster logo zijn geregistreerde handelsmerken van Sharp Corporation.
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VAN HOTELS VAN WERELDKLASSE
NAAR JOUW BADKAMER.

WALDORF ASTORIA,
BERLIJN,
DUITSLAND

Veel van de beste hotels ter wereld hebben al voor GROHE Sensia Arena gekozen.
Laat je inspireren en neem wat luxe mee naar je eigen badkamer.

FOTO'S: Noshe

FOTO'S: Noshe

LA CHENEAUDIÈRE,
COLROY-LA-ROCHE,
FRANKRIJK

FOTO'S: Noshe

Dit elegante en tijdloze hotel uit de iconische New Yorkse keten is
gevestigd in een wolkenkrabber die uitkijkt over de wereldberoemde
dierentuin van Berlijn.

Dit vijfsterren-SPA hotel biedt bezoekers een welkome onderbreking van hun
dagelijkse leven en heeft een natuurlijk elegant design dat is afgestemd op
het omringende berglandschap.
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FOTO'S: Maarten Willemstein

FOTO'S: Jonathan Savoie

VESPER HOTEL,
NOORDWIJK,
NEDERLAND

Dit hotel met zijn eclectische mix van vintage en
hedendaags design geeft gasten het gevoel dat ze
zich begeven in een privé-paradijs en is de perfecte
plek om van de zonsondergang te genieten.
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EENVOUDIGE, SNELLE
INSTALLATIE.

VOOR EEN MODERNE,
WEGGEWERKTE INSTALLATIE.

JE KUNT JE DOUCHE-WC IN EEN NIEUWE BADKAMER OF TOILET
INSTALLEREN MAAR OOK IN EEN BESTAANDE SITUATIE. DE
GROHE SENSIA ARENA IS ZO ONTWORPEN DAT INSTALLATIE
GEMAKKELIJK IS. Het speciale GROHE Rapid SLX frame is ontworpen
voor installatie achter de wand. Het zorgt ervoor dat alle techniek die
je nodig hebt voor je douche-wc netjes achter de muur is weggewerkt.
Je kunt ook de glasmodules van GROHE in Velvet Black of MoonWhite
installeren, zelfs over bestaande tegels.

BIJ DE NIEUWE GLASMODULES WORDEN PRACHTIGE MATERIALEN
GECOMBINEERD MET EEN HOGE MATE VAN FUNCTIONALITEIT.
Met het kosmopolitisch design creëer je een moderne uitstraling in iedere
badkamer. Het is de ideale oplossing als je je huidige toilet wilt upgraden
naar een Sensia Arena douche-wc.

MANTELBUIZEN
Twee mantelbuizen waarvan
één voor watertoevoer
douche-wc en één voor
toekomstige technologieën.
STROOMAANSLUITING
Geïntegreerde 230 V
aansluiting
MAKKELIJKE TOEGANG
Toegangspunt voor
wateraansluitingen

39 374 KS0
Glas module
Skate Cosmopolitan
Velvet Black
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39 374 LS0
Glas module
Skate Cosmopolitan
MoonWhite

23

GROHE SENSIA ARENA

grohe.nl

TECHNOLOGIE WAAR JE
OP KUNT VERTROUWEN.

KWALITEIT TOT IN HET LAATSTE DETAIL.
VERBRUIK

Hieronder enkele extra opties en afmetingen.

39 354 SH1
Sensia Arena douche-wc
wandmontage
optioneel:
Installatie kit voor automatische spoeling
46 944 001

Watervolume spoeling
Volledige/halve spoeling (l)

5l/3l

Energieverbruik (stand-by) (W)

< 0,5 W

Nominaal stroomverbruik

850 W

Stroomsnelheid waterstraal
(Straal van achter/lady shower)

0,4 – 0,5 (l/min.)

AANSLUITINGEN
Waterdruk

0,5 – 10 bar

Wateraansluiting

3/8"

Aansluitingsrichting

P (horizontaal)

Stroomtoevoer

220 – 240 V AC

Frequentie

50/60 Hz

COMFORT
Afstandsbediening
Elke functie van de GROHE Sensia Arena is in
te stellen met de intuitieve afstandsbediening,
die binnen handbereik kan worden gemonteerd
aan de wand.

Watertemperatuur

32 – 40 ºC

Droogtemperatuur

40 – 55 ºC

Luchtstroomsnelheid föhn

23 m3/u

Luchtstroomsnelheid geurabsorptie

2,4 m3/u

Warmwatertoevoer

Onbeperkt

Gewicht (kg)

41,5 kg (product), 49,5 kg (totale pakket)

CERTIFICATION
IP-klasse

IPx4
DVGW
EN 1717
CE
Type antibacterieel middel gebruikt:
anorganisch antibacterieel middel

SIAA (antibacterieel)

Antibacteriële behandelingsmethode: afvuring
Deel dat antibacterieel is behandeld:
oppervlak waarlangs het water stroomt
Registratienummer: JP0122008A0038Z
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5 GOEDE REDENEN
OM JE BADKAMER
EEN UPGRADE TE
GEVEN.
1. PERFECTE LICHAAMSREINIGING
Met de SkinClean technologie beschikt de douche-wc
over een selectie van volledig verstelbare straalsoorten,
anti-bacteriële dubbele douche-armen en onbeperkt
warm water voor een comfortabele reiniging.
2. ULTIEME HYGIËNE
De douche-armen wordt voor en na iedere spoelbeurt
gereinigd.
3. PERSOONLIJK COMFORT
Met functies zoals geurafzuiging, wame lucht föhn,
nachtverlichting en de smartphone app bieden wij
het slimste comfort: persoonlijk comfort.
4. HANDS-FREE
De deksel opent automatisch zonder dat je het hoeft
aan te raken.
5. MAKKELIJK SCHOON TE MAKEN
Dankzij het randloze design, Triple Vortex spoeling, een
anti bacteriële coating en het nieuwe PlasmaCluster.
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DESIGN

DUURZAAMHEID

“Het meest vertrouwde
merk in de sanitair
industrie” –

“In de top 50 van
bedrijven die de wereld
gaan veranderen“ –

Meer dan
400 designprijzen
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Tweevoudig winnaar
van de German Sustainability
Award 2021
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