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GROHE PLUS – 
EEN INNOVATIEF, 
ARCHITECTURAAL  
SILHOUET

GROHE PLUS

ELEGANTE, TASTBARE BESTURING
GROHE Plus heeft een ontwerp dat is gebaseerd op de boog, een architecturaal icoon, een  
vorm die zowel kracht als luchtigheid uitstraalt. De combinatie van de welving van de cirkel  
en de heldere, strakke vlakken van een vierkant zorgt voor een spannend, architecturaal silhouet.  
Dit silhouet staat voor nauwkeurigheid, kracht en stabiliteit, en gaat gepaard met innovatieve 
functies die je van comfort, gemak en controle voorzien in je badkamer.
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GROHE PLUS

EEN COMPLETE BADKAMEROPLOSSING 
Je badkamer zou een rustpunt moeten zijn, een ruimte die perfect functioneert, waarin  
je bescherming en comfort vindt en waar elk detail symbool staat voor je persoonlijke stijl.  
Bij GROHE vind je je hele badkamer op één plek en kun je ervan op aan dat elk element  
de decennialange ervaring in design en kwaliteit van het bedrijf weerspiegelt. Je vindt er  
niet alleen de kranen, douches en badmengkranen waar GROHE om bekend staat, maar  
ook keramiek die daar perfect bij past, voor welke stijl je ook kiest. Je kunt erop vertrouwen  
dat GROHE overal aan heeft gedacht, van een expressieve badmengkraan met vloermontage  
tot noodzakelijke afwerkdetails, zoals bedieningsplaten en accessoires.
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GROHE PLUS – 
VOORUITSTREVEND DESIGN 
Stel je een badkamer voor met een strak, modern en krachtig design, die ook betrouwbaarheid  
en controle biedt. Een ruimte waarin je in een oogopslag de watertemperatuur kunt aflezen en  
met een veeg van de hand de waterstroom kunt omschakelen. Een badkamer waarin niets  
aan het toeval is overgelaten en waar vormgeving en functionaliteit een strak, tastbaar geheel  
vormen. Met de nieuwe GROHE Plus kun je dit alles werkelijkheid laten worden.

Met dit innovatieve aanbod heb je de controle en het gemak volledig in eigen handen. Het  
aanbod van GROHE Plus omvat kranen met temperatuurweergave, zodat je op elk moment de 
precieze watertemperatuur kunt aflezen. Plus biedt ook een ongekend niveau van ergonomisch 
comfort en praktische functionaliteit, zoals varianten met een uittrekbare of draaibare uitloop  
die allemaal beschikken over architecturale kracht en sierlijkheid, en strakke oppervlakken die 
uitnodigen tot interactie.

GROHE PLUS
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GROHE PLUS

ALTIJD DE JUISTE TEMPERATUUR
Met GROHE Plus heb je de bediening van je kraan volledig in eigen handen, dankzij het innovatieve 
ledscherm met temperatuurweergave. Door het ledscherm bovenaan de kraan weet je op elk 
moment precies hoe warm of koud het water uit de kraan is, waardoor je over meer controle  
en comfort in de badkamer beschikt. Voor een snelle aflezing wordt de temperatuur weergegeven 
in kleurencodes – blauw voor koud en rood voor heet – waardoor er een prachtig kleurverloop 
ontstaat. Het handige scherm verdwijnt weer als de waterstroom stopt, zodat het onberispelijke 
uiterlijk van de kraan onveranderd blijft.
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INNOVATIEVE KENMERKEN 
ONTWORPEN VOOR  
COMFORT EN CONTROLE

Standaard door-
stroomcapaciteit 
van 5,7 l/min

GROHE PLUS

EEN ZACHTE, WATERBESPARENDE STRAAL
GROHE Plus geeft je de touwtjes in handen. Het is dus geen verrassing dat de  
kraan over een waterbesparende mogelijkheid beschikt. De Eco Spray-functie 
verbruikt een duurzame hoeveelheid van 4 l/min en kan op elk moment moeiteloos 
worden geactiveerd door met je hand voor het verlichte icoon te vegen, waardoor  
je je waterverbruik kunt verminderen zonder te hoeven inboeten op je comfort  
of plezier. De lichte, kalmerende straal valt zacht op je handen en is in combinatie  
met de draaibare uitloop perfect voor het afspoelen van de wasbak.

Waterbesparende 
doorstroomcapaciteit 
van 4 l/min
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DE FLEXIBELE UITLOOP
Geniet van een groter gebruiksgemak en flexibiliteit, dankzij een 90° draaibare uitloop. De draaibare 
uitloop biedt een ongekend gemak en draait soepel naar links en rechts, waardoor je onbelemmerd 
de wasbak kunt afspoelen, je gezicht kunt wassen of je handen kunt inzepen. 

GROHE PLUS

REIK VERDER
GROHE Plus geeft een nieuwe draai aan de flexibiliteit van een badkamerkraan, dankzij een 
uittrekbare uitloop. Deze innovatieve functie betekent dat je niet langer beperkt bent tot de 
wastafel en meer ruimte hebt om te bewegen voor bijvoorbeeld het afspoelen van de wasbak  
of het wassen van je haar. GROHE EasyDock zorgt ervoor dat de uitloop makkelijk en soepel  
weer kan worden ingetrokken naar de startpositie, zodra je klaar bent.
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VIERKANT OF ROND? 
EEN MATCH VOOR BEIDEN

De strakke lijnen van GROHE Plus passen perfect bij krachtig, vierkant 
keramiek, waarmee je je badkamer een consistente uitstraling geeft

GROHE PLUS

VEELZIJDIG, NAADLOOS DESIGN 
De kracht van een boog verbergt zijn veelzijdigheid – net als GROHE Plus. Het kenmerkende, 
dynamische ontwerp is gebaseerd op twee klassieke figuren – het vierkant en de cirkel. Dankzij  
het gebruik van twee oppervlakken – een cirkel die wordt onderbroken door een vlak oppervlak – 
past het design perfect bij zowel ronde als vierkante badkamerkranen. De GROHE Plus kraan  
gaat perfect samen met GROHE keramiek, douches en accessoires, en zorgt voor een naadloos 
designproces, of je badkamerstijl nu naar soepele rondingen of kubistische strakke randen neigt.

GROHE Plus heeft elegant gebogen details voor een verzachtend  
effect en sluit perfect aan bij andere ronde elementen in de badkamer,  
zoals een ronde waskom
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HARMONIEUS DESIGN 
MOEITELOOS BEREIKT
PERFECT BIJ ELKAAR PASSENDE MATERIALEN
De GROHE Plus kraan met ledscherm met temperatuurweergave heeft een tweekleurige afwerking, 
waarin chroom met stijlvol MoonWhite acrylglas wordt gecombineerd. Dit moderne materiaal 
zorgt ervoor dat de Plus kraan perfect past bij zowel de GROHE SmartControl en Rainshower 
SmartActive douche in MoonWhite, zodat je heel eenvoudig een strak, naadloos ontwerpconcept  
in de hele badkamer kunt toepassen.

GROHE PLUS
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DESIGNOPTIES  
VOOR ELK CONCEPT
DE PERFECTE AFWERKING
GROHE Plus past perfect in je badkamer, of je die nu hebt ingericht  
met tijdloze sierlijkheid of een strak minimalisme. Het Plus-aanbod  
biedt een breed scala aan formaten, zoals compacte wastafelmeng-
kranen, kranen met muurbevestiging en een prachtige vrijstaande 
badmengkraan.

23 870 003 
S-Size wastafelmengkraan

33 547 003 + 40 954 000 
Badmengkraan met doucheset en tray

GROHE PLUS
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23 846 003
+ 45 984 001
Bad-/douchemengkraan
vloermontage
+ inbouwdeel

39 611 000
Vrijstaand bad

23 959 003 
L-Size  
wastafelmengkraan  
met watertemperatuur-
weergave

GROHE PLUS

39 571 00H
Hangend toilet
39 577 000
Soft Close

24 093 003 + 35 600 000
3-weg omstelling opbouwset
+ GROHE Rapido SmartBox
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ONTDEK DE  
WERELD VAN GROHE
Als je op zoek bent naar ideeën of oplossingen voor de badkamer 
en keuken, kun je met behulp van de GROHE Media APP inspiratie 
opdoen. Deze app heeft sinds maart 2019 een nieuwe naam en een 
opgefrist uiterlijk, en biedt je alle nieuwtjes van GROHE – magazines, 
video’s, boeken en brochures – binnen handbereik. Dit is slechts 
een kleine selectie van wat de wereld van GROHE te bieden heeft: 
de perfecte toevoeging op je GROHE-huis.

VIND DE  
APP HIER

GROHE PLUS

BEZOEK ONS ONLINE EN VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

FACEBOOK grohenl | INSTAGRAM grohenl
TWITTER grohe_nl | YOUTUBE grohenederland | PINTEREST grohe

Systeemvereisten
iPhone met iOS 11.0 of hoger/smartphone met Android 
6.0 of hoger. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn 
geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. 
en worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. 
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van 
hun respectieve eigenaars. Apple, het Apple-logo, 
iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken 
van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple is niet 
verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de 
naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
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