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PORQUE NADA
LIMPA MELHOR
DO QUE A ÁGUA.
ESQUEÇA TUDO O QUE SABE SOBRE SANITAS.
A partir de agora, a GROHE Sensia Arena faz tudo melhor.
Permite-lhe fazer a sua higiene, automaticamente, com
água quente. Para além de eliminar odores desagradáveis,
a superfície cerâmica da sanita mantém-se sempre limpa,
graças aos seus revestimentos higiénicos especiais e ao
poderoso sistema de descarga. Esta pode ser controlada
facilmente e de forma conveniente através do seu
smartphone ou controlo remoto. O seu design elegante
condiz perfeitamente com qualquer casa de banho. Entre
na nova era de sanitas com a GROHE Sensia Arena –
e desfrute de uma sensação de limpeza de primeira
classe todos os dias.
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UM PEQUENO
CHUVEIRO QUE FAZ
TODA A DIFERENÇA.
LIMPEZA COM ÁGUA APÓS A UTILIZAÇÃO DA
SANITA É A NOVA TENDÊNCIA EM TODO O MUNDO.
Não é de surpreender, uma vez que a água é o agente
de limpeza mais natural que existe. Também é mais
agradável, higiénico, confortável e fornece uma ótima
sensação de bem-estar. Experimente e sinta a diferença.
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HIGIENE COMPLETA.
DESCUBRA O PRAZER
DA VERDADEIRA SENSAÇÃO
DE LIMPEZA.

O MELHOR CHEIRO
É O QUE NÃO SE SENTE.
O CONFORTO DA
ABSORÇÃO DE ODORES.

A GROHE SENSIA ARENA OFERECE UMA LIMPEZA
COMPLETA E HIGIÉNICA. E sempre à sua medida.
Temperatura da água, pressão do jato, e braços de
chuveiro – tudo ajustável às suas preferências pessoais.

A PARTIR DE AGORA, NÃO PRECISA DE SE PREOCUPAR
COM OS CHEIROS DA CASA DE BANHO. A GROHE Sensia
Arena tem absorção automática de odores. Um ventilador cria
uma camada protetora de ar que evita a propagação de odores,
e um segundo ventilador remove-os. O ar é limpo, graças a um
filtro de carbono, antes de ser libertado novamente no ambiente.

Para fazer a sua higiene, pode optar pelo jato posterior (1),
mais suave (2) ou intenso, oscilante (3) ou não, e, ainda,
usufruir do relaxante jato de massagem (4). Para a higiene
feminina, pode utilizar o jato de senhora (5), que conta
com um braço de chuveiro independente. Cabe-lhe a
si descobrir a combinação mais adequada. Uma coisa
é certa: quando fizer esta descoberta, não irá querer
voltar aos velhos hábitos.
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O QUE LIMPA MELHOR
DO QUE A QUÍMICA?
A TECNOLOGIA.
ESQUEÇA OS PRODUTOS DE LIMPEZA ABRASIVOS.
Graças ao inovador revestimento AquaCeramic, às nossas
sanitas sem aro, à nova tecnologia PlasmaCluster, e ao
poderoso sistema de descarga Triple Vortex, a sujidade
e as bactérias dificilmente se irão acumular na superfície
cerâmica da Sensia Arena. O esmalte HyperClean, certificado
pela SIAA, é capaz de erradicar as bactérias até 99,9 %.
Para além disso, os braços de chuveiro, também protegidos
por uma membrana 99,9 % antibacteriana, limpam-se
automaticamente antes e depois do uso.

A tecnologia AquaCeramic cria uma
camada hidrofílica suave sobre a
superfície cerâmica, que garante
que praticamente nenhuma sujidade
e calcário permaneçam na superfície.
O esmalte HyperClean utiliza iões
de prata para erradicar 99,9 %
dos germes, mantendo a sua sanita
totalmente limpa e livre de germes.
A poderosa descarga Triple Vortex
é excecionalmente silenciosa, precisa
e eficaz.
As cabeças dos braços de chuveiro
limpam-se automaticamente antes
e após a utilização.
novo

Função PlasmaCluster elimina germes
e bactérias.

O SEU NOVO
ESPAÇO DE BEM-ESTAR.
A CASA DE BANHO É UM LOCAL ONDE SE DEVE
SENTIR CONFORTÁVEL E RELAXADO. Agora essa
sensação está disponível, todos os dias, à distância de
um toque. A GROHE Sensia Arena transforma a rotina
diária de uma ida à casa de banho num mini ritual de
bem-estar, graças ao seu relaxante jato de massagem,
à ação oscilante e ao suave jato de senhora para a zona
íntima feminina.

O jato de massagem permite alternar
a intensidade do jato, de suave
a forte, para um relaxante efeito
de massagem pulsante.
Com movimentos suaves para trás e
para a frente, o jato oscilante oferece
uma maior área de limpeza e uma
frescura adicional.
O refrescante jato feminino é
fornecido por um braço de chuveiro
separado e contempla um padrão
de jato mais suave e amplo para
a limpeza da zona íntima feminina.
Fornecimento ilimitado de água
quente graças ao esquentador
de fluxo contínuo integrado.
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Os materiais cerâmicos ostentam orgulhosamente a marca SIAA (Society of Industrial Technology
for Antimicrobial Articles) com base na norma ISO para KOHKIN – critérios rigorosos para o efeito
antibacteriano e a segurança do agente.
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BEM-VINDO À SUA NOVA
ZONA DE CONFORTO.
DESCUBRA A EXPERIÊNCIA DE CASA DE BANHO
MAIS CONFORTÁVEL E HIGIÉNICA DE SEMPRE.
A GROHE Sensia Arena abre e fecha automaticamente.
Limpa automaticamente e seca com ar quente. E a sua
luz noturna integrada ilumina automaticamente o seu
caminho no escuro.

Após a limpeza, o secador efetua
uma secagem agradável.

Uma luz suave ajuda-o a encontrar
o caminho no escuro.

Acionada por um sensor de
movimento, a tampa abre e fecha
automaticamente.

A SUA SMART HOME
VAI FICAR AINDA
MAIS INTELIGENTE.
CONTROLE A SUA SHOWER TOILET COM TODA
A FLEXIBILIDADE E CONVENIÊNCIA. Utilize a app
GROHE Sensia Arena para selecionar e gravar as suas
definições individuais de limpeza no seu perfil de utilizador.
E se não tiver o smartphone consigo, é possível controlar
tudo de forma fácil e prática através do controlo remoto
ou do painel de controlo no assento.

Execute e guarde as suas definições
pessoais de forma fácil e prática,
através da aplicação para smartphone.
Em alternativa, é possível executar
todas as funções com o controlo
remoto fornecido.

Compatível com smartphones iOS e Android.*

Faça o download da app GROHE Sensia Arena
na Apple App Store ou na Google Play Store.

Ou utilize simplesmente o painel
de controlo no próprio assento.

* Não compatível com todos os dispositivos
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DESIGN
QUE SE ADAPTA
AO SEU ESTILO.
A GROHE SENSIA ARENA ADAPTA-SE PERFEITAMENTE
A QUALQUER CASA DE BANHO. Graças à nossa
linguagem de design sensível e intuitivo, os nossos
produtos parecem sempre concebidos especialmente
para si. A GROHE Sensia Arena recebeu 14 prémios
de design até à data, incluindo um Red Dot Award,
um iF Design Award e um Green Good Design Award.
A GROHE Sensia Arena é intuitiva. Tal como todos os
nossos produtos, foi concebida para tornar a sua vida
mais agradável e, sobretudo, mais simples. Por isso,
não será apenas amor à primeira vista – vai compreender
isso verdadeiramente a primeira vez que a vir.
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PERSONALIZAÇÃO
NO SEU MELHOR.
GRAÇAS À COMBINAÇÃO PERFEITA, A GROHE SENSIA
ARENA É ÚNICA EM TODOS OS ASPETOS. A nossa ampla
seleção de placas de descarga é o toque final, permitindo-lhe
personalizar a GROHE Sensia Arena combinando o seu gosto
pessoal e a sua casa de banho na perfeição.
Os modelos apresentados aqui são apenas uma pequena
amostra. Para consultar a nossa gama completa de placas
de descarga, visite grohe.pt
SPA COLORS

37 535 GL0
Cool Sunrise

37 535 GN0
Brushed Cool Sunrise

37 535 DA0
Warm Sunset

37 535 DL0
Brushed Warm Sunset

37 535 A00
Hard Graphite

37 535 AL0
Brushed Hard Graphite

37 535 BE0
Polished Nickel

37 535 EN0
Brushed Polished Nickel

COMBINAÇÃO PERFEITA.
TUDO COMBINA PERFEITAMENTE E ADAPTA-SE
A SI NA PERFEIÇÃO. A cor, as superfícies, as torneiras,
as louças sanitárias e as placas de descarga, tudo até
ao mais pequeno acessório. Dado que oferecemos uma
solução completa de casa de banho, pode dar asas aos
seus instintos individuais e conceber a sua casa de banho
ideal. Inspirado pela nossa coleção de cores GROHE SPA,
esta é a sua oportunidade de criar o seu próprio local de
bem-estar pessoal. Teremos o maior prazer em ajudá-lo.
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A GROHE SENSIA ARENA.
TODAS AS CARACTERÍSTICAS – EM REVISTA.
LIMPADOR

Braços de chuveiro gémeos

Jato posterior

Jato posterior suave

Duche de senhora

Jato de massagem

Jato oscilante

Fornecimento ilimitado
de água quente

Absorção de odores

AquaCeramic

HyperClean

Triple Vortex

Limpeza automática
dos braços de jato

PlasmaCluster

Pré descarga 1

Secador

Luz noturna

Tampa automática

Aplicação para smartphone

Controlo remoto

Painel de controlo no assento

Descalcificação

Descarga automática 1

Jato posterior

Jato feminino

Jato de massagem

Jato oscilante

Absorção automática de odores

Braços de chuveiro dedicados

MAIS HIGIÉNICO

MAIS PRÁTICO

1

Função opcional, com o produto 46 944 001.
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UMA NOVA DIMENSÃO DE
HIGIENE: PLASMACLUSTER.
DEIXE OS IÕES LIMPAREM A SUA SANITA. A nossa
tecnologia PlasmaCluster1 remove 99.9 % das bactérias,
mesmo aquelas escondidas na superfície da cerâmica.
Este processo é conseguido através da libertação de iões
positivos e negativos, que tornam as bactérias inofensivas
quando ocorre contacto. Transforme a ciência em conforto
pessoal com esta tecnologia e experimente uma sanita
completamente higienizada com elevados padrões.

Iões que erradicam as bactérias de
toda a superfície cerâmica da sanita.

PARTE INFERIOR
DO TAMPA

BRAÇO DE
CHUVEIRO

ASSENTO

SANITA

Iões positivos e negativos
eliminam as bactérias

1

PlasmaCluster e os logotipos da PlasmaCluster são marcas registadas da Sharp Corporation.
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A GROHE SENSIA ARENA EM
HOTÉIS DE CLASSE MUNDIAL.

WALDORF ASTORIA,
BERLIN,
ALEMANHA

Muitos dos melhores hotéis em todo o mundo já selecionaram a GROHE Sensia Arena.

FOTOGRAFIA: Noshe

FOTOGRAFIA: Noshe

LA CHENEAUDIÈRE,
COLROY-LA-ROCHE,
FRANÇA

FOTOGRAFIA: Noshe

Elegante e intemporal, esta filial da cadeia de hotéis de Nova Iorque
tem uma vista privilegiada para o mundialmente famoso Zoo de Berlim.

Este hotel spa de cinco estrelas oferece aos seus visitantes uma pausa da sua vida
citadina e apresenta um design elegante numa atmosfera privada e acolhedora.
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FOTOGRAFIA: Maarten Willemstein

FOTOGRAFIA: Jonathan Savoie

VESPER HOTEL,
NOORDWIJK,
PAÍSES BAIXOS

Hotel com uma mistura eclética de design vintage
e contemporâneo, que proporciona aos seus hóspedes
o lugar perfeito para disfrutar do pôr do sol.
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UMA INSTALAÇÃO
RÁPIDA E SIMPLES.

INSTALAÇÕES
MODERNAS ENCASTRADAS.

INSTALE A SUA RECÉM-ADQUIRIDA SHOWER TOILET NO SEU
NOVO ESPAÇO OU NUM EXISTENTE – PROJETADA COM O FOCO
DE SIMPLICIDADE. Quer esteja a construir ou a renovar, ou simplesmente
se quiser modernizar: as armações Rapid SL, são concebidas para uma
instalação rápida atrás da parede, ocultando todo o sistema necessário para
o funcionamento da sua sanita bidé. Pode ser utilizado à frente de paredes
sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso
cartonado. Com o módulo de vidro da GROHE, pode escolher entre um
módulo de vidro de segurança Velvet Black ou MoonWhite que esconde
a sisterna de água.

O NOVO MÓDULO EM VIDRO COMBINA MATERIAIS RESISTENTES
COM ALTA FUNCIONALIDADE. O design cosmopolita cria uma aparência
moderna e limpa em cada casa de banho. É a solução ideal para quando
pretende atualizar a sua casa de banho padrão para uma shower toilet
Sensia Arena, permitindo uma conexão invisível sem danificar a sua parede
de azulejo ou gesso.

[5]

[1]
[2]
[3]
[4]

[1] Caixa de conexão para abastecimento de água Sensia IGS e Sensia Arena
[2] Ligação universal de água para shower toilet Sensia IGS
[3] Proteção para fase de montagem (CONSTRUÇÃO) para tubo de descarga e curva
de descarga (bem como padrão de montagem para aplicação em azulejo)
[4] Tomada oculta para conexão elétrica
[5] Tubo de conduta para guiar a mangueira de ligação de água
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39 374 KS0
Módulo em Vidro
Skate Cosmopolitan
Velvet Black

39 374 LS0
Módulo em Vidro
Skate Cosmopolitan
MoonWhite
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DESIGN EM QUE
PODE CONFIAR

QUALIDADE ATÉ AO ÚLTIMO DETALHE.
CONSUMO

Factos e números que garantem a combinação perfeita.

39 354 SH1
Sensia Arena Shower Toilet WC suspensa
opcional:
Conjunto de instalação para
descarga automática 46 944 001

Volume de água de descarga
Descarga total/meia descarga (l)

5 l/3 l

Consumo de energia (standby) (W)

< 0.5 W

Consumo de energia nominal

850 W

Débito de água de jato
(Jato posterior/chuveiro de senhora)

0.4 – 0.5 (l/min)

LIGAÇÕES
Pressão da água

0.5 – 10 bar

Ligação da água

3/8"

Sentido da saída

P (horizontal)

Alimentação elétrica

220 – 240 V AC

Frequência

50/60 Hz

CONFORTO

Controlo remoto
Controle todas as funções da GROHE Sensia
Arena através de um controlo remoto intuitivo,
com suporte de parede.

Temperatura da água

32 – 40 ºC

Temperatura do secador

40 – 55 ºC

Débito de ar do secador

23 m3/h

Débito de ar de absorção de odores

2,4 m3/h

Fornecimento de água quente

Ilimitado

Peso (kg)

41,5 kg (produto), 49,5 kg (embalagem total)

CERTIFICAÇÃO
Classe IP

IPx4
DVGW
EN 1717
CE
Tipo de agente antibacteriano utilizado: agente
antibacteriano inorgânico

SIAA (antibacteriano)

Método de tratamento antibacteriano: queima
Parte com tratamento antibacteriano: superfície
do fluxo de água
Número de registo: JP0122008A0038Z
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DESCUBRA
O MUNDO GROHE
Esta é apenas uma pequena amostra do que o mundo GROHE tem para oferecer. Caso esteja à procura
de inspiração ou de soluções para banho e cozinha, é aqui que vai encontrar.
Basta fazer um scan dos QR codes para ver e ter acesso às nossas brochuras no seu tablet ou smartphone.
Ou visite o mundo GROHE em grohe.pt

5 BOAS RAZÕES
PARA MODERNIZAR
AS SUAS CASAS DE
BANHO.
1. HIGIENE COMPLETA.
Limpeza com água quente à distancia de um toque.
2. HIGIENE ABSOLUTA.
Limpeza automática dos braços de chuveiro antes
e depois de cada utilização.

CATÁLOGO DE CERÂMICA

CATÁLOGO GROHE SPA COLORS

CATÁLOGO DE BANHO

3. SENSAÇÃO DE CONFORTO.
Absorção de odores que elimina maus cheiros.
4. LIVRE DE TOQUE.
Tampa automática sem necessidade de toque.
5. FÁCIL LIMPEZA.
Através de um design sem aro, descarga Triple Vortex,
um revestimento antibacteriano e o novo PlasmaCluster
a Sensia Arena está sempre limpa como se fosse nova.

26

27

Siga-nos

QUALIDADE

TECNOLOGIA

DESIGN

SUSTENTABILIDADE

“Marca mais valorizada
pelos consumidores
na indústria sanitária” –

“Top 50 empresas
‘Change the World’” –

Mais de 350 prémios
de design desde 2003

Vencedora do Prémio
RSC pelo Governo
Alemão, 2017

Wirtschaftswoche, 2017
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