
FIRST CLASS SEATS 
FOR EVERYONE
CIESZ SIĘ NAJWYŻSZYM POZIOMEM HIGIENY  
DZIĘKI CZYSTEJ, CIEPŁEJ WODZIE.  
GROHE SENSIA ARENA 
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MYCIE TO NOWY 
WYMIAR HIGIENY

ZAPOMNIJ O WSZYSTKIM, CO WIESZ NA TEMAT 
TOALET. Poznaj toaletę myjącą GROHE Sensia Arena, 
która zapewnia najwyższy poziom higieny dzięki 
wykorzystaniu wody – najbardziej naturalnego ze środków 
myjących, wyposażona jest w higieniczne powłoki  
oraz spłukiwanie o potrójnej mocy. W dodatku toaleta 
eliminuje nieprzyjemne zapachy. Możesz łatwo i 
wygodnie sterować jej funkcjami za pomocą smartfona 
lub pilota, zaś elegancki design doskonale uzupełnia 
wnętrze każdej łazienki. Wejdź w nową erę toalet dzięki 
GROHE Sensia Arena i ciesz się uczuciem najwyższej 
higieny każdego dnia.

grohe.pl
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UŻYWANIE WODY ZAMIAST PAPIERU TOALETOWEGO 
TO NOWY TREND NA CAŁYM ŚWIECIE. Nie powinno to  
być niespodzianką, ponieważ woda jest najbardziej naturalnym 
środkiem czyszczącym. Jest przyjemniejsza i bardziej higieniczna 
niż papier oraz zapewnia więcej korzyści niż jakakolwiek inna 
substancja. Przekonaj się, ile komfortu i czystości zyskasz dzięki 
niewielkiemu ramieniu prysznicowemu.

MAŁY PRYSZNIC ROBI 
WIELKĄ RÓŻNICĘ
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CZYSTOŚĆ DZIĘKI  
WODZIE. POCZUJ  
PRAWDZIWĄ ŚWIEŻOŚĆ

GROHE SENSIA ARENA GWARANTUJE 
MAKSYMALNĄ CZYSTOŚĆ I HIGIENĘ. W dodatku 
zapewnia najwyższy komfort. Temperatura wody, 
ciśnienie natrysku i ramiona natryskowe – wszystko 
dostosowane do Twoich preferencji.

Możesz wybierać pomiędzy tylnym natryskiem 1, 
delikatnym strumieniem tylnym 2, natryskiem 
oscylującym 3, relaksującym natryskiem masującym 4  
lub oddzielnym ramieniem natryskowym 5 stworzonym  
dla kobiet. Od Ciebie zależy wybór ustawienia, które 
będzie najbardziej odpowiednie. Jedno jest pewne:  
po jego znalezieniu, nie zechcesz powrócić do innych 
rozwiązań.

06 

GROHE SENSIA ARENA



NIC NIE PACHNIE LEPIEJ 
NIŻ ŚWIEŻOŚĆ. KOMFORT 
POCHŁANIANIA 
NIEPRZYJEMNYCH 
ZAPACHÓW

TERAZ MOŻESZ ZAPOMNIEĆ O NIEPRZYJEMNYM 
ZAPACHU W TWOJEJ TOALECIE. GROHE Sensia Arena 
została wyposażona w automatyczną funkcję absorpcji zapachów. 
System wentylacyjny tworzy ochronną warstwę powietrza, która 
zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, jednocześnie  
go pochłaniając. Powietrze jest dodatkowo oczyszczane przez filtr 
węglowy, zanim zostanie z powrotem uwolnione do środowiska.
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TWOJA NOWA 
STREFA WELLNESS

Natrysk masujący zapewnia efekt 
kojącego i pulsującego masażu 
poprzez przełączanie między 
delikatnym a intenstywnym 
strumieniem.

Natrysk oscylacyjny porusza się 
łagodnie w przód i w tył. Zapewnia  
to rozszerzony obszar oczyszczania 
oraz gwarantuje najwyższą świeżość.

Nieograniczony dostęp do ciepłej 
wody. Dzięki wbudowanemu 
systemowi, możesz cieszyć się wodą 
o zawsze odpowiedniej temperaturze. 

Oddzielne ramię z innym nachyleniem 
natrysku i łagodnym strumieniem 
specjalnie dla kobiet, zapewnia pełen 
komfort i delikatne oczyszczanie.

ŁAZIENKA TO MIEJSCE, W KTÓRYM CHCESZ  
CZUĆ SIĘ KOMFORTOWO. Teraz to uczucie możesz 
osiągać każdego dnia za pomocą jednego przycisku.  
GROHE Sensia Arena zamienia codzienne wizyty  
w toalecie w chwile, które poprawiają samopoczucie. 
Wszystko to dzięki działaniu natrysków: masującego, 
oscylacyjnego oraz delikatnego natrysku dla kobiet.
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ZAPOMNIJ O SILNYCH ŚRODKACH CZYSZCZĄCYCH  
I NIEWYGODNYCH SZCZOTKACH DO TOALET.  
Dzięki naszej innowacyjnej powłoce AquaCeramic,  
muszli bez kołnierza, spłukiwaniu Triple Vortex oraz  
nowej technologii PlasmaCluster, osadzanie się brudu  
i zanieczyszczeń staje się właściwie niemożliwe.  
Powłoka HyperClean niemal całkowicie zmniejsza  
ryzyko namnażania się bakterii (certyfikat SIAA). 
Co więcej, ramiona natryskowe z wymiennymi dyszami 
antybakteryjnymi oczyszczają się automatycznie  
przed i po użyciu oraz są pokryte powłoką, która  
niemal całkowicie hamuje rozwój bakterii.

Technologia PlasmaCluster eliminuje 
bakterie za pomocą jonów.

nowość

CO MOŻE DBAĆ O CZYSTOŚĆ LEPIEJ 
NIŻ CHEMIA? TECHNOLOGIA

Technologia AquaCeramic tworzy, 
hydrofilową warstwę na powierzchni 
ceramiki, do której nie przylegają 
nieczystości ani kamień, dzięki 
czemu po spłukiwaniu nie pozostają 
żadne osady.

Wyjątkowo gładka i wytrzymała 
powłoka HyperClean wykorzystuje 
jony srebra, aby zapobiegać 
rozwojowi bakterii, dzięki czemu 
Twoja ceramika lśni czystością 
i jest chroniona przed wszelkimi 
drobnoustrojami.

Trzy ujścia wody tworzą potężny  
wir Triple Vortex przy każdym 
spłukiwaniu, który w całości 
pokrywa muszlę i skutecznie 
oczyszcza każdy zakamarek.

Ramiona natryskowe są  
oczyszczane za każdym razem, 
przed i po korzystaniu z toalety.

Materiały ceramiczne noszą znak marki SIAA (Towarzystwa Technologii Przemysłowych do Wyrobów Antybakteryjnych), 

którego wymagania opierają się na normach ISO oraz znak KOHKIN, określający rygorystyczne kryteria działania 

bakteriobójczego i bezpieczeństwa środków antybakteryjnych.
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TWÓJ INTELIGENTNY 
DOM MOŻE BYĆ JESZCZE 
MĄDRZEJSZY

Dostęp do wszystkich funkcji 
zapewnia również pilot zdalnego 
sterowania.

Możesz też użyć przycisków 
znajdujących się na siedzeniu.

Steruj toaletą myjącą za pomocą 
aplikacji GROHE Sensia Arena  
i zachowaj swoje indywidualne 
ustawienia w profilu użytkownika. 
Aplikacja dostępna na smartfony  
z systemem IOS lub Android.

STERUJ SWOJĄ TOALETĄ MYJĄCĄ W PEŁNI 
ELASTYCZNIE. Wystarczy, że użyjesz aplikacji GROHE 
Sensia Arena, by wybrać ulubione ustawienia i zachować je 
w Twoim indywidualnym profilu. Jeśli nie masz przy sobie 
smartfona, wszystkim możesz sterować łatwo i wygodnie 
za pomocą pilota lub panelu sterującego na siedzisku. 

Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemami 
operacyjnymi iOS i Android.*

Pobierz aplikację GROHE Sensia Arena app w sklepie  
Apple lub Google Play.

* Nie jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami.
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WITAJ W TWOJEJ NOWEJ 
STREFIE KOMFORTU

Po oczyszczaniu ciepłym natryskiem, 
suszarka delikatnie osuszy Twoje ciało 
strumieniem ciepłego powietrza.

W ciemności toaleta oświetlona jest 
łagodnym światłem.

Czujnik ruchu sprawia, że pokrywa 
deski podnosi się i zamyka 
automatycznie, gdy podchodzisz  
do toalety.

ODKRYJ KOMFORT I PRAWDZIWĄ HIGIENĘ 
W TWOJEJ TOALECIE. GROHE Sensia Arena otwiera 
się i zamyka automatycznie. Dba o najwyższy poziom  
Twojej higieny oraz delikatnie osusza ciepłym powietrzem. 
Wbudowane oświetlenie nocne uruchamia się również 
automatycznie, by umożliwić Ci bezpieczne dotarcie  
do toalety w ciemności.
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DESIGN, KTÓRY 
WZBOGACA WYSTRÓJ 
WNĘTRZA

GROHE SENSIA ARENA PASUJE IDEALNIE DO 
KAŻDEJ ŁAZIENKI. Dzięki naszemu doświadczeniu  
i znajomości Twoich potrzeb, każdy produkt GROHE 
wydaje się zaprojektowany specjalnie dla Ciebie.  
GROHE Sensia Arena zdobyła do tej pory 14 nagród  
z dziedziny designu, w tym między innymi Red Dot  
Award iF Design award oraz Green Good Design Award.

GROHE Sensia Arena jest w pełni intuicyjna. Tak, jak 
wszystkie nasze produkty, toaleta myjąca GROHE Sensia 
Arena została zaprojektowana po to, by znacznie ułatwić  
Ci życie i zapewnić więcej komfortu na codzień. Dlatego  
nie będzie to jedynie chwilowe zauroczenie – zrozumiesz, 
gdy tylko ją wypróbujesz.

GROHE SENSIA ARENA
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WSZYSTKO PASUJE DO NIEJ IDEALNIE. ONA PASUJE
IDEALNIE DO CIEBIE. Od kolorów, powłok, armatury, 
ceramiki i przycisków spłukujących, aż do najmniejszego 
elementu z naszej kolekcji akcesoriów. Oferujemy szereg 
dopasowanych rozwiązań, dlatego możesz uwolnić swoją 
kreatywność i zaprojektować idealną łazienkę, która będzie 
miała Twój charakterystyczny styl. Zainspiruj się naszą  
unikalną kolekcją GROHE SPA Colors i wykorzystaj szansę,  
by stworzyć miejsce pełne komfortu.

PERFECT MATCH.
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DOSKONAŁOŚĆ
W KAŻDYM ELEMENCIE

KOLEKCJA SPA COLORS

37 535 GL0
Cool Sunrise

37 535 GN0
Brushed Cool Sunrise

37 535 A00
Hard Graphite

37 535 AL0
Brushed Hard Graphite

37 535 DA0
Warm Sunset

37 535 DL0
Brushed Warm Sunset

37 535 BE0
Polished Nickel

37 535 EN0
Brushed Polished Nickel

PERFECT MATCH SPRAWIA, ŻE GROHE SENSIA ARENA 
JEST WYJĄTKOWA POD KAŻDYM WZGLĘDEM. Dzięki 
naszej bogatej kolekcji przycisków spłukujących, bez trudu 
sprawisz, że toaleta myjąca GROHE Sensia Arena będzie 
idealnie dopasowana do Twojego gustu oraz aranżacji łazienki.

Zaprezentowane tutaj modele to jedynie część naszej kolekcji. 
Aby zobaczyć wszystkie dostępne produkty, odwiedź stronę 
grohe.pl
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Pochłanianie 
nieprzyjemnych zapachów

PlasmaCluster Spłukiwanie wstępne 1

Odkamienianie Automatyczne spłukiwanie 1

1 Funkcja opcjonalna, wymagająca zastosowania specjalnego zestawu do spłukiwania automatycznego 46 944 001

Aplikacja na smartfony

Pilot sterujący Panel sterujący

Suszenie Oświetlenie nocne Automatyczna pokrywa

WIĘKSZA  
WYGODA

AquaCeramic HyperClean Triple Vortex Automatyczne 
samooczyszczenie  

ramion natryskowych

WIĘKSZA  
HIGIENA

Podwójne ramię  
natryskowe

Natrysk tylny Delikatny natrysk tylny Natrysk dla kobiet

Natrysk masujący Natrysk oscylujący

CZYSTOŚĆ

Nieograniczony  
dopływ ciepłej wody

GROHE SENSIA ARENA
WSZYSTKIE FUNKCJE
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Pochłanianie nieprzyjemnych zapachów

Natrysk tylny

Natrysk masujący

Natrysk dla kobiet

Natrysk oscylujący

Podwójne ramię natryskowe
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Jony usuwają 
bakterie w każdym 
zakamarku miski

Dodatnie i ujemne jony
usuwające bakterie

1  Technologia PlasmaCluster oraz logotypy PlasmaCluster są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez firmę  
Sharp Corporation.

SIEDZISKO

NOWY WYMIAR HIGIENY: 
PLASMACLUSTER

NIECH JONY OCZYSZCZĄ TWOJĄ TOALETĘ. Technologia 
PlasmaCluster 1 eliminuje bakterie wewnątrz miski, na powierzchni 
ceramiki, a także pod pokrywą deski sedesowej. Jej działanie opiera  
się na uwolnieniu dodatnich i ujemnych jonów, które docierają nawet  
w trudno dostępne miejsca i neutralizują szkodliwe działanie bakterii.  
To nic innego jak nauka w imię komfortu – zupełnie naturalna metoda, 
dzięki której możesz cieszyć się czystą i bezpieczną toaletą.

SPÓD POKRYWY 
DESKI SEDESOWEJ

MISKA

RAMIĘ 
PRYSZNICOWE
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OD ŚWIATOWEJ KLASY HOTELI
DO TWOJEJ ŁAZIENKI

Wiele najlepszych hoteli na świecie wybrało toaletę myjącą GROHE Sensia Arena. 
Zainspiruj się i wprowadź luksus także do swojej łazienki.

Ten pięciogwiazdkowy hotel SPA oferuje swoim gościom ucieczkę od codzienności,  
a jego elegancki design zapiera dech w piersiach tak samo, jak widok na otaczające 
go góry.

LA CHENEAUDIÈRE, 
COLROY-LA-ROCHE, 
FRANCJA
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WALDORF ASTORIA, 
BERLIN,  
NIEMCY

VESPER HOTEL, 
NOORDWIJK, 
HOLANDIA

Elegancki i ponadczasowy hotel należący do nowojorskiej sieci, został 
ulokowany w drapaczu chmur, z którego widok rozciąga się na znane 
na całym świecie berlińskie Zoo.

Eklektyczna mieszanka stylu vintage i nowoczesności 
sugeruje, że to doskonałe miejsce dla osób kochających 
podróże, zaś hotel oferuje swoim gościom idealny punkt  
do oglądania zachodów słońca.

FO
TO

G
R

A
FI

A
: M

aa
rt

en
 W

ill
em

st
ei

n
FO

TO
G

R
A

FI
A

: N
os

he

21 

grohe.pl



ŁATWA I SZYBKA  
INSTALACJA

ZAMONTUJ TOALETĘ MYJĄCĄ W NOWEJ ŁAZIENCE LUB 
DOTYCHCZASOWEJ ARANŻACJI – TO NIEZWYKLE PROSTE. Stelaż 
Rapid SL został zaprojektowany, by umożliwić szybki montaż za ścianą, 
starannie ukrywając wszystkie elementy niezbędne do działania toalety 
myjącej. Instalacja możliwa jest zarówno na płytkach łazienkowych lub 
jeszcze przed ich ułożeniem. Dzięki szklanym panelom ściennym w kolorze 
Velvet Black oraz MoonWhite możesz bezpiecznie ukryć dopływ wody.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[1] Skrzynka przyłączeniowa do dopływu wody Sensia IGS i Sensia Arena
[2] Przyłącze wody dla Sensia IGS
[3] Osłona rury spłukującej i odpływowej (oraz wzornik do docięcia płytek dla instalatora)
[4] Zintegrowany punkt montażowy dla przewodu zasilającego Sensia Arena
[5] Peszel do doprowadzenia węża zasilającego w wodę
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DO NOWOCZESNYCH 
INSTALACJI PODTYNKOWYCH

39 374 KS0
Panel szklany z przyciskiem  
Skate Cosmopolitan
Velvet Black

39 374 LS0
Panel szklanyz przyciskiem  
Skate Cosmopolitan
MoonWhite

NOWY PANEL ŚCIENNY ŁĄCZY W SOBIE WYSOKIEJ JAKOŚCI 
MATERIAŁY Z FUNKCJONALNOŚCIĄ. Nowoczesny design zapewnia 
czysty, uporządkowany wystrój w łazience, dzięki niezwykle smukłej 
konstrukcji z wbudowanym przyciskiem spłukującym. Jest to idealne 
rozwiązanie, kiedy chcesz zamontować toaletę myjącą Sensia Arena, 
ukrywając elementy montażowe bez potrzeby ingerencji w układ płytek 
na ścianie. 
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DESIGN, NA KTÓRY 
MOŻESZ LICZYĆ

Fakty i liczby, odpowiadające za idealne połączenie.

39 354 SH1
Sensia Arena toaleta myjąca  
do montażu ściennego

opcjonalnie:
Zestaw do automatycznego  
spłukiwania 46 944 001

Pilot sterowania 
Obsługa każdej funkcji toalety myjącej 
GROHE Sensia Arena za pomocą intuicyjnego 
pilota, który można zamontować na ścianie.
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ NAWET  
W NAJDROBNIEJSZYM DETALU

ZUŻYCIE

Objętość spłukiwania
Pełne / Oszczędne (l) 5 l / 3 l

Zużycie energii (w stanie czuwania) (W) < 0.5 W

Pobór prądu podczas pracy podgrzewacza 850 W

Przepływ wody w ramieniu natryskowym
(standardowy natrysk / natrysk dla kobiet) 0.4 – 0.5 (l/min)

PRZYŁĄCZENIA

Ciśnienie wody 0.5 – 10 barów

Przyłącze wody 3/8"

Kierunek odpływu P (poziomy)

Zasilanie 220 – 240 V AC

Częstotliwość 50 / 60 Hz

KOMFORT

Temperatura wody 32 – 40 ºC

Temperatura suszenia 40 – 55 ºC

Wydajność suszarki 23 m3/h

Wydajność systemu absorpcji zapachów 2.4 m3/h

Doprowadzenie ciepłej wody Bez ograniczenia

Waga (kg) 41.5 kg (produkt), 49.5 kg (pełna)

CERTYFIKACJA

Klasa IP IPx4

DVGW

EN 1717

CE

SIAA (antybakteryjność)

Rodzaj środka antybakteryjnego:  
nieorganiczny środek antybakteryjny

Sposób usuwania bakterii: wypalanie

Obszar objęty działaniem antybakteryjnym: 
powierzchnia z płynącą wodą

Numer rejestracyjny: JP0122008A0038Z
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1. UCZUCIE PRAWDZIWEJ CZYSTOŚCI.
Czysta, zawsze ciepła woda zapewnia uczucie świeżości i higienę 
każdego dnia.

2. MAKSYMALNA HIGIENA.
Ramiona prysznicowe oczyszczają się przed i po każdym użyciu.

3. STREFA KOMFORTU.
W trosce o Twój komfort toaletę wyposażono w system pochłaniania 
nieprzyjemnych zapachów oraz oświetlenie nocne.

4. BEZDOTYKOWA OBSŁUGA.
Odkryj zalety bezdotykowej obsługi dzięki sterowaniu toaletą  
za pomocą smartfona lub pilota, a także funkcji automatycznego 
podnoszenia się i opadania deski.

5. ŁATWE CZYSZCZENIE.
Muszla bez kołnierza, spłukiwanie Triple Vortex, antybakteryjne 
powłoki oraz nowa technologia PlasmaCluster – to funkcje, które 
utrzymują toaletę w czystości.

5 DOBRYCH POWODÓW,  
BY POPRAWIĆ FUNKCJONALNOŚĆ 
TWOICH ŁAZIENEK
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BROSZURA TWOJA ŁAZIENKABROSZURA CERAMIKA BROSZURA SPA COLORS

Przedstawiliśmy tylko mały fragment bogatego świata produktów GROHE. Znajdziesz w nim wszystko,
czego potrzebujesz: od pomysłów i inspiracji, po gotowe rozwiązania do łazienki i kuchni.

Wystarczy zeskanować kody QR, aby obejrzeć najnowsze broszury na tablecie lub smartfonie, lub pobrać
je w formie plików PDF na swoje urządzenia. Odwiedź świat GROHE na grohe.pl

ODKRYJ
ŚWIAT GROHE

grohe.pl
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Obserwuj nas

GROHE Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. +48 22 54 32 640
fax +48 22 54 32 650

© 01/2019 – Copyright by GROHE

TECHNOLOGIA ZRÓWNOWAŻONY  
ROZWÓJ

JAKOŚĆ DESIGN

“Wśród 50 
najważniejszych firm, 
które zmieniają świat“ – 

magazyn Fortune, 2017

“Nr 1 – najbardziej  
zaufana marka  

w branży sanitarnej” – 
Wirtschaftswoche, 2017

Ponad 350 nagród  
za design zdobytych  

od 2003 roku
Zdobywca nagrody CSR 

od niemieckiego rządu  
za zrównoważony rozwój, 

2017


