POSAĎTE SE DO
PRVNÍ TŘÍDY
OBJEVTE KOUZLO SPRCHOVÉ TOALETY,
KTERÁ VÁS OČISTÍ ČISTOU, TEPLOU VODOU.
GROHE SENSIA ARENA

GROHE SENSIA ARENA

grohe.cz

VODA JE
HYGIENIČTĚJŠÍ NEŽ
TOALETNÍ PAPÍR.
ZAPOMEŇTE NA VŠECHNO, CO VÍTE O TOALETÁCH.
Sprchová toaleta GROHE Sensia Arena umí všechno lépe.
Postará se o očistu prostřednictvím šetrného proudu
teplé vody. Potlačuje nepříjemný zápach. Má speciální
hygienickou glazuru a výkonný splachovací systém,
který udrží toaletu za každých okolností čistou. Umožňuje
snadné a praktické ovládání prostřednictvím mobilního
telefonu nebo dálkového ovládání. A její elegantní design
se nepochybně stane klenotem každé koupelny. Objevte
se sprchovou toaletou GROHE Sensia Arena novou
úroveň osobní hygieny. Vychutnejte si prvotřídní očistu
a prémiovou péči – každý den.
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MALÁ SPRCHA,
VELKÝ ROZDÍL.
MNOHO MEZINÁRODNÍCH HOSTŮ JE ZVYKLÝCH PO POUŽITÍ
TOALETY PROVÁDĚT OČISTU VODOU NAMÍSTO PAPÍRU.
To by nemělo nikoho zaskočit, jelikož voda je přeci jen ten nejpřírodnější
čisticí prostředek na světě. Je příjemnější, hygieničtější a prospěšnější
než cokoliv jiného – a rozhodně než toaletní papír. Zažijte na vlastní kůži,
nakolik je použití toalety vybavené malým sprchovým ramenem příjemnější.
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VODA MÍSTO TOALETNÍHO
PAPÍRU. OBJEVTE
DOKONALOU ČISTOTU.
SPRCHOVÁ TOALETA GROHE SENSIA ARENA
SE POSTARÁ O DŮKLADNOU A HYGIENICKOU
OČISTU. A to pokaždé způsobem, který si sami zvolíte.
Teplota vody, tlak trysky a úhel sprchového ramene –
to vše můžete přizpůsobit vlastním preferencím. Na výběr
budete mít mezi hlavní sprchou1, jemnou sprchou2,
oscilační sprchou3, uvolňující masážní sprchou4 nebo
separátní sprchovým ramenem5 pro dámskou intimní
hygienu. Je pouze na vás, jaký způsob sprchování
si oblíbíte. Jedno je však jisté – jakmile ho objevíte,
už nikdy se nebudete chtít vrátit k toaletnímu papíru.

1
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ŽÁDNÝ ZÁPACH.
POZNEJTE MIMOŘÁDNÝ
KOMFORT POTLAČOVÁNÍ
ZÁPACHU.
NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V KOUPELNĚ UŽ VÁM
NEBUDE DĚLAT STAROSTI. Sprchová toaleta GROHE
Sensia Arena je vybavena automatickým potlačování
zápachu. Tato technologie vytvoří pomocí ventilátoru
vzduchový štít uvnitř mísy, přes který nepronikne žádný
zápach. Druhý ventilátor pak veškerý vzduch z mísy
odsaje pryč. Před vypuštěním odsátého vzduchu do
okolního prostředí je vzduch vyčištěn uhlíkovým filtrem.

5
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CO ČISTÍ LÉPE NEŽ
CHEMIE? TECHNOLOGIE.
ZAPOMEŇTE NA AGRESIVNÍ ČISTICÍ
PROSTŘEDKY A NEVZHLEDNÉ KARTÁČE.
Díky naší inovativní povrchové úpravě AquaCeramic,
záchodové míse bez okrajového splachovacího kruhu
(rimless) a výkonnému splachovacímu systému Triple
Vortex nebudou mít nečistoty žádnou příležitost se
usadit. Hygienická glazura HyperClean likviduje až
99,9 % bakterií. Sprchová ramena s vyměnitelnými
antibakteriálními tryskami se navíc samy čistí před
a po každém použití, takže je zaručena nekompromisní
úroveň hygieny – s certifikací sdružení SIAA.

AquaCeramic je hladká povrchová
úprava se speciální hydrofilní vrstvou,
která zabraňuje usazování nečistot
a vodního kamene. Po spláchnutí tak
díky této úpravě zůstane povrch mísy
naprosto čistý.
Revoluční glazura HyperClean zabraňuje
pomocí iontů stříbra usazování a růstu
99,9 % všech bakterií, což znamená, že
vaše WC zůstane zářivě čisté a hygienické.
Splachovací systém Triple Vortex je
mimořádně tichý, důkladný a efektivní.

Sprchová ramena toalety se před a
po každém použití automaticky čistí.

VÁŠ NOVÝ
WELLNESS PROGRAM.
KOUPELNA JE MÍSTEM, KDE SE CHCETE CÍTIT PŘÍJEMNĚ
A ODPOČINOUT SI. Tento pocit budete mít nyní k dispozici
každý den – jediným stisknutím tlačítka. Sprchová toaleta
GROHE Sensia Arena pomocí masážní trysky, otáčivé trysky
a jemné dámské spršky změní každodenní rutinu, jakou je
návštěva toalety, v očistný rituál.

Masážní sprcha umožňuje přepínat
mezi jemným a stimulujícím proudem
vody pro masážní účinek.
Oscilační sprchová tryska se pomalu
pohybuje dopředu a dozadu pro
zvýšení dosahu omývání a větší
osvěžení.
Dámská sprška se nachází na
separátním rameni a poskytuje
jemnější, širší sprchový režim pro
šetrnou dámskou intimní hygienu.
Nepřetržitý přívod teplé vody
díky integrovanému průtokovému
ohřívači.
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Námi používaný keramický materiál je hrdým nositelem známky institutu SIAA (Society of
Industrial Technology for Antimicrobial Articles) založené na standardu ISO pro společnost
KOHKIN, která potvrzuje splnění přísných kritérií antibakteriálního účinku a bezpečnosti.
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VÍTEJTE VE SVÉ NOVÉ
ZÓNĚ OSOBNÍHO KOMFORTU.
POZNEJTE TEN NEJPOHODLNĚJŠÍ A NEJHYGIENIČTĚJŠÍ
ZÁŽITEK Z POUŽITÍ TOALETY. Poklop sprchové toalety
GROHE Sensia Arena se otevírá a zavírá automaticky. Toaleta
se postará o očistu vodou a osušení teplým vzduchem po
každém jejím použití. A díky jejímu integrovanému nočnímu
osvětlení již nebudete muset tápat ve tmě.

Po očistě teplou vodou následuje
důkladné vysušení teplým vzduchem.

Tlumené noční světlo vám pomůže
najít cestu.

Poklop toalety se automaticky otevírá
a zavírá díky pohybovému senzoru.

VAŠE CHYTRÁ DOMÁCNOST
BUDE JEŠTĚ CHYTŘEJŠÍ.
SPRCHOVOU TOALETU MŮŽETE OVLÁDAT
NĚKOLIKA RŮZNÝMI ZPŮSOBY. Pomocí aplikace
GROHE Sensia Arena si můžete vytvořit uživatelský
profil a uložit do něj vaše oblíbená nastavení pro příští
použití. Pokud u sebe zrovna nebudete mít mobilní
telefon, je možné veškeré funkce sprchové toalety
ovládat pomocí dálkového ovladače nebo ovládacího
panelu vedle sedátka.
Aplikace je určena pro mobilní telefony se systémy
iOS a Android*.

Snadná a praktická správa osobního
nastavení pomocí mobilní aplikace.

Veškeré funkce sprchové toalety je
také možné ovládat prostřednictvím
dálkového ovladače.

Nebo jednoduše použijte ovládací
panel přímo na toaletě.

Aplikaci GROHE Sensia Arena můžete stáhnout
z App Store nebo Obchodu Play.
* Aplikace není kompatibilní se všemi mobilními zařízeními
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UNIVERZÁLNÍ
DESIGN.
SPRCHOVÁ TOALETA GROHE SENSIA ARENA JE
INTUITIVNÍ. Stejně jako všechny naše ostatní produkty,
i tato sprchová toaleta byla navržena tak, aby vaše
domácnost byla atraktivnější a přitom co nejjednodušší.
Takže nejen, že si toaletu na první pohled zamilujete,
ale také okamžitě pochopíte její funkce.

DESIGN NA MÍRU
VAŠEMU VKUSU.
SPRCHOVÁ TOALETA GROHE SENSIA ARENA
VYPADÁ DOKONALE V KAŽDÉ KOUPELNĚ. Naše
produkty vždy vypadají, jako by byly navrženy přímo
vám na míru. Vděčíme za to citlivému a intuitivnímu
designovému DNA. Sprchová toaleta GROHE Sensia
Arena doposud získala 14 designových ocenění.
Patří mezi ně i tak prestižní ceny, jako je Plus X Award,
iF Design Award nebo Green Good Design Award.

12

13

GROHE SENSIA ARENA

grohe.cz

JEDINEČNÉ POJETÍ
SPLACHOVÁNÍ.
DÍKY DOKONALÝM KOMBINACÍM PERFECT MATCH BUDE
SPRCHOVÁ TOALETA GROHE SENSIA ARENA JEDINEČNÁ
V KAŽDÉM OHLEDU. Pestrá kolekce ovládacích tlačítek je skvělým
doplňkem, který vám umožní dokonale přizpůsobit sprchovou toaletu
GROHE Sensia Arena vašemu osobnímu vkusu a koupelnovému
interiéru. Modely na této stránce představují jen malý vzorek naší
kolekce.
Kompletní produktovou řadu splachovacích tlačítek naleznete
na webových stránkách grohe.cz
SPA COLORS COLLECTION

37 535 GL0
Cool Sunrise

37 535 GN0
Kartáčovaný Cool Sunrise

37 535 DA0
Warm Sunset

37 535 DL0
Kartáčovaný Warm Sunset

37 535 A00
Hard Graphite

37 535 AL0
Kartáčovaný Hard Graphite

37 535 BE0
Leštěný Nikl

37 535 EN0
Kartáčovaný Nikl

PERFECT MATCH.
VŠECHNO SE K SOBĚ NÁRAMNĚ HODÍ. A K VÁM TAKY.
Barvy, povrchy, ovládací prvky, sanitární keramika, ovládací
tlačítka i ty nejmenší doplňky. Naše poslání poskytovat kompletní
koupelnová řešení rozhodně nebereme na lehkou váhu. Nechte
volný průchod svým nápadům a sestavte si svou vysněnou
koupelnu. Koupelnu, jejíž design bude stejně jedinečný, jako
jste vy. Kolekce GROHE SPA Colors vám nabízí jedinečnou šanci
vytvořit si svou osobní a esteticky dokonalou oázu odpočinku.
Rádi vám pomůžeme.
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USNADŇUJEME VÁM ŽIVOT.
A VAŠEMU INSTALATÉROVI TAKÉ.

NEKOMPROMISNÍ KVALITA
DO POSLEDNÍHO DETAILU.

NÁŠ KONCEPT DOKONALÉ KOMBINACE PERFECT MATCH
GARANTUJE TAKÉ RYCHLOU A SNADNOU INSTALACI
SPRCHOVÉ TOALETY GROHE SENSIA ARENA. Nezávisle
na tom, zda je instalace sprchové toalety součástí novostavby
nebo renovace, jsou všechny její otvory precizně navrženy pro
kombinaci s instalačním rámem Rapid SL. Ten je určený pro
rychlou podomítkovou montáž, která všechny technologické
prvky nutné k provozu toalety důmyslně ukryje.

SPOTŘEBA
Objem vody při spláchnutí
Plné/poloviční spláchnutí (l)

5 l/3 l

Spotřeba energie (pohotovostní režim; W)

< 0.5 W

Jmenovitý příkon

850 W

Spotřeba energie za 1 rok
(odhad pro 4člennou domácnost) 1

30 kWh za rok

Průtok vody
(hlavní sprcha/dámská sprcha)

0.4 – 0.5 (l/min)

PŘIPOJENÍ
Tlak vody

0,5 – 10 barů

Vodovodní přípojka

3/8"

Typ odpadového sifonu

P (vodorovný)

Zdroj napájení

220 – 240 V AC

Frekvence

50/60 Hz

KOMFORT
Teplota vody

32 – 38 ºC

Teplota vysoušeče

40 – 55 ºC

Výkon vysoušeče

18 m3/h

Výkon potlačování zápachu

2.4 m3/h

Přívod teplé vody

Neomezený

Hmotnost (kg)

41,5 kg (produkt), 49,5 kg (celé balení)

CERTIFIKACE
Stupeň krytí IP

IPx4
DVGW
EN 1717
CE
Typ používaného antibakteriálního činidla:
anorganická antibakteriální látka

SIAA (antibakteriální úprava)

Metoda antibakteriálního ošetření: vypalování
Část antibakteriálního ošetření: povrch, který
přijde do kontaktu s vodou
Registrační číslo: JP0122008A0038Z

1
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Interní výpočet společnosti GROHE (předpokládá 4člennou domácnost). Použití toalety: 16 krát za den.
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SPRCHOVÁ TOALETA GROHE SENSIA
ARENA. RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ
ČISTĚJŠÍ

Dvě oddělená sprchová ramena

Hlavní sprcha

Šetrný režim hlavní sprchy

Dámská sprcha

Masážní sprcha

Oscilační sprcha

Neomezený přívod teplé vody

Potlačování zápachu

AquaCeramic

HyperClean

Triple vortex

Automatické samočištění
sprchových ramen

Hlavní sprcha

Dámská sprcha

Masážní sprcha

Oscilační sprcha

Potlačování zápachu

Dvě oddělená sprchová ramena

HYGIENIČTĚJŠÍ

POHODLNĚJŠÍ

18

Vysoušeč

Noční osvětlení

Dálkové ovládání

Ovládací panel vedle sedátka

Automatické zavírání poklopu

Aplikace pro mobilní telefony
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SPRCHOVÁ TOALETA GROHE
SENSIA ARENA V PRÉMIOVÝCH
SVĚTOVÝCH HOTELECH.

WALDORF ASTORIA,
BERLÍN,
NĚMECKO

Ty nejlepší hotely na světě se již rozhodly pro sprchovou toaletu GROHE Sensia Arena.

FOTOGRAFIE: Noshe

FOTOGRAFIE: Noshe

LA CHENEAUDIÈRE,
COLROY-LA-ROCHE,
FRANCIE

FOTOGRAFIE: Noshe

Tato pobočka slavného newyorského řetězce elegantních
a nadčasových hotelů se nachází v mrakodrapu s výhledem
na slavnou berlínskou zoologickou zahradu.

Tento pětihvězdičkový lázeňský hotel nabízí svým návštěvníkům vítaný odpočinek
od každodenního hektického života. Je zasazený do úchvatného prostředí horských
masivů a přírodní design jeho interiéru tomu odpovídá.
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FOTOGRAFIE: Maarten Willemstein

FOTOGRAFIE: Jonathan Savoie

HOTEL VESPER,
NOORDWIJK,
NIZOZEMSKO

Díky podmanivé směsici tradičních a moderních
designových prvků, které evokují pobyt u zcestovalého
přítele, je tento hotel dokonalým místem pro pozorování
západu slunce.
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5 HLAVNÍCH DŮVODŮ
PRO MODERNIZACI
VAŠICH KOUPELEN.
1. PRÉMIOVÁ PÉČE.
Prvotřídní hotely potřebují prvotřídní toalety.
2. AŤ SE VAŠI HOSTÉ CÍTÍ JAKO DOMA.
Mnoho mezinárodních hostů je zvyklých po použití
toalety provádět očistu vodou namísto papíru.
3. BEZKONKURENČNÍ ZÁŽITEK.
Čištění teplou vodou, potlačování zápachu
a přizpůsobitelné funkce na dosah ruky.
4. NADČASOVÝ PRODUKT.
Nastavujeme zítřejší standardy prostřednictvím
pozitivního přispění k udržitelnosti vaší budovy.
5. JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ INSTALACE.
Sprchová toaleta Sensia Arena se instaluje stejně
jako každé jiné nástěnné WC.
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