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JOUW REVOLUTIONAIRE MANIER 
OM VAN WATER TE GENIETEN
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1. FLEXIBEL 2. KRACHTIG 3. ONTSPANNEND

Verander eenvoudig de straalsoort 
voor exact de juiste hoeveelheid 
water. Van een lichte straal tot een 
verfrissende douche, voor naadloze 
flexibiliteit.

Kracht binnen handbereik. Begin met 
een krachtige straal om shampoo uit 
te spoelen. Verhoog het volume tot 
een geconcentreerde sproeistraal, om 
de dagelijkse stress weg te masseren.

Alles wat je nodig hebt voor ultieme 
ontspanning: kies voor een zachte, 
verfrissende regenbui of zet het volume 
op maximaal voor een zomerse plensbui.

DOUCHEPLEZIER  
TOT DE DERDE MACHT
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1. VOOR MAXIMALE FLEXIBILITEIT 
TIJDENS HET DOUCHEN:
DE EUPHORIA HANDDOUCHE

GROHE handdouche voor  
de perfecte hoogte en hoek
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GROHE PureRain-
straal voor een zachte, 

verfrissende douche

2. MAAK KENNIS MET  
UNIEKE ONTSPANNING:  
GROHE PURERAIN-STRAAL
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JE WAS NOG  
NOOIT ZO DICHT BIJ 
EEN GEWELDIGE  
DOUCHE-ERVARING
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Of je nou op zoek bent naar een stijlvol ontwerp of 
functioneel, of misschien wel de ultieme bediening:  
het douchesysteem GROHE Euphoria SmartControl 310 
heeft het allemaal. De prachtige, brede hoofddouche 
Rainshower 310 SmartActive in schitterend chroom 
combineert een krachtige waterstraal met een zachte, 
verfrissende waterstraal. De handdouche kan dankzij  
de aanpasbare douchehouder op elke hoogte worden 
ingesteld, ideaal als je wilt douchen zonder dat je haar 
nat wordt. 
 
Geniet van perfecte controle met Grohtherm 
SmartControl met de gebruiksvriendelijke 'druk, draai, 
douche'-bediening. Hiermee wissel je eenvoudig  
tussen verschillende straalsoorten en de handdouche. 
Of je kiest er gewoon twee tegelijk. 
 
Met de GROHE TurboStat-thermostaattechnologie kun  
je jouw gewenste temperatuur instellen en van perfect 
comfort genieten, wetende dat deze altijd constant blijft. 
Elke GROHE SmartControl wordt geleverd met GROHE 
CoolTouch-technologie. Dit betekent dat je je niet meer 
hoeft te branden aan hete oppervlakken – slechts een 
van de vele voordelen waar je van kunt genieten met 
het Euphoria SmartControl-douchesysteem.

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL  
310 DOUCHESYSTEEM:  
DE ESSENTIËLE ELEMENTEN  
VAN EEN GEWELDIGE  
DOUCHE GECOMBINEERD
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TEMPERATUUR 
De GROHE TurboStat-technologie is het hart van dit 
douchesysteem. De onbetwiste gevoeligheid van dit 
thermo-element betekent dat het water in een fractie 
van een seconde op de juiste temperatuur wordt 
gebracht, en bijft, tijdens de duur van jouw douche.

START/STOP & VOLUME 
Met de innovatieve GROHE SmartControl-technologie 
kan je jouw ideale straal of een combinatie van stralen 
kiezen en de juiste straalsterkte instellen. Het kan niet 
eenvoudiger.

DE KRACHT ACHTER  
JE PERFECTE DOUCHE

Draai aan de GROHE ProGrip-hendel om de waterstroom 
aan te passen, van een zachte douche tot een krachtige 
straal. Je ideale instelling wordt opgeslagen: perfect voor 
wanneer je de douche wilt pauzeren of voor de volgende 
keer dat je een douche neemt. Met de innovatieve 
GROHE SmartControl-technologie kun je tegelijkertijd 
straalsoorten selecteren én het watervolume beheersen.

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om van een 
verfrissende en gepersonaliseerde douche te genieten. 
Druk op de knop om je ideale douchestraal te kiezen. 
Met GROHE SmartControl kun je wisselen tussen twee 
verschillende douchekopstralen en een handdouche.  
Of wil je liever van twee stralen tegelijk genieten? Geen 
probleem, activeer simpelweg beide knoppen en geniet. 
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Verbeterde SpeedClean-
mondstukken.

GROHE PureRain-straal 
voor een zachte, 
verfrissende douche.

GROHE ActiveRain om  
shampoo uit te wassen  
en de huid en hoofdhuid  
te stimuleren, gekenmerkt 
door een andere vorm  
van het mondstuk.

GROHE StarLight 
verchroomde sproeiplaat  
(ook verkrijgbaar met 
acrylglasplaat in MoonWhite).

VORM ONTMOET 
FUNCTIE 
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SPOEL SHAMPOO UIT  
EN DE SPANNING VAN JE AF

Kies tussen een zachte zomerse regenbui en een 
plensbui met één druk op de knop. GROHE ActiveRain 
geeft een krachtige straal waarmee je elk laatste restje 
shampoo snel en effectief uitspoelt en je hoofdhuid 
stimuleert voor een tintelend schoon gevoel. Of wissel 
naar de GROHE PureRain en ontspan je onder een 
zachte, verfrissende regendouche.
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Wanneer je de perfecte vorm hebt gekozen voor  
je douchekop, is het tijd om na te denken over de 
afwerking die je wilt. Kies tussen klassieke glimmend 
chroom en subtiel elegant acrylglas MoonWhite.

DE PERFECTE AFWERKING  
VOOR ELKE VORM,  
VAN ROND TOT VIERKANT
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De GROHE Euphoria SmartControl 260 met de twee 
SmartControl-knoppen biedt een perfecte bediening  
van de twee functies: de Euphoria 260 hoofddouche  
en de handdouche.

De Euphoria 260 maakt zijn naam waar met een speciale 
knop in het midden van de glimmende, verchroomde 
sproeiplaat. Hiermee kun je de verschillende straalzones 
kiezen, waarbij je de breedte van de straal en de kracht 
van de waterstroom instelt.

EUPHORIA SMARTCONTROL  
260 DOUCHESYSTEEM: 
ALLES VAN ONTSPANNING  
TOT VERKWIKKING
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HET ANTWOORD 
LIGT IN DE 
AANPASSING  
VAN DE 
STRAALZONE

Drie zones douchegenot binnen handbereik. Wissel van 
de een naar de ander met een draai aan de knop. Door 
simpel aan de knop te draaien, kun je van de krachtige 
Jet-straal genieten, gevolgd door de bredere SmartRain-
straal voor een stimulerend maar ontspannend effect  
en naar de Rain-straal voor het gevoel van een zachte 
zomerse regenbui. Blijf aan de knop draaien om nog 
eens langs alle drie de zones te reizen.

Van de Rain-straal vol in het gezicht naar de SmartRain-straal, om af te ronden met de Jet-straal. Zo vaak je wilt…

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3
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Ook als je niet de luxe hebt van een ruime badkamer kun  
je genieten van het beste van twee werelden. De combinatie 
van het Euphoria SmartControl 260 douchesysteem met  
de Euphoria 260 hoofddouche en baduitloop is dé oplossing 
voor kleine badkamers waar niet voldoende ruimte is voor 
een douchecabine en een bad. Met drie knoppen bedien  
je niet alleen de Euphoria 260 hoofddouche en handdouche, 
maar ook de uitloop om het bad te vullen.

MAAK RUIMTE 
VOOR DOUCHEGENOT
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De slanke body van de Grohtherm SmartControl  
is nog kleiner en compacter gemaakt, zodat je meer 
ruimte overhoudt in de douche. En omdat we willen  
dat je zo snel mogelijk van je douche kunt genieten, 
hebben we de GROHE QuickFix bedacht. Hiermee kan 
de positie van de bovenste beugel tijdens de montage 
van de douchestang worden aangepast. Het voordeel:  
de bovenste beugel kan snel en eenvoudig worden 
gemonteerd in bestaande boorgaten.

We hebben veel aandacht besteed aan ons nieuwe 
GROHE Euphoria SmartControl-douchesysteem.  
Zo bedachten we een reeks functies die de Euphoria  
nog handiger en plezieriger in het gebruik maken.  
De douchearm heeft een draaifunctie, zodat je de 
douchekop 180° kunt draaien voor de perfecte hoek. 
Door de volledig verstelbare douchehouder kun je  
de handdouche altijd op jouw ideale hoogte instellen.

MEER VOORDELEN.
MEER DOUCHEGENOT

Douchearm 
met draaifunctie

Volledig 
aanpasbare 
douchestang: 
verlagen, 
verhogen, 
kantelen

Compacte body GROHE QuickFix-
douchestang
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Met trots presenteren we onze Grohtherm SmartControl: 
een belangrijke nieuwe ontwikkeling op het gebied van 
opbouwthermostaten. De thermostaten van Grohtherm 
SmartControl Opbouw zijn verkrijgbaar als losse units  
en combineren het design van GROHE met het comfort 
van SmartControl. De compacte vormgeving zorgt voor 
meer ruimte als je onder de douche staat en de EasyReach- 
tray biedt volop ruimte bovenaan voor douche-accessoires. 
De naar voren gerichte thermostaatknop staat garant voor 
een handige bediening. En net als alle GROHE-thermostaten  
is Grohtherm SmartControl uitgerust met TurboStat voor 
een exacte temperatuurregeling en 100 % CoolTouch om 
de thermostaat aan de buitenkant veilig koel te houden  
en verbranding te voorkomen.

De thermostaat van Grohtherm SmartControl  
Opbouw voor de badkuip wordt geleverd  
met twee SmartControl-knoppen: een voor  
de baduitloop en een voor de handdouche.

De Grohtherm-douchethermostaat beschikt  
over één SmartControl-knop. De thermostaat  
is ook verkrijgbaar als doucheset, in combinatie  
met een douchestang van 600 mm of 900 mm  
en de Euphoria 110-massagehanddouche. 

ONTDEK DE NIEUWE STANDAARD  
IN OPBOUWTHERMOSTATEN 
GROHTHERM SMARTCONTROL
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ONTDEK ALLE 
INS EN OUTS VAN 
DOUCHEGENOT

02
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ALLES WORDT ONTHULD: 
GROHE SMARTCONTROL 
OPBOUW

Misschien droom je al lang over het veranderen van jouw oude douche  
in een fantastische douche-ervaring. Als je een nieuwe badkamer of een 
renovatie plant, is het GROHE SmartControl douchesysteem de ideale 
oplossing. Het GROHE Rainshower SmartControl-douchesysteem kan 
eenvoudig op de wand worden geplaatst, en het resultaat is verbluffend.

Dit douchesysteem is verkrijgbaar in twee verschillende varianten: Duo met 
drie SmartControlknoppen, twee douchestralen uit de hoofddouche plus 
een handdouche, en de Mono variant met twee SmartControl-knoppen, een 
enkele douchestraal uit de hoofddouche en een handdouche. Een planchet 
met ruimte voor shampoo en douchegel is geïntegreerd in het design van 
het GROHE SmartControl-douchesysteem.

De vele functies van GROHE SmartControl, van het intuïtieve gebruik van  
de SmartControl-knoppen, de perfecte volume- en temperatuurbesturing  
tot aan de afwerkingen van de hoofddouche, staan garant voor meer 
douchegenot.

37 
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DE KLASSIEKER: 
GROHE RAINSHOWER 
SMARTCONTROL

GROHE SmartControl Opbouw is verkrijgbaar in twee 
verschillende varianten: Duo met drie SmartControl-
knoppen om bijvoorbeeld de handdouche en twee 
douchestralen uit de douchekop te besturen. 

GROHE SmartControl Opbouw springt in je badkamer 
direct in het oog en combineert een intuïtieve besturing 
met het ultieme douchegenot. Met een draai aan de  
knop kies je het juiste volume en de ideale temperatuur. 
En met een druk op de knop selecteer je de door jou 
gewenste stralen voor een persoonlijke douche-ervaring.

Mono met twee SmartControl-knoppen voor de 
besturing van twee functies: bijvoorbeeld een 
douchekop met één straal en een handdouche.

START/STOP & VOLUME 
Met de innovatieve GROHE SmartControl-technologie kun  
je je ideale straalsoort of een combinatie van stralen kiezen 
en de juiste straalsterkte instellen. Het kan niet eenvoudiger. 

TEMPERATUUR 
De GROHE TurboStat-technologie is het hart van dit 
douchesysteem. De onbetwiste gevoeligheid van dit 
thermo-element betekent dat het water in een fractie  

van een seconde op de gewenste temperatuur is  
en zo blijft, tijdens de hele duur van jouw douche.
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HOOFD OMHOOG  
VOOR HET PERFECTE  
DOUCHEGENOT

GROHE PureRain/GROHE Rain O2- 
straal als voorkeursfunctie.

Verbeterde SpeedClean-
sproeigaatjes.

GROHE TrioMassage-straal
De combinatie van het bekende  
GROHE Bokoma-straal en twee  
GROHE Massage-stralen geven  
u een hoofd- en schoudermassage.

GROHE EasyClean 
afneembare sproeiplaat.

De ruim bemeten Rainshower 360- 
hoofddouche is een ervaring op  
zich. Het ruime design garandeert  
een XXL-douchegevoel.
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EN WE ZITTEN  
VOL IDEEËN  
VOOR NOG MEER  
DOUCHEGENOT

DE PERFECTE 
AFWERKING

GROHE SmartControl is verkrijgbaar  
in twee stijlvolle afwerkingen: in klassiek  
chroom en, voor een opvallend maar  
subtiel designelement, MoonWhite.

Wanneer jij je douche instapt, willen we dat je van  
alle mogelijkheden geniet die water te bieden heeft. 
Daarom geven onze douchekoppen jou de keuze  
uit verschillende soorten stralen. En dankzij GROHE 
SmartControl kun je van meer dan één straal tegelijk 
genieten.

Probeer de GROHE PureRain-straal eens samen met  
de stimulerende TrioMassage, of wissel met een druk 
op de knop naar de handdouche. Alles is mogelijk,  
puur genieten. Met de intuïtieve knoppen geeft GROHE 
SmartControl je alles wat je nodig hebt om je volledig  
in je element te voelen.
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Bij GROHE denken we voortdurend na over hoe jij  
je tijd onder de Rainshower SmartControl-douche nog 
aangenamer kunt doorbrengen. Veiliger ook, ook al 
merk je dat niet. Neem bijvoorbeeld de douchestang. 
Die ziet er niet alleen mooi uit, maar we hebben er ook 
voor gezorgd dat het materiaal van de stang altijd een 
comfortabele temperatuur heeft, die nooit hoger is dan 
de temperatuur van je douche.

COMFORT  
IN ELK DETAIL

We zijn trots op de vele mooie functies waarmee  
ons Rainshower SmartControl-douchesysteem is 
uitgerust. Te beginnen bij de bovenkant: onze prachtige 
Rainshower 360-douchekop. De unieke, ergonomische 
vorm omhult je hele lichaam tot voorbij je schouders 
en creëert zo het luxueuze gevoel van een douche  
die als een waterval over je heen stroomt. Verder 
omlaag langs de slanke douchestang valt het elegante, 
bijzonder platte design op, dat door de minimalistische 
wandbeugel extra mooi uitkomt.

En als laatste de thermostaat van de Rainshower 
SmartControl, met zijn glanzende, volledig metalen 
body en organische vorm geïnspireerd door de natuur: 
het pronkstuk van ons douchesysteem.

WAAR JE OOK KIJKT, 
ALLES ZIET ER GOED UIT

Platte rail

Volledig metalen body

Ergonomische 
vorm
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HET BESTE VAN TWEE WERELDEN:  
GROHE SMARTCONTROL 
COMBI-DOUCHESYSTEEM

Flexibiliteit is de belangrijkste reden om te kiezen voor het GROHE 
SmartControl Combi-douchesysteem, aangezien dit systeem  
diverse inbouwopties en mogelijke combinaties biedt.

Dit betekent bijvoorbeeld dat je de thermostaat onder de douchekop 
kunt plaatsen, of buiten de centrale as als je dat graag wilt, of zelfs  
op een van de zijwanden van de douche. Je kunt de thermostaat 
ook combineren met andere douchekoppen, handdouches of 
lichaamsdouches van GROHE, om je eigen persoonlijk douche-
ervaring te creëren. Ook kun je je bad in een douche veranderen, 
door de SmartControl-thermostaat te combineren met een badtoevoer  
en een handdouche.

Net zoals de GROHE SmartControl Opbouw is de verborgen oplossing 
ook verkrijgbaar in de Duo- en Mono-varianten en bieden deze een 
houder voor shampoo en douchegel. Bij het GROHE SmartControl 
Combi-douchesysteem zitten de leidingen die de SmartControl-
thermostaat en de douchekop met elkaar verbinden in de wand. 
Geen douchestang betekent moeiteloze reiniging, nog een voordeel 
dat het GROHE SmartControl Combi-douchesysteem je biedt.
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MEER RUIMTE,  
MEER VRIJHEID  
OM VAN  
TE GENIETEN

03
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Ruimte, daar wil iedereen wel meer van hebben.  
Met name in de douche waar ruimte vaak  
schaars is. Dus wanneer je de mogelijkheid  
hebt om jouw douche van begin af aan te op 
te bouwen, is GROHE SmartControl Inbouw  
een heerlijke oplossing. Met de verborgen  
installatie en het uiterst slanke design biedt  
GROHE SmartControl meer ruimte onder de  
douche en een opgeruimd en schoon aanzicht.

Het biedt vrijheid op het gebied van ontwerp.  
Er zijn namelijk een aantal ontwerpvarianten.  
Een ruime selectie van mogelijke opbouwsets  
en douches, zowel beschikbaar in ronde als  
in vierkante vorm, zorgt ervoor dat de gekozen  
stijl van de badkamer naadloos overloopt in  
de doucheruimte.

Ook biedt dit systeem extra praktische voordelen: 
reinigen is sneller en gemakkelijker dankzij  
het vlakke, gestroomlijnde design.

En natuurlijk biedt GROHE SmartControl  
Inbouw ook de vele functies van de GROHE 
SmartControl Opbouw- en GROHE Combi-
douchesystemen: van een nauwkeurige en  
intuïtieve volume- en temperatuurbesturing  
tot aan je keuze van douchestralen met een  
druk op de knop.

DE VOORDELEN VAN 
GROHE SMARTCONTROL  
INBOUW

51 

grohe.nl

50 

01 | 02 | 03 GROHE SMARTCONTROL INBOUW | 04



Wanneer je de perfecte vorm hebt gekozen voor  
je douchekop, is het tijd om na te denken over de 
afwerking die je wilt. Kies tussen klassieke glimmend 
chroom en subtiel elegant acrylglas MoonWhite.

PERFECTE MATCH
PERFECTE AFWERKING

Een glimmende schijf of modern en hoekig?  
Aan jou de keuze. De vormgeving van GROHE 
Rainshower 310 SmartActive en SmartControl  
Inbouw is perfect op elkaar afgestemd. 

52 53 

grohe.nl01 | 02 | 03 GROHE SMARTCONTROL INBOUW | 04



GROHE SMARTCONTROL 
PRODUCTOVERZICHT

04

grohe.nl

55 54 

01 | 02 | 03 | 04 PRODUCTOVERZICHT



EUPHORIA SMARTCONTROL 
DOUCHESYSTEMEN

26 508 000 / LS0 
Euphoria SmartControl Cube 310-douchesysteem  
met thermostaat voor wandmontage  
bestaande uit: 
Hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, 
sproeiplaat Chroom/MoonWhite, 
GROHE PureRain- en ActiveRain-straal, 
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698), 
1 straalsoort: Rain, 
Silverflex-doucheslang 1750 mm (28 388)

26 510 000 
Euphoria SmartControl 260-bad-/douchesysteem  
met badthermostaat voor wandmontage  
bestaande uit:  
Hoofddouche Euphoria 260 (26 455), 
3 straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet, 
handdouche Euphoria 110 Massage, 
3 straalsoorten: Rain, SmartRain, Massage, 
sproeiplaat wit (27 221 001), 
Silverflex-doucheslang 1750 mm (28 388)

EUPHORIA SMARTCONTROL 260 
DOUCHESYSTEEM

EUPHORIA SMARTCONTROL 260 
BAD-/DOUCHESYSTEEM

EUPHORIA SMARTCONTROL 310 
DOUCHESYSTEEM

EUPHORIA SMARTCONTROL 310 CUBE 
DOUCHESYSTEEM

26 507 000 / LS0 
Euphoria SmartControl 310-douchesysteem  
met thermostaat voor wandmontage  
bestaande uit: 
Hoofddouche Rainshower 310 SmartActive, 
sproeiplaat Chroom/MoonWhite, 
GROHE PureRain- en ActiveRain-straal, 
handdouche Euphoria 110 Massage,
sproeiplaat wit (27 221 001), 
3 straalsoorten: Rain, SmartRain, Massage 
Silverflex-doucheslang 1750 mm (28 388)

26 509 000 
Euphoria SmartControl 260-douchesysteem  
met thermostaat voor wandmontage  
bestaande uit:  
Hoofddouche Euphoria 260 (26 455), 
3 straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet, 
handdouche Euphoria 110 Massage, 
3 straalsoorten: Rain, SmartRain, Massage, 
sproeiplaat wit (27 221 001), 
Silverflex-doucheslang 1750 mm (28 388)
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34 718 000 
Grohtherm SmartControl 
thermostatische badmengkraan 1/2" 
met muurbevestiging: 
100 % GROHE CoolTouch, 
verchroomde GROHE StarLight, 
GROHE TurboStat-cartouche  
met thermo-element van wax, 
2 x GROHE SmartControl-drukknop  
voor in- en uitschakelen,  
draaiknop voor volumeaanpassing  
van EcoJoy tot Full Flow, 
baduitloop met mousseur

34 720 000 
Grohtherm SmartControl 
thermostatische douchemengkraan 1/2" 
met doucheset bestaande uit: 
Grohtherm SmartControl thermostatische 
douchemengkraan (34 719 000), 
douchestangset Euphoria 110 Massage, 
600 mm (27 231 001) 
 
34 721 000 
Set met 900 mm douchestang 

GROHTHERM SMARTCONTROL 
OPBOUWTHERMOSTATEN

34 719 000 
Grohtherm SmartControl 
thermostatische douchemengkraan 1/2" 
met muurbevestiging: 
100 % GROHE CoolTouch, 
verchroomde GROHE StarLight, 
GROHE TurboStat-cartouche  
met thermo-element van wax, 
GROHE SmartControl-drukknop  
voor in- en uitschakelen,  
draaiknop voor volumeaanpassing  
van EcoJoy tot Full Flow

GROHTHERM SMARTCONTROL 
BADTHERMOSTAATKRAAN  

GROHTHERM SMARTCONTROL 
DOUCHETHERMOSTAATKRAAN 

GROHTHERM SMARTCONTROL 
DOUCHETHERMOSTAATKRAAN  
MET DOUCHESET
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26 443 000 / LS0 
Rainshower SmartControl 360  
Duo Combi-douchesysteem met thermostaat, 
Opbouw/Inbouw, hoofddouchestralen: 
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-straal* 
+ TrioMassage, stralen van de handdouche: 
Rain/GROHE Rain O²-straal* 
+ inbouwdelen (26 264 001 / 26 449 000)

RAINSHOWER SMARTCONTROL 
360 DUO-DOUCHESYSTEEM

* Te besluiten bij de installatie. Instelling af fabriek: GROHE PureRain

26 446 000 / LS0 
Rainshower SmartControl 360  
Mono Combi-douchesysteem met thermostaat,
Opbouw/Inbouw, hoofddouchestraal: 
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-straal*, 
stralen van de handdouche: GROHE Rain O²,  
Rain, Bokoma-straal, Jet  
+ inbouwdelen (26 264 001 / 26 449 000)

RAINSHOWER SMARTCONTROL 
360 MONO-DOUCHESYSTEEM

26 250 000 / LS0 
Rainshower SmartControl 360 
Duo-douchesysteem met thermostaat, 
hoofddouchestralen: GROHE PureRain/ 
GROHE Rain O²-straal* + TrioMassage, 
stralen van de handdouche:  
Rain/GROHE Rain O²-straal

RAINSHOWER SMARTCONTROL 
360 DUO-DOUCHESYSTEEM

26 361 000 / LS0 
Rainshower SmartControl 360  
Mono-douchesysteem met thermostaat,  
hoofddouchestraal: GROHE PureRain/ 
GROHE Rain O²-straal*, stralen van  
de handdouche: GROHE Rain O², Rain,  
Bokoma-straal, Jet

RAINSHOWER SMARTCONTROL 
360 MONO-DOUCHESYSTEEM

RAINSHOWER SMARTCONTROL 
DOUCHESYSTEEM: OPBOUW

RAINSHOWER SMARTCONTROL 
COMBI-DOUCHESYSTEEM
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29 151 LS0
29 119 000 / AL0 / DC0 
Grohtherm SmartControl-
thermostaat met 2 knoppen

29 120 000 / DC0 / AL0 
Grohtherm SmartControl-
thermostaat met 2 knoppen  
en geïntegreerd 
handdoucheaansluitstuk

29 125 000 
Grohtherm SmartControl-
thermostaat met 2 knoppen  
en geïntegreerd 
handdoucheaansluitstuk

29 124 000
29 156 LS0
Grohtherm SmartControl-
thermostaat met 2 knoppen

29 150 LS0
29 118 000 / AL0 / DC0
Grohtherm SmartControl-
thermostaat met 1 knop

29 123 000
29 153 LS0 
Grohtherm SmartControl-
thermostaat met 1 knop

GROHTHERM SMARTCONTROL 
INBOUWTHERMOSTATEN

Alle afwerkingssets moeten worden geïnstalleerd 
met de GROHE Rapido SmartBox (35 600 000).

Kleuropties: 
 000 I Classic Chroom  
 LS0 I MoonWhite  
 DC0 I SuperSteel  
 AL0 I Brushed Hard Graphite1 FUNCTIE 2 FUNCTIES 3 FUNCTIES 4 FUNCTIES

29 904 LS0
29 121 000 / AL0 / DC0
Grohtherm SmartControl-
thermostaat met 3 knoppen

29 126 000
29 157 LS0
Grohtherm SmartControl-
thermostaat met 3 knoppen

29 123 000 + 29 127 000
29 153 LS0 + 29 158 LS0 
Grohtherm SmartControl-thermostaat met 1 knop  
en driedubbel volume besturingsafwerking  
voor Grohtherm SmartControl

29 150 LS0 + 29 152 LS0
29 118 000 / DC0 / AL0 + 29 122 000 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl-thermostaat met 1 knop  
en driedubbel volume besturingsafwerking  
voor Grohtherm SmartControl
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34 706 000 
Grohtherm SmartControl 
Perfect Shower set bestaat uit: 
Grohtherm SmartControl-set  
voor eindmontage, GROHE Rapido  
SmartBox, Rainshower 310- 
hoofddoucheset SmartActive Cube  
met 2 stralen, handdouche Euphoria  
Cube Stick, Euphoria Cube- 
wandhouder en wandaansluitstuk,  
Silverflex-doucheslang 1500 mm

GROHTHERM SMARTCONTROL 
PERFECT SHOWER SETS

34 742 000 
Grohtherm SmartControl 
Perfect Shower set bestaat uit: 
Grohtherm SmartControl-set  
voor eindmontage met  
geïntegreerde handdouchehouder, 
GROHE Rapido SmartBox, 
hoofddoucheset Rainshower  
F-series 10", handdouche  
Power&Soul Cosmopolitan, 
Silverflex-doucheslang 1250 mm

34 705 000 
Grohtherm SmartControl 
Perfect Shower set bestaat uit: 
Grohtherm SmartControl-set  
voor eindmontage, GROHE Rapido  
SmartBox, Rainshower 310- 
hoofddoucheset SmartActive  
met 2 stralen, handdouche Euphoria 
Cosmopolitan Stick, Rainshower- 
wandhouder en wandaansluitstuk, 
Silverflex-doucheslang 1500 mm

34 744 000 
Grohtherm SmartControl 
Perfect Shower set bestaat uit: 
Grohtherm SmartControl-set  
voor eindmontage met  
geïntegreerde handdouchehouder, 
GROHE Rapido SmartBox, 
hoofddoucheset Euphoria 260  
met 3 stralen, handdouche  
Euphoria Cosmopolitan Stick,  
Silverflex-doucheslang 1250 mm

34 743 000 
Grohtherm SmartControl 
Perfect Shower set bestaat uit: 
Grohtherm SmartControl-set  
voor eindmontage met  
geïntegreerde handdouchehouder, 
GROHE Rapido SmartBox, 
hoofddoucheset Rainshower 
Cosmopolitan 210, handdouche  
Power&Soul Cosmopolitan, 
Silverflex-doucheslang 1250 mm

2 FUNCTIES 3 FUNCTIES

34 709 000 
Grohtherm SmartControl  
Perfect Shower set bestaat uit: 
Grohtherm SmartControl-set  
voor eindmontage, GROHE Rapido  
SmartBox, Rainshower 310- 
hoofddoucheset SmartActive  
met 2 stralen, handdouche Euphoria 
Cosmopolitan Stick, Rainshower- 
wandhouder en wandaansluitstuk, 
Silverflex-doucheslang 1500 mm

34 712 000 
Grohtherm SmartControl  
Perfect Shower set bestaat uit: 
Grohtherm SmartControl-set  
voor eindmontage, GROHE Rapido  
SmartBox, Rainshower 310- 
hoofddoucheset SmartActive Cube  
met 2 stralen, handdouche Euphoria  
Cube Stick, Euphoria Cube- 
wandhouder en wandaansluitstuk,  
Silverflex-doucheslang 1500 mm
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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.

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

BEZOEK ONS ONLINE EN VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

FACEBOOK grohenl | INSTAGRAM grohenl
TWITTER grohe_nl | YOUTUBE grohenederland | PINTEREST grohe
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TECHNOLOGIE DUURZAAMHEIDKWALITEIT DESIGN

“In de top 50 van  
bedrijven die de wereld 

gaan veranderen“ – 
Fortune Magazine, 2017

“Het meest  
vertrouwde merk in  

de sanitair industrie” – 
Wirtschaftswoche, 2017

Meer dan 400  
designprijzen gewonnen 

sinds 2003

CSR Award-winnaar  
van de Duitse regering, 

2017


