
3D BRUSEBAD – 
DRÜCKEN, DREHEN, DUSCHEN 
TRYK, DREJ, BRUS
GROHE SMARTCONTROL



INTELLIGENT 
DESIGNET
INTUITIVT 
STYRET

Hvad mener vi med SmartControl? 
SmartControl vil sige, at du fuldstændig 
ubesværet kan styre hvert eneste aspekt ved 
dit brusebad, så du frit kan nyde øjeblikket 
og overgive dig til den totale afslappelse. 
SmartControl er intuitiv kontrol, der giver 
dig den perfekte bruseoplevelse, uden at du 
overhovedet behøver at skænke det en tanke. 

En rigdom af detaljer og tanker ligger til grund 
for udviklingen af GROHE SmartControl –  
så du får det optimale ud af løsningen. 





VÆR KLAR TIL AT FØLE 
REN NYDELSE
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DIN PERFEKTE 
BRUSEOPLEVELSE 
ER HER …
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… LIGE VED 
FINGERSPIDSERNE 

Tænk på et brusebad. Er det ikke bare vanddråber, der falder ned? Det er vel 
næppe raketvidenskab. Alligevel bliver man nødt til at mærke, hvad GROHE 
SmartControl gør med vandet, for at tro på det. SmartControl forvandler det 
simple brusebad til en helt ny bruseoplevelse, der virker, som om den ene 
og alene er lavet til dig. 

GROHE SmartControls intelligente funktion betyder, at du får lov til at 
genopdage elementet vand: Du kan omgive dig selv med store dråber som 
sommeregn eller give vandet form, så det kan dulme og massere dagens 
stress væk. Skru helt op for vandet for at få et brusende skyl, eller skru helt 
ned for at få en fin stråle. Eller vælg den helt rigtige temperatur for hver 
eneste dråbe. Alt sammen med et enkelt fingertryk. 
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DU VIL NÆGTE  
AT TRO, HVOR MEGET 
INTELLIGENT 
STYRING, DER SKJULER  
SIG I DENNE SMARTE  
KNAP.

At nyde et opkvikkende og personligt brusebad har 
aldrig været nemmere. Du skal blot trykke på knappen 
for at vælge dit foretrukne strålemønster og nyde det. 
Du kan når som helst skifte mellem det forfriskende 
strålemønster GROHE PureRain/Rain O2, det nye 
strålemønster TrioMassage, der masserer hoved og 
skuldre, eller du kan ganske enkelt bruge Power & 
Soul håndbruseren. Måske foretrækker du at bruge to 
strålemønstre på samme tid? Intet problem; du skal blot 
aktivere begge knapper.

Og at tage brusebad med GROHE SmartControl er 
endnu smartere ... den innovative GROHE SmartControl 
teknologi gør det muligt at vælge mellem forskellige 
strålemønstre og justere vandmængden i én funktion. 
Drej på GROHE ProGrip grebet, og tilpas vandmængden 
efter behov. Den foretrukne indstilling gemmes – perfekt, 
hvis du vil holde en pause i brusebadet, eller til næste 
gang, du bruger bruseren. Ubesværede og intuitive 
betjeningsfunktioner, der betjenes direkte fra den 
primære bruserenhed, er ensbetydende med enkel 
og brugervenlig betjening for hele familien. Det 
kalder vi smart.
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VI ER STOLTE OVER AT 
PRÆSENTERE: DEN SYNLIGE 
GROHE SMARTCONTROL

Den synlige GROHE SmartControl, der er designet til at give et statement i dit 
badeværelse, kombinerer intuitiv kontrol med den ultimative glæde ved at tage  
et brusebad. Ved at dreje knappen kan du vælge den helt rigtige vandmængde  
og den ideelle temperatur. Og ved at trykke på en knap kan du vælge de 
strålemønstre, du ønsker, for at skabe din helt personlige bruseoplevelse. 

GROHE COOLTOUCH 
TERMOSTATKROP 
Ingen risiko for at skolde sig på varme flader 
takket være 100 % GROHE CoolTouch.
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Den synlige GROHE SmartControl fås i to forskellige 
versioner: Duo med tre SmartControl knapper, der 
f.eks. kan kontrollere to jetstråler i hovedbruseren 
plus håndbruseren.

Mono har to SmartControl knapper og kan styre  
to funktioner: en hovedbruser med én stråle og  
en håndbruser.

START/STOP OG VANDMÆNGDE 
Den innovative GROHE SmartControl teknologi gør det 
muligt for dig at vælge dit foretrukne strålemønster – 
eller en kombination af strålemønstre – samt justere 
vandgennemstrømningen til den helt rigtige mængde.  
Det kan ikke være enklere. 

TEMPERATUR
GROHE TurboStat teknologi er kernen i dette brusesystem. 

Termoelementets enestående følsomhed betyder, at det leverer 
vandet med din foretrukne temperatur på et splitsekund –  

og holder temperaturen konstant, mens du er i bad.



Ved første blik fanges opmærksomheden af det 
slanke, strømlinede design, der kendetegner den 
indbyggede GROHE SmartControl. Men så opdager  
du alle de kvaliteter, der er skjult bag det smukke 
ydre og de elegante knapper, og du har den perfekte 
styring til en individuel bruseoplevelse. 

MERE END HVAD DET 
BLOTTE ØJE SER: 
DEN INDBYGGEDE GROHE 
SMARTCONTROL 
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VORES HOVEDER ER 
FULDE AF IDÉER – 
FOR AT GIVE DIG MERE 
BRUSENYDELSE

Når du træder ind i brusebadet, vil vi gerne, at du skal 
nyde al den variation, vand kan tilbyde. Derfor giver 
vores brusehoveder dig mulighed for at vælge mellem 
forskellige strålemønstre. Og takket være GROHE 
SmartControl kan du nyde mere end ét strålemønster 
ad gangen. 

Prøv at kombinere strålemønsteret GROHE PureRain 
med den stimulerende TrioMassage. Eller skift til 
håndbruseren blot ved at trykke på en knap. Alt  
er muligt, alt er den rene nydelse. Med de intuitive 
knapper giver GROHE SmartControl dig alt, hvad  
du skal bruge for at være i dit rette element. 
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HELT IGENNEM DEN PERFEKTE 
BRUSENYDELSE

GROHE PureRain/GROHE Rain O2 
strålemønster som forudindstillet funktion

GROHE TrioMassage 
Kombinationen af det kendte 
strålemønster GROHE Bokoma 
Spray og to GROHE Massage 
strålemønstre giver dig en hoved- 
og skuldermassage i én kombineret 
massagestråle.
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Forbedrede SpeedClean dyser

GROHE EasyClean
aftagelig stråleplade

Den generøst proportionerede Rainshower 360 hovedbruser  
er en oplevelse i sig selv. Dens rummelige design garanterer  
en XXL brusefølelse.

GROHE StarLight  
krombelagt stråleflade i metal.

grohe.dk



FORM ELSKER 
FUNKTION 
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Forbedrede SpeedClean 
dyser

GROHE PureRain

NYHED: GROHE centreret Jet 
Spray: et kraftigt strålemønster, 
der er god til at skylle shampoo 
ud med eller stimulere huden og 
hovedbunden – visualiseret med  
en anderledes dyseform

GROHE StarLight
Krombelagt stråleflade 

NYHED: Stråleflade i Moon 
White akrylglas
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VÆLG DIN 
FARVE

 LS0 
Moon White

 000 
Chrome
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DEN PERFEKTE 
FINISH 

GROHE SmartControl fås også med to stilfulde 
belægninger: klassisk krom – og til et elegant 
designstatement: Moon White akrylglas. 

 000 
Chrome

 LS0 
Moon White
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3 MÅDER AT PLANLÆGGE 
DIT IDEELLE 
BRUSEØJEBLIK PÅ

01
SMARTCONTROL 
SYNLIG
Den synlige GROHE SmartControl, kombineret  
med den utrolige Rainshower 360 hovedbruser  
og brusestang, kan monteres med et minimum  
af arbejde, men med maksimal effekt.

For at du kan skabe det perfekte brusebad, tilbyder 
GROHE dig tre forskellige måder at gøre det på –  
så du får maksimal frihed til at planlægge og nyde. 
Uanset om du forestiller dig en enkel renovering eller 
ønsker at omdesigne dit bruseområde, har GROHE 
en række monteringsløsninger, der passer til 
alle dine behov.
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02 03
SMARTCONTROL 
KOMBI BRUSESYSTEM

SMARTCONTROL 
INDBYGGET
Reducér til det maksimale. Den indbyggede 
GROHE SmartControl er monteret bag væggen, 
hvilket skaber et rent, minimalistisk look og mere 
bevægelsesfrihed.

"Kombi-løsningen": ingen synlig brusestang, kun  
den imponerende Rainshower 360 hovedbruser  
og GROHE SmartControl.
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ALT VIL BLIVE TYDELIGT:
DEN SYNLIGE GROHE 
SMARTCONTROL

Måske har du længe drømt om at forvandle dit gamle 
brusebad til en fantastisk bruseoplevelse. Hvis du 
planlægger et nyt badeværelse eller renovering af det 
gamle, er den synlige GROHE SmartControl en ideel 
løsning. Det vægmonterede GROHE Rainshower 
SmartControl brusesystem gør monteringen til en leg – 
og resultatet er så meget desto mere forbløffende. 

GROHE SmartControl brusesystemet fås i to 
forskellige versioner: Duo med tre SmartControl 
knapper, to hovedbruserdyser plus håndbruser og 
Mono med to SmartControl knapper, en hovedbruser 
med ét strålemønster og en håndbruser, og systemet 
er derudover designet med en integreret hylde med 
plads til shampoo og sæbe. 

GROHE SmartControl enhedens mange funktioner –  
fra den intuitive brug af SmartControl knapperne, 
den perfekte styring af vandmængde og temperatur 
til muligheden for at vælge forskellige typer finish 
til brusehovederne – garanterer større glæde under 
bruseren.

01
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26 361 000 / LS0
722320.804 /  -
Rainshower SmartControl 360 Mono 
brusesystem med termostat 
Hovedbruser strålemønstre:  
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
Håndbruser strålemønstre  
GROHE Rain O², Rain,  
Bokoma Spray, Jet

26 250 000 / LS0
722321.804 /  -  
Rainshower SmartControl 360 Duo
Brusesystem med termostat 
Hovedbruser strålemønstre  
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*  
+ TrioMassage
Håndbruser strålemønstre  
Rain/GROHE Rain O2

*  skal besluttes ved første installation;  
standardfabriksindstilling: GROHE PureRain
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VÆLG DIN 
FARVE

 LS0 
Moon White

 000 
Chrome
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DET BEDSTE FRA BEGGE 
VERDENER: 
GROHE SMARTCONTROL 
KOMBI BRUSESYSTEM

Fleksibilitet beskriver bedst grunden til at vælge GROHE 
SmartControl Kombi brusesystemet, der tilbyder en række 
forskellige installations- og kombinationsmuligheder.

Det betyder f.eks., at du frit kan vælge, om du vil placere 
termostaten lige under brusehovedet eller vendt væk  
fra midteraksen eller måske endda på en af sidevæggene 
i brusenichen. Fleksibilitet betyder også, at du kan 
kombinere termostaten med andre GROHE hoved-, 
hånd- eller kropsbrusere og skabe din egen personlige 
bruseoplevelse. Du kan også forvandle dit karbad til et 
brusebad – ved at kombinere SmartControl termostaten 
med et karindløb og en håndbruser. 

På samme måde som den synlige GROHE SmartControl 
kan kombinationsløsningen også fås i Duo og Mono 
versioner, og naturligvis har de også hyldeplads til  
shampoo og sæbe. Med GROHE SmartControl Kombi 
brusesystemet er rørføringen monteret inde bag 
væggen og forbinder SmartControl termostaten med 
hovedbruseren. At der ikke er nogen synlig brusestang 
er ensbetydende med nemmere rengøring – blot 
endnu en af de fordele, du kan forvente dig af GROHE 
SmartControl Kombi brusesystemet.

02
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26 446 000 / LS0  
+ 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Mono  
Kombi brusesystem med termostat, 
synlig/indbygget 
Hovedbruser strålemønstre:  
GROHE PureRain /  
GROHE Rain O2*
Håndbruser strålemønstre  
Strålemønster GROHE Rain O², Rain,  
Bokoma Spray, Jet 
+ separat, skjult del
+ separat indbygningsdel

26 443 000 / LS0  
+ 26 449 000 + 26 264 001 
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Kombi brusesystem med termostat, 
synlig/indbygget 
Hovedbruser strålemønstre  
GROHE PureRain / 
GROHE Rain O2*  
+ TrioMassage
Håndbruser strålemønstre  
Strålemønster Rain/GROHE Rain O2  
+ separat, skjult del
+ separat indbygningsdel

26 254 000 / LS0 + 26 264 001
736176.304 /   -   +        -  
Rainshower 360 Duo  
Hovedbrusersæt  
inkl. brusearm
Hovedbruser strålemønstre  
GROHE PureRain / 
GROHE Rain O2*  
+ TrioMassage
450 mm brusearm
+ separat indbygningsdel

26 450 000 / LS0 + 26 264 001
       -         /     -    +       -  
Rainshower 360 Mono  
Hovedbrusersæt  
inkl. brusearm
Hovedbruser strålemønstre:  
GROHE PureRain /  
GROHE Rain O2*
450 mm brusearm
+ separat indbygningsdel

34 714 000 + 26 449 000 
        -          +         -  
Kombi brusertermostatbatteri  
med 2 ventiler, synlig/indbygget 
vægmonteret  
+ separat, skjult del

34 713 000 + 26 449 000
        -          +         - 
Kombi brusertermostatbatteri  
med 3 ventiler, synlig/indbygget 
vægmonteret 
+ separat, skjult del

*  skal besluttes ved første installation;  
standardfabriksindstilling: GROHE PureRain

    

    

VÆLG DIN 
FARVE

 LS0 
Moon White

 000 
Chrome
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DE RET SÅ SYNLIGE FORDELE
DEN INDBYGGEDE GROHE 
SMARTCONTROL

Plads – den vil vi alle sammen gerne have mere af, 
især i bruseområdet, hvor der ofte ikke er meget af 
den. Så når du har den luksus, at du kan planlægge 
din bruseløsning fra bunden, er den indbyggede 
GROHE SmartControl en fantastisk løsning. Med den 
skjulte installation og et utrolig slankt design giver den 
indbyggede GROHE SmartControl mere plads under 
bruseren uden at gå på kompromis med funktionalitet 
eller komfort. 

Du får også større designfrihed: Den indbyggede 
GROHE SmartControl giver også mulighed for at variere 
designet på mange forskellige måder. Et bredt udvalg af 
egnede forpladesæt og brusere, der findes i både runde 
og firkantede modeller, sikrer, at den stil, der vælges til 
badeværelset, harmonerer perfekt med bruseområdet. 

Den giver også yderligere fordele af den praktiske slags: 
Rengøring kan udføres hurtigere og mere praktisk takket 
være det flade, strømlinede design.

Naturligvis har den indbyggede GROHE SmartControl 
også alle de samme funktioner som den synlige GROHE 
SmartControl og GROHE Kombi brusesystemet: fra 
præcis og intuitiv styring af vandmængde og temperatur 
til valg af strålemønstre blot ved at trykke på en knap.

03
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METALPLADE, ERGONOMISK GREB
For at understøtte det elegante design  
er den indbyggede GROHE SmartControl 
fremstillet af førsteklasses materialer.  
De ergonomiske knapper har et riflet 
greb, så de er nemme at bruge. 
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43 mm

SLANK ER DET NYE 
ORD FOR SMUK

43 MM FREMSPRING I ALT
Uanset indbygningsdelens installationsdybde 
overstiger forpladens totale fremspring aldrig 43 mm. 
Den indbyggede GROHE SmartControl kombinerer 
pladsbesparende komfort i brusebadet med et slankt, 
flot look. 

TYNDERE VÆGPLADER
Med et fremspring på kun 10 mm og et superslankt 
design er den indbyggede GROHE SmartControl 
vægplade både elegant og pladsbesparende. 

SKJULT TÆTNINGSSYSTEM 
Den indbyggede GROHE SmartControl har et integreret 
tætningssystem, der fuldstændig eliminerer vand  
bag væggen.

ORIGINAL 
STØRRELSE 1:1

43 MM 
SLANKT DESIGN

10 mm
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RUND 
ELLER FIRKANTET?

Den indbyggede GROHE SmartControl fås i to 
forskellige varianter – rund eller firkantet. Den fås 
også med to stilfulde belægninger: klassisk krom og 
til et elegant designstatement: Moon White akrylglas. 
Hver variant passer perfekt til den matchende GROHE 
designlinje.
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29 125 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 2 ventiler  
og integreret bruserforskruning  
+ separat, skjult del

29 120 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat 
til skjult installation  
med 2 ventiler  
og integreret bruserforskruning  
+ separat, skjult del

29 126 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 3 ventiler  
+ separat, skjult del

29 121 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 3 ventiler  
+ separat, skjult del

29 122 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl  
Forplade med 3 vandstyringer 
+ separat, skjult del

29 127 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl  
Forplade med 3 vandstyringer 
+ separat, skjult del

29 123 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 1 ventil  
+ separat, skjult del

29 118 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 1 ventil  
+ separat, skjult del

29 119 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 2 ventiler  
+ separat, skjult del

29 124 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 2 ventiler  
+ separat, skjult del

GROHTHERM SMARTCONTROL 
TERMOSTATER
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29 153 LS0 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 1 ventil  
+ separat, skjult del

29 150 LS0 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 1 ventil  
+ separat, skjult del

29 156 LS0 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 2 ventiler  
+ separat, skjult del

29 904 LS0 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 3 ventiler  
+ separat, skjult del

29 151 LS0 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 2 ventiler  
+ separat, skjult del

29 158 LS0 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl 
Forplade med 3 vandstyringer  
+ separat, skjult del

29 152 LS0 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl 
Forplade med 3 vandstyringer  
+ separate, skjult del

29 157 LS0 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
Grohtherm SmartControl termostat  
til skjult installation  
med 3 ventiler  
+ separat, skjult del

GROHTHERM SMARTCONTROL 
TERMOSTATER MED FRONTPLADE  
I MOON WHITE AKRYLGLAS
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29 147 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
SmartControl blandeenhed  
med 1 ventil 
+ separat, skjult del

29 148 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
SmartControl blandeenhed  
med 2 ventiler 
+ separat, skjult del

29 149 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
SmartControl blandeenhed  
med 3 ventiler 
+ separat, skjult del

29 145 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
SmartControl blandeenhed  
med 2 ventiler 
+ separat, skjult del

29 146 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
SmartControl blandeenhed  
med 3 ventiler 
+ separat, skjult del

29 144 000 + 35 600 000
       -           + 722329.004 
SmartControl blandeenhed  
med 1 ventil 
+ separat, skjult del

SMARTCONTROL BLANDEENHEDER
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BADEVÆRELSESBROCHURE
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GÅ PÅ OPDAGELSE I  
GROHES VERDEN 

Hvad du ser er kun et udsnit af GROHEs verden. Hvadend du leder efter 
ideer og inspiration, eller en løsning til dit badeværelse eller køkken - finder 
du det her.

Du kan scanne QR-koden for at se og downloade de seneste brochurer til 
din telefon eller tablet.

Du kan også besøge vores verden på grohe.dk



RAPIDO SMARTBOX BROCHURE KØKKENBROCHURE

SENSIA ARENA BROCHURESPA BROCHURE

SANITÆRE SYSTEMER 
BROCHURE

KERAMIK BROCHURE



Følg os 

Grohe A/S

Sluseholmen 8C, 2. th.

2450 København SV

Danmark

© 08/2017 – Copyright tilhører GROHE

Du skal blot scanne QR-koden for at få vist  
den nyeste brochure som download eller  
PDF på din tablet eller smartphone.


