
PURE LUXURY
AQUASYMPHONY



VERKEN
DE INSPIRERENDSTE
PLEKKEN VAN DE 
WERELD. MET 
AQUASYMPHONY
VAN GROHE.



BIJZONDER.
NET ALS DE ZACHTE NEVEL 
VAN TIERRA DEL FUEGO.



EXOTISCH.
NET ALS DE WARME 
ZOMERREGEN IN BALI.



EXPRESSIEF.
NET ALS HET KLEURENSPEL
AAN DE NACHTELIJKE HEMEL 
VAN TROMVIK.



EXCLUSIEF.
NET ALS DE OPZWEPENDE
KLANKEN IN HET SYDNEY
OPERA HOUSE.



UITZONDERLIJK.
NET ALS DE REGENBOOG 
BIJ DE SKÓGAFOSS 
WATERVAL IN IJSLAND.





Stel je eens voor dat je iedere dag kunt starten met een uitstapje naar het paradijs. 
Met AquaSymphony van GROHE kun je eventjes ontsnappen en in een andere wereld 
stappen: een wereld waar de wisselwerking van water je opwekt en opfrist, waar je 
kunt baden in zacht gekleurd licht en je tot rust komt door ontspannende geluiden. 
Word een onderdeel van een compositie die alle zintuigen inspireert – de symfonie 
van douchen.

EEN UITNODIGING 
NAAR HET PARADIJS
GEÏNSPIREERD DOOR 
DE BETOVERENDSTE 
PLEKKEN OP AARDE.



Sla niet meteen de pagina om. Wacht even en laat je overweldigen.
AquaSymphony is geen douche – het is een wellness, een plaats 
waar water een eigen leven gaat leiden. AquaSymphony speelt 
met water en creëert voortdurend veranderende vloeibare klanken.
Stel je eens voor wat voor een beleving je staat te wachten.

WIJ INTRODUCEREN:
DE ADEMBENEMENDE 
AQUASYMPHONY
VAN GROHE.



Je kijkt naar de AquaSymphony met al zijn schoonheid: 
de glanzende oppervlakken, de slanke lijnen, de ruime 
afmetingen en discrete luxe. En achter de schermen, 
geweldige technologie die wacht om een uitstekende 
presentatie te laten zien.

HET BEGIN VAN EEN 
NIEUW DOUCHETIJDPERK.



Een fascinerend waterspel dat je omhult met een 
onbegrensd gordijn van waterdruppels.

De Drizzle Sprays zorgen voor een frisse, zachte nevel 
op je huid, dit werkt verkoelend en verfrissend.

De nieuwe verbeterde Rain Spray biedt grotere 
en zachtere druppels voor een luxe douchegevoel.

De naam zegt al genoeg. Een zachte stroom van puur 
water die meteen uit het midden van de douchekop 
stroomt – net als een frisse waterbron.

Een spectrum van kleuren om de sfeer te versterken 
via een gepersonaliseerde lichtshow. Te bedienen 
met de GROHE SPA F-Digital Deluxe app.

Een extra brede wateruitloop geeft het stimulerende 
gevoel van een waterval.

Acht dynamische, pulserende sproeigaatjes geven
de sensatie van een stimulerende massage.

AQUACURTAIN

DRIZZLE SPRAYS

RAIN SPRAYS

PURE SPRAY

LIGHT CURTAIN 

WATERFALL XL SPRAYS

BOKOMA SPRAYS 

AquaSymphony componeert water. In al zijn wonderbaarlijke 
vormen. Zo fijn als zeemist. Zo stimulerend als een waterval. 
Geniet er van op honderden verschillende manieren.

ONEINDIG VEEL 
MANIEREN
OM VAN WATER 
TE GENIETEN.



Laat deze overvloedige stroom water over je heen vallen om de
dag van je af te spoelen en je weer fris en opgewekt te voelen.

DOMPEL JEZELF ONDER
IN JOUW EIGEN WATERVAL.



INNERLIJKE RUST.
LAAT DE ZACHTE
REGEN JE HOOFD
LEEGMAKEN.
Dit is de Rain Spray. Sluit je ogen. Een zachte zomerregen 
valt neer als zachte druppels. Voel je het? Het maakt je 
hoofd net zo goed leeg als dat het je lichaam reinigt en 
creëert een moment om na te denken.



Verstop je achter het AquaCurtain, een breekbare sluier 
van puur water die je omhult en je in een droomachtige 
dimensie brengt.

INTIEM:  
OMHULD DOOR  
EEN WATERGORDIJN.



Spoel de dag van je af. Ontspan je spieren. Leun achterover en laat 
de pulserende Bokoma Sprays het werk doen – deze trakteren je 
op een ontspannende massage.

Of misschien houd je meer van de Pure Spray: een zachte stroom, 
net als een heldere waterbron, die stress laat verdwijnen.

INTENS EN
STIMULEREND: 
NET ALS EEN
PERFECTE MASSAGE.



Net als een frisse zeewind ademt de Drizzle Spray 
nieuw leven in je. De koele, fijne nevel daalt zacht 
neer op je huid en werkt stimulerend en verkwikkend.

GEEFT JE DIRECT
NIEUWE KRACHT:
EEN ZACHTE NEVEL
OM JE AF TE KOELEN
EN OP TE FRISSEN.



Waar heb je behoefte aan? Blauw? Of misschien aan een regenboog?
Ons lichtgordijn omhult je met verschillende kleuren en creëert een
achtergrond die je zintuigen inspireert en je welzijn verbetert door
middel van rustgevende kleureffecten die bij je stemming passen.

KRACHTIG SAMENSPEL 
VAN LICHT EN KLEUR.



Componeer jouw eigen watermuziek. Met AquaSymphony kun je een
perfecte douche-ervaring creëren. Het intelligente bedieningssysteem
laat jou de douche-ervaring selecteren en aanpassen, zodat deze is
afgestemd op jouw wensen.

INGENIEUS:
EEN VOLLEDIGE
WATERERVARING
BINNEN HANDBEREIK.

Rain Sprays AquaCurtain

Waterfall XL Sprays Drizzle Sprays

Pure Spray Bokoma Sprays



MAAK GEBRUIK VAN DE HEILZAME
EIGENSCHAPPEN VAN EEN STOOMBAD.

Aangenaam stoom, waarvan al lange tijd bekend is 
wat de positieve effecten zijn, is nu beschikbaar in 
jouw douche. Het opent de poriën, reinigt het lichaam 
en hydrateert de huid. Aromatische oliën versterken 
de stoom, voor een ontspannende en luxe beleving.

LAAT JE LEIDEN DOOR DE MUZIEK.

Vermeng de klanken van je favoriete muziek met 
de muziek van spattend water. Of je nu houdt 
van cooljazz of de opzwepende klanken van een 
symfonie – je kunt genieten van jouw eigen concert.

CHROMOTHERAPIE VOOR DE ZIEL.

Maak jouw douche-ervaring compleet door jezelf te 
omhullen met een gordijn van kleur. Door de talloze 
kleurencombinaties kun je een gepersonaliseerde 
lichtshow creëren waar je blij en ontspannen van wordt.

Een ingenieuze app om een perfect ensemble samen te 
stellen. De F-Digital Deluxe basis unit box en een mobiel 
apparaat van Apple of Android met daarop de GROHE 
SPA app zorgen voor de perfecte bediening van licht, 
geluid en stoom – maar ook de afzonderlijke modules. 
Laat de show maar beginnen.

INTELLIGENT 
EN INTUÏTIEF.



Als je jouw perfecte douche-ervaring kunt inbeelden, dan kan de GROHE F-Digital 
Deluxe hier werkelijkheid van maken. Creëer jouw eigen combinatie van eigenschappen 
uit onze Rainshower® F-serie, waaronder licht- en geluidsmodules, douchekoppen en 
stoommodules, om een douche te ontwerpen die perfect aansluit op jouw behoeften 
en voorkeuren.

ONBEGRENSD WELZIJN: 
GEMAAKT OM AAN JOUW
WENSEN TE VOLDOEN.

5" = 127 mm
Stoommodule

5" = 127 mm
Geluidsmodule

5" = 127 mm
Zijdouche

5" = 127 mm
Lichtmodule

10" = 254 mm
Plafonddouche

40" = 1016 mm
Plafonddouche 
met verlichting 
AquaSymphony

20" = 508 mm
Plafonddouche 
met verlichting



GROHE heeft een lange traditie in het creëren van hoogwaardige 
douches, die geproduceerd worden in Lahr (Duitsland) volgens 
de allerstrengste normen. AquaSymphony is het hoogtepunt 
van al deze jaren kennis en ervaring op het gebied van douches. 
Wanneer vakmanschap innovatie ontmoet, wordt er een 
meesterwerk gecreëerd. Elke AquaSymphony wordt speciaal  
met de hand vervaardigd om je iets onvergelijkbaars te geven:  
je eigen unieke douche-ervaring.

MET DE HAND 
VERVAARDIGD
DOOR GROHE. 
ONTWORPEN, 
ONTWIKKELD EN 
GEPRODUCEERD 
IN DUITSLAND.



GROHE SMARTCONTROL - 3D SHOWERING

GROHE ESSENCE COLOURS - MET EEN RUIME KLEURENWAAIER

GROHE SPA heeft aan alles gedacht om u van een complete SPA-beleving
te laten genieten. Ontdek twee van onze paradepaardjes:

GROHE SMARTCONTROL: het innovatieve douchesysteem. Geniet van 
de perfecte controle over sproeipatroon en waterstroom met een intuïtieve 
druk op de knop. Drukken, draaien, douchen - waarschijnlijk de beste 
douche-ervaring ter wereld.

GROHE ESSENCE: een gamma aan rijke kleuren en het genot van verfijnde
materialen en prachtige oppervlakken geven je een uitgebreide keuze.

Ervaar de wereld van GROHE SPA online op grohe.be

DE EXCLUSIEVE 
SPA-WERELD  
WACHT OP U
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VOOR UW PERSOONLIJK ADVIES 
OVER AQUASYMPHONY: 

AQUASYMPHONY.GROHE.BE


