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Beste klanten,
het moderne leven kan stressvol zijn en we zijn allemaal
blij met een plek waar we kunnen ontspannen en tot
rust kunnen komen. Helaas is het niet altijd mogelijk om
tijd te vinden voor een spa-bezoek voor die welverdiende
verwennerij. Daarom hebben wij een groot scala aan
producten ontwikkeld die de spa-ervaring naar uw eigen
badkamer brengen. GROHE SPA is een verzameling
van de meest luxueuze en innovatieve spa-producten
die zorgen voor een wereld aan ontspanning in de
comfortabele omgeving van uw eigen huis.
Of uw inspiratie nu is ontleend aan de weelde van een
Turkse hammam, een badervaring in een Japanse onsen
of de koele lijnen van een Scandinavische sauna, GROHE
SPA heeft een assortiment uitstekende producten om u te
helpen een op maat gemaakte plek bij u thuis te creëren.
Voor de ultieme douchebeleving creëert GROHE
AquaSymphony een wellness-zone die op harmonieuze
wijze water, muziek en verlichting combineert om
alle zintuigen te prikkelen. Het strakke, ruime ontwerp
herbergt innovatieve technologie die u in staat stelt
de geschikte waterstroom te selecteren en deze aan
te passen aan uw stemming. Van een milde, warme
regenstraal tot een waterval of de pulserende Bokomastraal om pijnlijke spieren te verlichten.

Michael Rauterkus
CEO Grohe AG

Met het bekroonde GROHE Sensia Arena douchetoilet
beleeft u de prettigste ervaring op het gebied van

persoonlijke hygiëne en reinheid. Het toilet gebruikt vers,
natuurlijk water om uw huid op milde wijze te reinigen
en temperatuur- en drukregelaars zijn ingebouwd om
uw comfort te garanderen. Een geïntegreerde luchtdroger
zorgt voor de detailafwerking terwijl een nachtlamp
het makkelijk maakt het toilet op elke tijd van de dag
te gebruiken. Dit elegante en innovatieve ontwerp
levert comfort en verzorging aan een van uw meest
private badkamermomenten.
Een prachtig ontwerp speelt een belangrijke rol bij het
creëren van een ontspannende sfeer. Daarom heeft
GROHE de GROHE SPA Colours Collection geïntroduceerd
waarbij u kunt kiezen uit een verbluffend assortiment
kleuren en afwerkingen waarmee u de esthetiek van
uw badkamer kunt voltooien.
Met een combinatie van gedegen vakmanschap, een
elegant ontwerp en slimme technologie, maakt het
GROHE SPA-assortiment het mogelijk een spa-ervaring
bij u thuis te realiseren en de ontspannende en
verkwikkende eigenschappen van water te leveren in
een prachtige ruimte die perfect past bij uw persoonlijke
smaak en behoeften.
Stap in de wereld van GROHE SPA en creëer uw eigen
persoonlijke toevluchtsoord toegewijd aan verwennerij
en geïnspireerd door uw verbeelding.

Michael Rauterkus
Chief Executive Officer, Grohe AG
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Over de hele wereld kunt u de meest luxueuze en ontspannende
kuuroorden vinden. Stelt u zich eens voor dat het aangenaamste
van deze kuuroorden verstopt is in uw eigen badkamer. Wachtend
op u aan het einde van een lange dag … of aan het begin van
elke nieuwe.
Een plek waar u wat tijd voor uzelf kunt nemen op elk moment
dat u daar zin in heeft. Om uzelf te trakteren op een persoonlijke
wellness-routine. Om uw batterijen op te laden met de vitaliserende
krachten van een waterkuur. Om uzelf opnieuw te ontdekken
terwijl u al uw zintuigen verwent. Om uzelf onder te dompelen in
stilte en rust. Een plek om van te genieten en die alleen van u is.
EEN PLEK DIE GROHE SPA HEET
Wat uw idee van het perfecte kuuroord ook is, GROHE SPA helpt
u het realiseren, tot aan het laatste luxueuze detail. GROHE SPA:
uw perfecte afzondering van de wereld.
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VERLIES UZELF
EN ZWEEF ALS EEN GINGKO-BLAD
IN EEN JAPANSE ONSEN
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PRIKKEL UW ZINTUIGEN
EN OMGEEF U MET
WEELDERIGE KLEUREN EN
VORMEN VAN DE HAMMAM
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VIND HERNIEUWING
EN WORD ÉÉN MET DE
NATUUR IN EEN AFGESCHERMD
SCANDINAVISCH KUUROORD
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DOE NIEUWE ENERGIE OP
EN MAAK GEBRUIK VAN DE
HELENDE KRACHTEN VAN
ZWITSERSE HYDROTHERAPIE

12

13

UW PERSOONLIJKE SPA

grohe.be

STELT U ZICH DE MEEST EXCLUSIEVE
WELLNESS-TOEVLUCHTSOORDEN VOOR
EN CREËER ER DAN EEN VOOR UZELF
WELKOM IN UW PERFECTE
KUUROORD: ONTWORPEN DOOR
GROHE SPA, GECREËERD DOOR U
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WELZIJN
EEN REIS NAAR UZELF
GROHE SPA is het allernieuwste op het gebied van
welzijn waarbij intelligente en innovatieve oplossingen
worden gecombineerd met het type verwennerij dat
geen enkele wens onvervuld laat. Kom binnen bij
GROHE SPA en ga op reis naar uzelf. Veel meer dan
een badkamer is dit uw MeSpace: waar u welzijn
kunt ervaren in al haar vormen.

VERZORGING
Het begint allemaal met zuiverheid: het lichaam reinigen
en de geest leegmaken. Of het nu het begin van uw
dag is of de voorbode van een volledige hydrotherapieroutine: hier begint het welzijn.
SCHOONHEID
Kom binnen in de ruimte waarin perfectie wordt gevierd,
waar schoonheid en verzorging prioriteit hebben.
WELLNESS/FITNESS
Ervaar vitaliteit en fitness in al hun vormen – de waterkuur
als de brenger van lichamelijke gezondheid.
GELUKZALIGHEID
Of vergeet de tijd in de ruimte voor ultiem genot – waar
alle zintuigen worden verwend en waar u het dichtste
bij pure gelukzaligheid kunt komen.
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UW PERSOONLIJKE KUUROORD –
WAAR U GENIET VAN WELLNESS
IN UW EIGEN TEMPO
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BEREID ELKE PORIE
IN UW HUID VOOR
MET EEN MILDE
STOOMDOUCHE
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ONTDEK DE HONDERD
VERSCHILLENDE MANIEREN
OM TE GENIETEN VAN WATER
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VERWENNERIJ
VOOR ALLE ZINTUIGEN
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TIJD VOOR HYDROTHERAPIE –
OM ELKE SPIER TE STIMULEREN
EN DE DAG VAN U
AF TE LATEN GLIJDEN
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SCHOONHEID ZIT NIET
ALLEEN AAN DE OPPERVLAKTE –
HET IS SLECHTS HET BEGIN
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HYDRATEREN EN ONTGIFTEN –
UW SCHOONHEIDSBEHANDELING
VAN BINNENUIT
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ONTDEK HET NIEUWSTE OP
HET GEBIED VAN ZUIVERHEID
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HET DAGELIJKSE LEVEN LIJKT PLOTS
MIJLENVER WEG TE ZIJN
UW LICHAAM HEEFT HET VERDIEND –
ONTSPANNING VAN TOP TOT TEEN
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DE INTERNATIONALE,
MULTICULTURELE,
BEKROONDE GROHE
DESIGN STUDIO
KWALITEIT, TECHNOLOGIE, DUURZAAMHEID
EN BEKROOND ONTWERP
Met ons internationaal bekroonde team van interne
ontwerpers streven we ernaar de beste ervaringen op
het gebied van watergenot te creëren. Water is een van
de meest waardevolle bronnen die onze planeet te bieden
heeft. We zijn ongelooflijk fortuinlijk dat de natuur ons
zoveel voorbeelden heeft gegeven, van watervallen tot
regen, waaruit we inspiratie kunnen halen. We gebruiken
deze inspiratie samen met een grondig inzicht in onze
klanten om onze bekroonde ontwerpen te maken.
Wij geloven dat een goed ontwerp verder gaat dan
vorm en functie. We streven ernaar sterke emotionele
verbindingen tot stand te brengen in de harten van
onze klanten door middel van ontwerp en ervaring. Wij
zijn ons er altijd van bewust voor wie we ontwerpen en
van de totaalbeleving die we willen creëren. Wij munten
uit in ons vermogen om de wereld te inspireren en te
prikkelen, paradigma’s uit te dagen en te doorbreken
en de toekomst te beïnvloeden en te vormen.

Michael Seum
Onderdirecteur, design
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GROHE DESIGNPROGRAMMA’S
VAN GRANDERA TOT VERIS
Als u een keuze maakt uit ons assortiment exclusieve en
verfijnde armaturen zult u al snel het product vinden dat
perfect bij u past. Dankzij het volmaakte design en de
aandacht die is geschonken aan elk detail, bent u ervan
verzekerd hier vele jaren plezier aan te beleven.

GRANDERA

ATRIO

ESSENCE

ALLURE

ALLURE BRILLANT

VERIS

DE GROOTSE STIJL VAN MORGEN

HET ICOON VAN ELEGANTIE
EN PRECISIE

KEUZEVRIJHEID

DE GROOTSE STIJL VAN MORGEN

ALS EEN DIAMANT

VERMENGT TERUGHOUDENDHEID
MET EMOTIE
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GROHE GRANDERA
DE GROOTSE STIJL VAN MORGEN
20 389 000
Grandera wastafel mengkraan met 3 aansluitingen

De GROHE Grandera-collectie is zowel een eerbetoon aan een
tijdperk van lang vervlogen grootsheid als een bekrachtiging van
moderne fijngevoeligheid. De hoogste kwaliteitsnormen en het
beste vakmanschap worden hier gecombineerd met een liefde
voor details en comfort. Stilistisch gezien kan de Granderacollectie worden gecombineerd met een breed scala aan
badkamerinrichtingen en heeft daarbij ook nog de flexibiliteit
van twee kleuren – chroom en chroom/goud. Dankzij de GROHE
StarLight-technologie blijven de armaturen niet alleen op lange
termijn hun glans behouden, ze zijn tevens uitstekend bestand
tegen vuil en krassen.
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19 936 000
Grandera badcombinatie met enkele hendel en 4 aansluitingen

23 318 000
Grandera badmengkraan
met enkele hendel

23 303 000
Grandera wastafel mengkraan
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20 389 000
Grandera wastafel mengkraan met 3 aansluitingen

51

UW PERSOONLIJKE SPA

grohe.be

GROHE ATRIO
HET ICOON VAN ELEGANTIE
EN PRECISIE
Denk aan de cirkel. Een hechting van natuurlijke geometrie.
Een zuivere vorm die zowel rustgevend als dynamisch is. Een
visuele metafoor voor zowel volledigheid als oneindigheid.
Met haar nieuwe Atrio-collectie put GROHE inspiratie uit deze
meest elementaire en elegante vorm om een iconisch object
te creëren met het oog op duurzaamheid.
Met GROHE Atrio kunt u zonder beperkingen ontwerpen.
Elk product in de GROHE Atrio-collectie is beschikbaar in
drie afwerkingen zodat het kan worden aangepast aan uw
persoonlijke smaak. U kunt tevens kiezen uit drie afmetingen
waardoor het product geschikt is voor elke schaal binnen
het ontwerpschema.

20 169 DC3
Atrio wastafel mengkraan
met 3 aansluitingen en wandmontage
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32 653 AL3
Atrio badmengkraan met enkele hendel en vloermontage

19 922 003
Atrio badcombinatie met 5 aansluitingen

32 647 AL3
Atrio wastafel mengkraan met enkele hendel
XL-Size
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GROHE ESSENCE
KEUZEVRIJHEID
Klassieke levensstijl, los geïnterpreteerd. Voor mensen die
zich aangetrokken voelen tot duidelijke, visueel aantrekkelijke
ontwerpen brengt Essence pretentieloos esthetisch genot.
De volledige badkamers in dit assortiment hebben een
uitgebalanceerde en moderne vormgeving om een ruimte
te creëren voor vindingrijke inrichtingsideeën en innovatieve
technologieën.

32 628 DL1
Essence wastafel mengkraan met enkele hendel
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GENIET VAN DE RIJKDOM
AAN KEUZE
Essence belooft u alles wat u zich maar kunt
wensen voor uw persoonlijke wellness-zone:
elegantere afwerkingen, meer inspirerende
kleuren en luxueuzere materialen. Kies uw eigen
unieke combinatie en creëer uw persoonlijke
signatuur.

grohe.be

VERWEN
UZELF MET
GROHE ESSENCE

ÉÉN PRODUCTLIJN, ÉÉN
FASCINEREND ONTWERP
Een luxueuze verscheidenheid aan hoogwaardige
producten die u op hetzelfde moment fascineren
door het moderne en elegante design: dat is
de filosofie achter Essence.
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23 491 GL1
Essence badmengkraan
met vloermontage
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GROHE ALLURE
SCHOONHEID ONTMOET
FUNCTIONALITEIT

19 316 000
Allure badcombinatie
met enkele hendel en 3 aansluitingen

64

Perfecte evenwichtige verhoudingen aan de buitenkant en
technische vooruitstrevendheid aan de binnenkant – GROHE
Allure combineert inherente schoonheid met ongeëvenaarde
prestaties. Cilindervormige armaturen verrijzen uit vierkante
en rechthoekige basisplaten waardoor een minimalistische
uitstraling wordt gerealiseerd. De collectie biedt een keuze uit
twee stijlen hendels – een vlakke hendel of een drie-spaken
design – om aan uw hoge eisen te voldoen. De kranen en
armaturen in deze GROHE SPA collectie illustreren onze
betrokkenheid bij onovertroffen kwaliteit in de badkamer.
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19 309 000
Allure wastafel mengkraan met 2 aansluitingen

20 143 000
Allure wastafel mengkraan met 3 aansluitingen
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23 076 000
Allure wastafel mengkraan met enkele hendel
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GROHE ALLURE BRILLIANT
ALS EEN DIAMANT

23 119 001
Allure Brilliant badmengkraan met enkele hendel

70

Met haar scherpe vlakken, intrigerende hoeken en uitgesneden details
laat Allure Brilliant de absolute precisie zien die alleen kan worden bereikt
door jarenlange ervaring en een onwankelbare passie voor innovatie.
Complex zonder gecompliceerd te zijn, voegen de vlakke kranen een
nieuwe dimensie toe aan badkamerdesign en een nieuwe dimensie aan
water. Met de juweelachtige kwaliteit en gestructureerde vorm straalt
GROHE Allure Brilliant architectonische aantrekkingskracht uit. Onze
ontwerpers en ingenieurs hebben de rol van edelsteenslijpers op zich
genomen en het design met de uiterste zorg verfijnd en gepolijst om
een collectie te creëren van fascinerende ontwerpen die uw beleving
van badkamerarmaturen op de proef stelt.
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20 344 000
Allure Brilliant wastafel mengkraan met 3 aansluitingen

19 792 000
Allure Brilliant thermostaatkraan

23 109 000
Allure Brilliant wastafel mengkraan met enkele hendel
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GROHE VERIS
VERMENGT
TERUGHOUDENDHEID
MET EMOTIE
Geworteld in de filosofie van sensueel minimalisme, vermengt
GROHE Veris soberheid met emotie. Golvende rondingen
ontmoeten zachte hoeken om een tijdloze en opvallende vorm
te creëren. GROHE Veris en onze bekroonde GROHE Ondus
collecties delen hetzelfde DNA en Veris breidt deze unieke
esthetische filosofie uit naar een breder publiek.

19 364 000
Veris thermostaatkraan
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20 181 000
Veris wastafel mengkraan met 3 aansluitingen

32 184 000
Veris wastafel mengkraan met enkele hendel
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26 373 001
AquaSymphony plafonddouche

GROHE AQUASYMPHONY
PURE LUXE
Stelt u zich eens voor dat u iedere dag kunt beginnen met een
uitstapje naar het paradijs. GROHE AquaSymphony laat u even
ontsnappen en binnenstappen in een andere wereld: een wereld
waarin het samenspel van water u stimuleert en hernieuwt,
waarin u kunt baden in zacht licht en waarin u tot rust komt met
ontspannende geluiden. Word onderdeel van een compositie
die alle zintuigen inspireert – de symfonie van het douchen.
GROHE AquaSymphony is geen douche; het is een wellnesszone, een plek waar water een eigen leven gaat leiden. GROHE
AquaSymphony speelt met water en creëert steeds wisselende
vloeibare harmonieën. Stelt u zich het genot dat op u wacht
eens voor.
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TALLOZE MANIEREN
OM VAN WATER
TE GENIETEN
Pure straal
De naam alleen zegt alles.
Een zachte stroom zuiver
water die uit het midden
van de douchekop valt –
als een frisse bergbron.

Rain straal
De nieuwe verbeterde
Rain straal geeft grotere
en zachtere druppels
voor een luxueus
douchegevoel.

AquaSymphony orkestreert water. In al
zijn schitterende vormen en gedaantes.
Zo delicaat als de zeemist. Zo verkwikkend
als een waterval. U kunt er op honderd
verschillende manieren van genieten.
Componeer en dirigeer uw eigen
watersymfonie. Met AquaSymphony
kunt u uw perfecte douchemoment
creëren. Het intelligente SmartControlsysteem en de super-nauwkeurige
Grohtherm F laten u elke dag een andere
douchebeleving kiezen en instellen.

34 634 001
Grohtherm F THM volledige set
+ aparte verborgen armaturen
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

Waterfall XL stralen
Een extra brede
wateruitloop
reconstrueert het
stimulerende gevoel
van een waterval.

AquaCurtain
Een fascinerend
waterspel dat u
omgeeft met een
delicaat geknoopt
gordijn van
waterdruppels.

Met de uiterst nauwkeurige Grohtherm F-thermostatische
bedieningen stelt u op een eenvoudige manier uw beste
douchebelevenis in. Zo stapt u altijd in een douche die
op de juiste temperatuur is voor ultieme verwennerij.

3 x 29 126 000
Grohtherm SmartControl
thermostaatkraan voor verborgen
installatie met 3 tapkranen en aparte
verborgen armaturen
(3 x 35 600 000)

Drizzle stralen
De Drizzle stralen
verspreiden een frisse,
lichte mist over de
huid, verkoelend en
verkwikkend.

88

Bokoma stralen
Acht dynamische,
pulserende sproeikoppen
zorgen voor de sensatie
van een stimulerende
massage.

Er is nog meer: het bedienen van elk aspect van uw droomspa
is eenvoudig en intuïtief met GROHE SmartControl Inbouw.
Straalkeuze en volumebediening met één druk of draai aan de
knop. Uw voorkeuren worden zelfs onthouden wanneer u de
douche pauzeert waardoor u de volledige controle behoudt.
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LAAT U ONTROEREN DOOR DE MUZIEK
Laat het geluid van uw favoriete muziek zich
vermengen met de muziek van het spetterende
water. Of u nu van coole jazz houdt of van
de opzwepende geluiden van een symfonie,
geniet van het concert van uw keuze.

MAAK GEBRUIK VAN DE HELENDE WERKING
VAN EEN STOOMBAD
Milde stoom, al lang bekend om zijn vele positieve
effecten, is nu beschikbaar in uw douche. De
stoom opent de poriën, ontgift het lichaam en
hydrateert de huid. Aromatische oliën creëren
samen met de stoom een ontspannende en
extra luxueuze ervaring.

Een ingenieuze app maakt het geheel compleet. De F-digital
Deluxe basiseenheid en een Apple of Android mobiel apparaat
waarop de GROHE SPA-app is geïnstalleerd zorgen voor
een perfecte bediening van het licht, geluid en zelfs stoom –
evenals individuele modules. De show kan beginnen.
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CHROMOTHERAPIE VOOR DE ZIEL
Perfectioneer uw douche-ervaring door u te
omringen met een gordijn van kleur. Met een
oneindige hoeveelheid kleurcombinaties creëert
u een persoonlijke lichtshow die u zal verrukken
en ontspannen tijdens uw douche.
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27 939 001
Rainshower F-Series plafonddouche

GROHE RAINSHOWER
F-SERIES EN F-DIGITAL DELUXE
STIMULEER UW ZINTUIGEN
Creëer uw eigen, persoonlijke, op maat gemaakte spa-ervaring
met GROHE F-digital Deluxe. Deze dynamische, multi-sensoriële
douche stimuleert al uw zintuigen en transformeert uw badkamer
tot een weelderige ruimte voor lichamelijk, emotioneel en
spiritueel welzijn. Met de intuïtieve GROHE F-digital Deluxe-app
kunt u uw persoonlijke combinatie van verlichting, geluid en
stoom ontwerpen door middel van een touchscreen of draadloze
Bluetooth-aansluiting voor een uniek spa-toevluchtsoord in uw
eigen huis.
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Creëer uw eigen, persoonlijke, op maat gemaakte
spa-ervaring met GROHE F-digital Deluxe. Deze
dynamische, multi-sensoriële douche stimuleert
al uw zintuigen en transformeert uw badkamer tot
een weelderige ruimte voor lichamelijk, emotioneel

en spiritueel welzijn. Met de intuïtieve GROHE F-digital
Deluxe-app kunt u uw persoonlijke combinatie van
verlichting, geluid en stoom ontwerpen voor een uniek
spa-toevluchtsoord in uw eigen huis.

ONTDEK EEN TOTALE
WATERERVARING

Waterfall XL stralen
– twee extra brede
wateruitlopen die doen
denken aan het stimulerende
beeld van een waterval.

Bokoma stralen
– vier dynamische,
pulserende sproeikoppen
zorgen voor de sensatie
van een stimulerende
massage.

Rain straal
– de genereuze
proporties van de Rain
straal verwennen u met
grotere en zachtere
druppels voor een
luxueus douchegevoel.

27 939 001   Rainshower F-Series 15" Meerstralige plafonddouche

27 251 000
Rainshower F-Series 5"
Zijdouche

36 359 000*
+ 29 072 000
Lichtset en
inbouwbox

36 360 000
+ 29 073 000
Geluidsset en
inbouwbox

* Dit armatuur heeft ingebouwde ledlampen die niet kunnen worden vervangen: Energie-efficiëntieklasse led: A – A++
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GROHE
DOUCHEVARIATIES
INNOVATIEVE HOOGWAARDIGE DOUCHES VOOR
LUXUEUZE REVITALISERING EN WELZIJN
De GROHE DreamSpray-technologie vormt het hart van elke
GROHE-douche. De absolute topkwaliteit bevat innovatie die
u helpt genieten van een ongeëvenaarde douche-ervaring. De
geavanceerde aandrijvers in de douchekoppen leveren uiterste
precisie en een constante waterverdeling aan elke individuele
sproeier. Voor welk sproeipatroon u ook kiest, voor welke
gemoedstoestand dan ook, u zult verzekerd zijn van puur
genot onder de douche.

n

änze
Fond erg
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GROHE DOUCHES
DE STRALEN

GENIET VAN VERSCHEIDENHEID –
VERJONGING OF ONTSPANNING?
Ons unieke design verdeelt dezelfde hoeveelheid water
over elke sproeier wat resulteert in een gelijkmatige
straal. Dus welk patroon ook aansluit bij uw stemming –
Normal, Champagne straal, Pure, Jet, Rain of Massage –

u bent verzekerd van een algehele verkwikkende
ervaring. De nieuwe stralen, GROHE PureRain straal,
GROHE Bokoma straal en ActiveRain straal, zijn de
nieuwste voorbeelden van de technologische innovatie
van GROHE DreamSpray.

RAIN STRAAL
Breed en weelderig – een zacht,
delicaat patroon om de huid te
kalmeren. Deze straal bootst een
warme, zomerse regenbui na en
biedt een volle en gelijkmatige
dekking.

PURERAIN STRAAL
De nieuwe en verbeterde Rain
straal met grotere en zachtere
druppels voor een luxueuzere
douchebelevenis.*

ACTIVERAIN STRAAL
Innovatieve straal om gespannen
spieren te ontspannen of shampoo
uit uw haar te spoelen.

MASSAGE STRAAL
Een pulserend straalpatroon voor
een stimulerende massage. Geeft
een unieke en verkwikkende
massage over het hele lichaam.

BOKOMA STRAAL
Acht dynamische sproeikoppen
zorgen voor een 'ademend' effect
en bootsen het ontspannende effect
van een vingertopmassage na.

TRIOMASSAGE STRAAL
De combinatie van de bekende
Bokoma straal en twee Massage
stralen geven u een hoofden schoudermassage in één
gecombineerde straal.

SMARTRAIN STRAAL
Alle functies en voordelen van onze
authentieke Rain straal maar met
een gereduceerde stroom. Een slim
patroon dat minder water gebruikt
om toch volledig douchegenot te
bieden.

JET STRAAL
Een geconcentreerde, ronde straal
die een verfrissende explosie
van water levert. Ideaal voor het
stimuleren van de huid of om
simpelweg de badkuip of douche
mee schoon te maken.

PURE STRAAL
De naam zegt alles. Een zachte
stroom zuiver water vanuit het
midden van de douchekop – doet
denken aan een frisse bergbron.

WATERFALL STRAAL
Een extra brede uitloop creëert het
sensuele genot van een waterval
in uw eigen badkamer.

DRIZZLE STRAAL
Stimulerende, koele watermist
fungeert als een frisse zeewind.

CHAMPAGNE STRAAL
Verrijkt met lucht voor grotere en
zachtere waterdruppels. Meer lucht
betekent dat er minder water nodig
is wanneer u dit bevredigende en
milde straalpatroon gebruikt.

* Beschikbaar op alle Rainshower metalen douchekoppen inclusief de Euphoria XXL en Rainshower-systemen met metalen douchekoppen.
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GROHE
DOUCHEKOPPEN
ROND OF VIERKANT? GROOT OF KLEIN?
MUUR- OF PLAFONDMONTAGE?
GROHE douchekoppen zijn beschikbaar in
alle vormen en maten om aan te sluiten bij
uw ontwerp en budget. Alle ontwerpen
maken gebruik van de GROHE DreamSpraytechnologie voor een luxueuze, volle straal en
onovertroffen douche-ervaring. De SpeedClean
douchesproeiers voorkomen kalkafzetting.
Beschikbaar op alle Rainshower metalen
douchekoppen: onze nieuwe en verbeterde
GROHE PureRain straal heeft 50 % grotere
en zachtere waterdruppels voor een luxueuzere
douchebelevenis. Door de GROHE DropStopfunctie druppelen de douchekoppen niet na
als u de douche heeft verlaten.
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GROHE DOUCHEKOPPEN
VORMEN EN MATEN

Rainshower F-Series 10"
254 mm x 254 mm

Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony 1016 mm x 762 mm
Rainshower 360 Duo
Rainshower F-Series 20"
508 mm x 508 mm

Rainshower 310
SmartActive

Rainshower 310
SmartActive Cube

Rainshower Allure 230
104
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GROHE SMARTCONTROL
ONTDEK EEN RIJKDOM
AAN VOORDELEN VOOR
UW PERSOONLIJKE SPA
Ruimte – we zouden er allemaal graag wat meer van willen hebben,
zeker in de doucheruimte waar het vaak schaars is. Als u de luxe heeft
om uw douche vanuit het niets te kunnen plannen, biedt GROHE
SmartControl geweldige mogelijkheden voor het creëren van uw
persoonlijke spa. Met het uitzonderlijk strakke design en verborgen
installatie, biedt GROHE SmartControl meer ruimte onder de douche
en een opgeruimde, schone uitstraling.
Vrijheid van ontwerp – GROHE SmartControl biedt tevens een aantal
ontwerpvariaties. Een ruime keuze uit geschikte opbouwsets – beschikbaar
in zowel ronde als vierkante vormen – en douches zorgt ervoor dat
de gekozen stijl voor de badkamer zich naadloos uitbreidt tot de
doucheruimte.
Natuurlijk stoppen de voordelen niet hier. GROHE SmartControl biedt
ook een groot aantal aanvullende kenmerken: van precieze en intuïtieve
volume- en temperatuurregeling tot uw keuze sproeistraal met een
enkele druk op de knop. Dit is waar uw persoonlijke spa begint.

34 706 000
Grohtherm SmartControl
Perfecte doucheset
met Rainshower 310 SmartActive Cube
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GROHE
SMARTCONTROL
100 % CONTROLE
VERBORGEN IN
ÉÉN SLIMME KNOP
Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om van een verfrissende
en gepersonaliseerde douche te genieten. Druk op de knop om
uw ideale douchestraal te kiezen en geniet. Wissel wanneer u
maar wilt tussen een lichte, verfrissende douchestraal of een
krachtige, stimulerende Jet straal. Of kies gewoon voor een
revitaliserende handdouche. Of wilt u van twee stralen tegelijk
genieten? Geen probleem, activeer simpelweg beide knoppen.
En douchen met GROHE SmartControl kan zelfs nog intelligenter …
met de innovatieve GROHE SmartControl-technologie kunt u
zowel stralen selecteren als het volume aanpassen. Draai aan
de GROHE ProGrip-handgreep en verander de waterstroom voor
exact de juiste hoeveelheid. Uw ideale volume-instelling wordt
opgeslagen, perfect voor een korte pauze of voor uw volgende
douche. Soepele en intuïtieve besturingselementen die direct
worden bediend vanaf de hoofdunit van de douche zorgen
ervoor dat de bediening eenvoudig is voor het hele gezin. Dat
is pas intelligent.

29 121 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 3 tapkranen
+ apart, verborgen armatuur
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DE PERFECTE AFWERKING
VOOR ELKE VORM VAN
ROND TOT VIERKANT

Het ontwerp van GROHE SmartControl Inbouw gaat veel verder dan louter
functionaliteit. Het slanke en gestroomlijnde uiterlijk past prachtig in elke
badkamer. De dunne afdekplaten van 10 mm verzekeren dat de GROHE
SmartControl Inbouw opbouwsets zowel elegant als ruimtebesparend zijn.

29 126 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 3 tapkranen
+ aparte verborgen armatuur

29 904 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 3 tapkranen
+ aparte verborgen armatuur
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Verkrijgbaar in twee verschillende vormen: rond en vierkant. Ook verkrijgbaar
in twee stijlvolle afwerkingen: in klassiek chroom en – voor een opvallend
maar subtiel designelement – in MoonWhite acrylglas. Elke variant past
perfect bij de overeenkomstige GROHE-designlijn.
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29 126 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl-thermostaat
met 3 tapkranen
+ aparte verborgen armatuur
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GROHE GROHTHERM F
DE VRIJHEID OM UW PERFECTE
SPADOUCHE TE ONTWERPEN
Bij GROHE weten we dat het creëren van een sensationele
douche meer omvat dan alleen het uiterlijk. Water doet uw
douche tot leven komen, dus hoe u beslist ermee om te gaan,
maakt alle verschil. Grohtherm F geeft u de vrijheid om uw
spadouche exact te ontwerpen op de manier die u wilt. Met
GROHE TurboStat-technologie reageert de douchethermostaat
binnen een fractie van een seconde op elke verandering in de
watertoevoer. Het past continue de verhouding tussen warm
en koud water aan en zorgt ervoor dat de temperatuur die u
aan het begin van uw douche selecteert constant blijft tijdens
de duur van uw douche.
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27 618 000
Grohtherm F-thermostaatkraan

27 623 000
Grohtherm F enkelvoudige volumeregeling

27 619 000
Grohtherm F-thermostaatkraan

27 625 000
Grohtherm F drievoudige volumeregeling
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GROHE WATERSYSTEMEN
Geen spa is compleet zonder een bron met perfect drinkwater –
ter rehydratie en ontspanning.
GROHE Blue Home zorgt voor heerlijk gekoeld water met één druk
op een knop. Of u nu de voorkeur heeft voor plat, licht bruisend of
bruisend water: de keuze is geheel aan u. En GROHE Red zorgt voor
kokend heet water in een handomdraai. Leun achterover en ontspan
met een kop van uw favoriete thee.

31 498 DC0
GROHE Blue Home
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GROHE BLUE HOME
PLAT, LICHT BRUISEND
OF BRUISEND
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GROHE RED
KOKEND HEET WATER
OP COMMANDO

30 156 000
GROHE Red Duo
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GROHE SENSIA ARENA
LOOP WEG VAN
OUDE GEWOONTEN
GROHE Sensia Arena staat voor Intelligent Care. De
achterliggende gedachten zijn de vooruitziende ideeën
van GROHE, de modernste beschikbare technologie en
het onovertroffen vermogen om dit alles te combineren.
Geniet van innovatieve functionaliteiten die volledig zijn
aangepast aan uw persoonlijke behoeften. Comfortabeler,
hygiënischer en verzachtender dan het gebruik van
papier: Met GROHE Sensia Arena ervaart u een nieuwe
standaard van persoonlijke hygiëne.

39 354 SH0
Sensia Arena
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ONTDEK WAT GROHE
SENSIA ARENA DOET
VOOR UW GEVOEL
VAN WELZIJN
Vers stromend water – het meest natuurlijke reinigingsmiddel dat
er bestaat. Het is vriendelijk voor de huid en bijzonder effectief.
Dat is de reden waarom mensen al sinds mensenheugenis
gebruikmaken van de reinigende werking ervan. Vriendelijker
voor de huid, verzachtender en hygiënischer dan het gebruik
van papier: met de nieuwe GROHE Sensia Arena ontdekt u een
totaal nieuwe dimensie van schoon. En hoe goed uw dagelijkse
reinigingsroutine u kan laten voelen.
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GENIET VAN HET GEVOEL
VAN UNIEKE REINHEID
GROHE SENSIA ARENA

PERFECTE HUIDVERZORGING

INTELLIGENTE REINHEID

Met een selectie van volledig aanpasbare stralen,
antibacteriële dubbele sproeiarmen en onbeperkt
warm water voor comfortabele reiniging bieden
wij u de perfecte huidverzorging: SkinClean.

Uw badkamer en toilet zouden de schoonste ruimtes
in uw huis moeten zijn. We weten dat, om u volledig
schoon te voelen, u het vertrouwen moet hebben
dat uw douchetoilet zowel smetteloos als hygiënisch
zijn. Daarom is elk detail van het design zorgvuldig
overwogen om in elke fase een nieuw niveau van
reinheid te bieden.

ULTIEME HYGIENECLEAN

PERSOONLIJK COMFORT

Met de toonaangevende AquaCeramic-technologie,
ziektekiem-bestendige HyperClean-beschermlaag
en de zelfreinigende antibacteriële sproeiarmen kunt
u verzekerd zijn van 100 % gegarandeerde hygiëne:
HygieneClean.

Met functies zoals geurabsorptie, luchtdroger,
nachtlamp en de smartphone-app, bieden wij
het slimste comfort: Persoonlijk comfort.
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GROHE SPECIALE PRODUCTIE
PERSONALISEER UW PROJECTEN
Heeft u een specifiek idee in gedachten maar kunt
u de oplossing gewoonweg niet vinden? Deel uw visie
met ons en wij zullen ons uiterste best doen om het
voor u te realiseren. GROHE SPA stelt u in staat onze
producten aan te passen zodat ze voldoen aan uw
persoonlijke eisen:
•

•

•

•

136

 astafel- of badkraan met een hogere armatuur
W
of een langere uitloop
Mengkraan met enkele hendel met de handgreep
links in plaats van rechts
Een ruime keuze in door GROHE goedgekeurde
oppervlakteafwerkingen
Gepersonaliseerde markeringen op het armatuur
of de hendel van de kraan
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KWALITEIT

TECHNOLOGIE

DESIGN

DUURZAAMHEID

DUITS PERFECTIONISME STAAT AAN DE BASIS
VAN ULTIEM KLANTENVERTROUWEN.

MET TECHNOLOGIE WATER DE BAAS BLIJVEN.

TOONAANGEVENDE ELEMENTEN TOT IN DE
PUNTJES VORMGEGEVEN.

WATERPLEZIER GARANDEREN VOOR DE
GENERATIES VAN DE TOEKOMST.

We streven naar excellentie die veel verder gaat dan
wat zichtbaar is in onze producten. We streven naar
niets minder dan perfectie in elke fase, van ontwerp
naar productie tot klantenservice. We hebben
onze sporen verdiend met hoogwaardige Duitse
ontwerpen, zware interne tests en veel externe
certificeringsprocedures waardoor onze klanten
de naam GROHE blindelings vertrouwen.

In onze niet-aflatende zoektocht naar technologische
innovatie werken we aan de integratie van de nieuwste
digitale ontwikkelingen om slimme oplossingen te
creëren die onze klanten nog meer van water laten
genieten. Onze interne experts gebruiken de kracht van
water om de ervaring van onze klanten te verbeteren,
dag na dag – het moment van de waarheid voor onze
producten en voor ons merk.

Een empathische, intuïtieve designtaal biedt ons de
mogelijkheid om producten te creëren die speciaal voor
u gemaakt lijken te zijn. Met dit unieke GROHE-DNA,
dat ergonomisch én visueel bijzonder is, hebben we
talloze designprijzen in de wacht gesleept: referenties
van wereldklasse geven blijk van onze wereldwijde
erkenning.

Water is net zo onmisbaar als de lucht die we ademen:
nog een reden waarom we er zo gepassioneerd
mee omgaan. We willen “Pure Freude an Wasser”
bieden, niet alleen aan de klanten van nu, maar
ook aan de toekomstige generaties. Daarom bieden
we duurzame productoplossingen zoals GROHE Blue,
GROHE EcoJoy en GROHE SilkMove ES en laten
we met ons duurzaamheidsrapport en onze
duurzaamheidsonderscheidingen zien dat we
de bescherming van de planeet tot een serieuze
bedrijfsdoelstelling hebben gemaakt.

HET MEEST VERTROUWDE MERK DOOR KLANTEN
(IN DE SANITAIRE INDUSTRIE)
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FORTUNE MAGAZINE: IN DE TOP 50 VAN BEDRIJVEN DIE
“DE WERELD GAAN VERANDEREN”

DESIGN AWARDS GEWONNEN
SINDS 2003

CSR AWARD-WINNAAR
VAN DE DUITSE REGERING
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ONTDEK
DE WERELD VAN GROHE
Hier ziet u slechts een kleine selectie van wat de wereld
van GROHE te bieden heeft. Of u nu op zoek bent naar
ideeën en inspiratie, of naar oplossingen voor uw
badkamer en keuken, u vindt het hier.

Scan de QR-codes om de nieuwste brochures als
download of pdf op uw tablet of smartphone te bekijken.
Maak kennis met de wereld van GROHE op
grohe.be

BADKAMER-BROCHURE
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SENSIA ARENA-BROCHURE

KERAMIEK-BROCHURE

SPA COLOURS-BROCHURE

KEUKEN-BROCHURE

SMARTBOX-BROCHURE

SANITAIRE SYSTEMENBROCHURE
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EEN WERELDWIJD
VERBONDEN BEDRIJF
GROHE IS ONDERDEEL VAN LIXIL –
EEN WERELDLEIDER IN DE HUISVESTINGSEN BOUWINDUSTRIE
Met haar Japanse oorsprong in het begin van de 20e
eeuw, is LIXIL vandaag de dag het meest uitgebreide
bedrijf in onze sector, met een unieke portfolio die alles
bestrijkt: van technologieën die de manier waarop we
met water omgaan ingrijpend veranderen, tot een
complete collectie van interieur en exterieur materialen
en producten voor huizen en grote architecturale
projecten. Opererend in 150 landen, ontwikkelen en
produceren de LIXIL-bedrijven producten die dagelijks
worden gebruikt door meer dan een miljard mensen
over de hele wereld.
De wereld verandert snel en wij helpen het vorm te
geven. Binnen onze LIXIL-merken en technologieën
ontwerpen en produceren we vandaag de
woonoplossingen van morgen. Van de ontwikkeling
van slimme innovaties in de huizen en kantoren
van mensen, tot het herdefiniëren van ’s werelds
beroemdste skylines van steden: de producten van
LIXIL transformeren de ruimtes waarin we allemaal
werken, leren, reizen, ontspannen en leven.
American Standard, INAX, DXV door American Standard
en Permasteelisa maken samen met GROHE onderdeel
uit van de LIXIL-familie van merken van wereldklasse.
Als deze worden gecombineerd zijn wij de wereldleider
in tapkranen en sanitair-gerelateerde producten en de
voornaamste leverancier van woonproducten in Japan.
We zijn ook toonaangevend in veel andere gebieden
verspreid over de wereld dankzij onze gedeelde focus
op het creëren van innovaties die het leven van mensen
echt verbeteren.

Ga naar lixil.com voor meer informatie
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Samen zijn we sterker. Door de expertise van GROHE
als wereldleider op het gebied van kranen te combineren
met de unieke technologie en inzichten van de andere
watertechnologiemerken van LIXIL, kan GROHE nu
een complete badkameroplossing presenteren. Deze
omvat innovatieve producten zoals douchetoiletten
en SmartControl-douches evenals revolutionaire
technologieën zoals AquaCeramic-sanitairproducten
die 100 jaar schoon blijven. De producten van LIXIL
zijn mooi, functioneel en betrouwbaar en veranderen
de manier waarop mensen wonen, overal ter wereld.
Samen delen wij een krachtige visie voor een betere
toekomst, voor onze klanten en voor de wereld. Als een
echte wereldwijde producent zijn we ons ervan bewust
dat we een belangrijke rol spelen bij het veiligstellen
van de toekomst van onze planeet. We lopen voorop op
terreinen zoals energie-efficiëntie en waterbesparende
technologie. We streven ernaar in 2030 onze ecologische
voetafdruk tot nul te hebben gereduceerd. We geloven
dat iedereen toegang moet hebben tot schone en veilige
sanitaire voorzieningen en we gebruiken graag onze
expertise om dit te helpen realiseren.
Samen creëren we de toekomst van een goed
leefklimaat voor iedereen, overal.
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