3D-DOUCHEN:
DRÜCKEN, DREHEN, DUSCHEN
DRUKKEN, DRAAIEN, DOUCHEN
GROHE SMARTCONTROL

INTELLIGENT
ONTWORPEN
INTUÏTIEF
BESTUURD
Wat bedoelen we met SmartControl? Dat
u moeiteloos elk onderdeel van uw douche
kunt regelen, zodat u ontspannen kunt
genieten. SmartControl staat voor intuïtieve
bediening met minimale inspanning en een
perfecte douche-ervaring.
Intelligent ontwerp met een perfect gevoel
voor details maakt GROHE SmartControl tot
een garantie voor maximaal douchegenot.

grohe.be

BEREID U VOOR OP
PUUR GENIETEN
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UW PERFECTE
DOUCHE-ERVARING
IS HIER…
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…MET EEN DRUK
OP DE KNOP
Denk aan een douche. Zijn het niet gewoon vallende waterdruppels? Het is geen
hogere wiskunde. Maar wat GROHE SmartControl met water doet, gelooft u pas
als u het hebt ervaren. Het tilt de simpele douche naar een compleet nieuwe
douche-ervaring die voor u alleen lijkt te zijn ontwikkeld.
De intelligentie van GROHE SmartControl laat u het element water herontdekken:
u kunt zich omgeven met dikke, trage druppels zoals in een zomerse regenbui of
u kunt het water uw lichaam laten masseren om de dagelijkse stress weg te
spoelen. Draai het volume helemaal omhoog voor een krachtige straal of omlaag
voor een fijn straalbeeld. En kies de temperatuur die u het best bevalt. Alles met
een druk op de knop.
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U ZULT
NAUWELIJKS
GELOVEN HOE
INTELLIGENT
DEZE KNOP IS

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om van een
verfrissende en persoonlijke douche te genieten.
Druk op de knop om uw ideale douchestraal te
kiezen en geniet. Wissel wanneer u wilt tussen een
verfrissende GROHE PureRain/ GROHE Rain O2straal, de nieuwe TrioMassage-straal om uw hoofd
en schouders te masseren of gebruik de Power &
Soul-handdouche. Of wilt u van twee verschillende
stralen tegelijk genieten? Geen probleem, activeer
simpelweg beide knoppen.
En douchen met GROHE SmartControl is zelfs
nog intelligenter... met de innovatieve GROHE
SmartControl-technologie kunt u de gewenste
stralen selecteren én het volume aanpassen. Draai
aan de GROHE ProGrip-handgreep en verander
het volume naar wens. Uw ideale instelling wordt
opgeslagen: perfect voor wanneer u de douche
wilt pauzeren of voor de volgende keer dat u gaat
douchen. Soepele en intuïtieve besturingen die
direct worden bediend vanaf de hoofdunit van de
douche, zorgen ervoor dat de besturing eenvoudig
is voor het hele gezin. Dat is pas intelligent.
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DE KLASSIEKER:
GROHE SMARTCONTROL

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

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

GROHE SmartControl springt in uw badkamer direct in het oog en
combineert een intuïtieve besturing met het ultieme douchegenot.
Met een draai aan de knop kunt u het juiste volume en de ideale
temperatuur kiezen. En met een druk op de knop kunt u de gewenste
stralen selecteren waar u van wilt genieten om uw persoonlijke doucheervaring te creëren.

START/STOP & VOLUME
Met de innovatieve GROHE SmartControl-technologie
kunt u uw ideale straalbeeld of een combinatie van
straalbeelden kiezen en de juiste straalsterkte instellen.
Het kan niet eenvoudiger.

GROHE COOLTOUCH BODY
Geen verbrandingsgevaar bij
hete oppervlakken dankzij
100% GROHE CoolTouch.
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TEMPERATUUR
De GROHE TurboStat-technologie is het hart van dit
douchesysteem. De onbetwiste gevoeligheid van dit thermoelement betekent dat het water in een fractie van een seconde
op de juiste temperatuur is. En blijft tijdens de hele duur van
uw douche.
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ER ZIT MEER ACHTER DAN U
IN EERSTE INSTANTIE DENKT:
GROHE SMARTCONTROL
INBOUW
Op het eerste gezicht trekt het slanke, gestroomlijnde
design van GROHE SmartControl Inbouw uw aandacht.
Maar dan ontdekt u alle kwaliteiten die achter de prachtige
buitenkant en die elegante knoppen zitten: de perfecte
besturing voor een persoonlijke douche-ervaring.
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EN WE ZITTEN
VOL IDEEËN
VOOR NOG MEER
DOUCHEGENOT
Wanneer u uw douche instapt, willen we dat u van
alle mogelijkheden geniet die water te bieden heeft.
Daarom geven onze douchekoppen u de keuze
uit verschillende straalsoorten. En dankzij GROHE
SmartControl kunt u van meer dan één straalsoort
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 u alles wat u nodig hebt om
u volledig in uw element te voelen.
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HOOFD OMHOOG VOOR HET
PERFECTE DOUCHEGENOT

De ruim bemeten Rainshower 360-douchekop is een ervaring
op zich. Het design garandeert een XXL-douchegevoel.

GROHE StarLight
verchroomd metalen sproeiplaat

GROHE PureRain/GROHE Rain O2-straal
als voorkeursfunctie

Verbeterde SpeedClean-sproeigaatjes

GROHE TrioMassage-straal
De combinatie van de bekende
GROHE Bokoma-straal en twee
GROHE Massage-stralen geven
u een hoofd- en schoudermassage
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GROHE EasyClean
afneembare sproeiplaat
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NIEUW: GROHE gecentreerde
Jetstraal: een sterke straal voor
het uitspoelen van shampoo
of om de huid en hoofdhuid te
stimuleren, herkenbaar aan een
andere vorm van het mondstuk

VORM ONTMOET
FUNCTIE
Verbeterde SpeedCleansproeigaatjes

GROHE PureRain
GROHE StarLight
verchroomde sproeiplaat
NIEUW: sproeiplaat van
acrylglas in Moon White
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DE PERFECTE
AFWERKING

KIES UW KLEUR

GROHE SmartControl is verkrijgbaar in twee
stijlvolle afwerkingen: in klassiek chroom en,
voor een opvallend maar subtiel designelement,
van acrylglas in Moon White.
000
Chroom

LS0
Moon White
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000
Chroom

LS0
Moon White
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3 ROUTES NAAR
UW IDEALE
DOUCHEMOMENT
GROHE biedt u drie verschillende manieren om de
perfecte douche te creëren waarbij u maximale ruimte
krijgt om te plannen en te genieten. Of u aan een
eenvoudige make-over denkt of uw doucheruimte
compleet opnieuw wilt ontwerpen, bij GROHE vindt
u een scala aan installatieoplossingen om aan uw
behoeften te voldoen.

01

SMARTCONTROL
GROHE SmartControl kan samen met de
schitterende Rainshower 360-douchekop
en douchestang worden geïnstalleerd met
minimale inspanning voor een maximaal effect.
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02

SMARTCONTROL
COMBI-DOUCHESYSTEEM
De verborgen oplossing: geen zichtbare
douchestang, enkel de imposante
Rainshower 360-douchekop en GROHE
SmartControl.

03

SMARTCONTROL
INBOUW
Minimalisme voor maximaal effect. GROHE
SmartControl Inbouw wordt achter de wand
gemonteerd voor een strakke, minimalistische
look en meer ruimte.

grohe.be

01
ALLES WORDT ONTHULD:
GROHE SMARTCONTROL
Misschien droomt u al lang over het veranderen van
uw oude douche in een fantastische douche-ervaring.
Als u een nieuwe badkamer of een renovatie plant, is
GROHE SmartControl een ideale oplossing. Het op de
wand gemonteerde GROHE Rainshower SmartControldouchesysteem maakt plaatsen eenvoudig, maar het
resultaat is verbluffend.
Dit douchesysteem is verkrijgbaar in twee verschillende
varianten: Duo met drie SmartControl-knoppen, twee
douchestralen uit de douchekop plus een handdouche
en Mono met twee SmartControl-knoppen, een enkele
douchestraal uit de douchekop en een handdouche. In
het design van het GROHE SmartControl-douchesysteem
is ruimte voorzien voor shampoo en douchegel.
De vele functies van GROHE SmartControl, van het
intuïtieve gebruik van de SmartControl-knoppen, de
perfecte volume- en temperatuurbesturing tot aan een
keur aan afwerkingen voor de douchekoppen, staan
garant voor meer douchegenot.
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26 361 000
€ 1.299,00
26 361 LS0
€ 1.319,00
Rainshower SmartControl 360 Monodouchesysteem met thermostaat
Straalsoort van de douchekop:
GROHE PureRain/GROHE Rain O2-straal*
Straalsoorten van de handdouche:
GROHE Rain O², Rain,
Bokoma-straal, Jet

26 250 000
€ 1.399,00
26 250 LS0
€ 1.419,00
Rainshower SmartControl 360 Duodouchesysteem met thermostaat
Straalsoorten van de douchekop:
GROHE PureRain/GROHE Rain O2-straal*
+ TrioMassage
Straalsoorten van de handdouche:
Rain/GROHE Rain O2-straal

KIES UW KLEUR

LS0
Moon White

* t e besluiten bij de installatie.
Instelling af fabriek: GROHE PureRain
Pagina 26 | 27
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000
Chroom
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02
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 u de thermostaat verticaal
onder de douchekop kunt plaatsen, of buiten de centrale
as als u dat graag wilt. Of zelfs op een van de zijwanden
van de douche. Flexibiliteit is ook zichtbaar in de manier
waarop u de thermostaat kunt combineren met andere
douchekoppen, handdouches of lichaamsdouches van
GROHE, om uw eigen persoonlijke douche-ervaring
te creëren.
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 u biedt.
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KIES UW KLEUR

LS0
Moon White

26 254 000
€ 565,00
26 254 LS0
€ 575,00
26 264 001
€ 106,00
Rainshower 360 Duo
Douchegarnituur
met douchekop en douchearm
Straalsoorten van de douchekop:
GROHE PureRain /
GROHE Rain O2-straal
+ TrioMassage
douchearm van 450 mm
+ aparte inbouwset voor
de hoofddouche

26 450 000
€ 495,00
26 450 LS0
€ 505,00
26 264 001
€ 106,00
Rainshower 360 Mono
Douchegarnituur
met douchekop en douchearm
Straalsoort van de douchekop:
GROHE PureRain /
GROHE Rain O2-straal
douchearm van 450 mm
+ aparte inbouwset voor
de hoofddouche

000
Chroom

26 443 000
€ 1.399,00
26 443 LS0
€ 1.419,00
26 449 000
€ 125,00
26 264 001
€ 106,00
Rainshower SmartControl 360 Duo
Combi-douchesysteem met
thermostaat, zichtbaar/verborgen
Straalsoorten van de douchekop:
GROHE PureRain /
GROHE Rain O2-straal
+ TrioMassage
Straalsoorten van de handdouche:
Rain/GROHE Rain O2-straal
+ apart inbouwdeel voor
de thermostatische kraan
+ aparte inbouwset voor
de hoofddouche

* t e besluiten bij de installatie.
Instelling af fabriek: GROHE PureRain
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03
DE MEER EN MINDER
VERBORGEN VOORDELEN:
GROHE SMARTCONTROL INBOUW
Ruimte, daar wil iedereen wel meer van hebben, met
name in de douche waar ruimte vaak schaars is. Dus
wanneer u de mogelijkheid hebt om uw douche van
nul af aan te plannen, is GROHE SmartControl Inbouw
een heerlijke oplossing. Met de verborgen installatie
en het uiterst slanke design biedt GROHE SmartControl
Inbouw meer ruimte onder de douche en een
opgeruimde en schone aanblik.
En vrijheid op het gebied van ontwerp: GROHE
SmartControl Inbouw biedt 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 en GROHE
Combi-douchesystemen: van een nauwkeurige en
intuïtieve volume- en temperatuurbesturing tot aan
uw keus van douchestralen met een druk op de knop.
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SLANK IS HET
NIEUWE MOOI

10 mm

SUPERVLAK ONTWERP VAN 43 MM
Wat de installatiediepte van de het inbouwgedeelte
ook is, de totale hoogte van de afwerking is nooit
meer dan 43 mm. De GROHE SmartControl Inbouw
combineert ruimtebesparend gemak in de douche
met een aantrekkelijke, slanke look.

OORSPRONKELIJKE
MAAT 1:1

DUNNERE WANDPLATEN
De hoogte van slechts 10 mm en het zeer slanke
ontwerp maken de GROHE SmartControl Inbouwafdekplaat elegant en ruimtebesparend.
VERBORGEN AFDICHTSYSTEEM
De GROHE SmartControl Inbouw heeft een
geïntegreerd afdichtsysteem dat voorkomt
dat er water door de wand kan dringen.

43 mm

METALEN PLAAT, ERGONOMISCHE GRIP
In lijn met het strakke design maakt GROHE
SmartControl Inbouw gebruik van premium
materialen. De ergonomische knoppen hebben
een geribbelde grip voor gebruiksgemak.
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43 MM
SLANK DESIGN
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ROND
OF VIERKANT?
GROHE SmartControl Inbouw is verkrijgbaar
in twee verschillende vormen: rond en vierkant.
Het is ook verkrijgbaar in twee stijlvolle afwerkingen:
in klassiek chroom en, voor een opvallend maar
subtiel designelement, van acrylglas in Moon White.
Elke variant past perfect bij de overeenkomstige
GROHE-designlijn.
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GROHTHERM SMARTCONTROLTHERMOSTATEN

29 123 000
€ 472,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 1 uitgang
+ apart inbouwgedeelte

29 124 000
€ 512,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 2 uitgangen
+ apart inbouwgedeelte

29 118 000
€ 472,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 1 uitgang
+ apart inbouwgedeelte

29 125 000
€ 612,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl thermostaat
voor verborgen installatie
met 2 uitgangen
waarvan 1 geïntegreerd
doucheaansluitstuk
+ apart inbouwgedeelte

29 126 000
€ 555,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 3 uitgangen
+ apart inbouwgedeelte

29 127 000
€ 339,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControlafwerkset voor 3 uitgangen*
+ apart inbouwgedeelte

29 119 000
€ 512,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 2 uitgangen
+ apart inbouwgedeelte

29 120 000
€ 612,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl thermostaat
voor verborgen installatie
met 2 uitgangen
waarvan 1 geïntegreerd
doucheaansluitstuk
+ apart inbouwgedeelte

29 121 000
€ 555,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 3 uitgangen
+ apart inbouwgedeelte

29 122 000
€ 339,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControlafwerkset voor 3 uitgangen*
+ apart inbouwgedeelte

* te combineren met SmartControl-thermostaat voor verborgen installatie met 2 uitgangen.
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GROHTHERM SMARTCONTROLTHERMOSTATEN MET WANDPLAAT
VAN ACRYLGLAS IN MOON WHITE

29 153 LS0
€ 609,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 1 uitgang
+ apart inbouwgedeelte

29 156 LS0
€ 650,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 2 uitgangen
+ apart inbouwgedeelte

29 150 LS0
€ 609,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 1 uitgang
+ apart inbouwgedeelte

29 151 LS0
€ 650,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 2 uitgangen
+ apart inbouwgedeelte

29 157 LS0
€ 693,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 3 uitgangen
+ apart inbouwgedeelte

29 158 LS0
€ 429,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-afwerkset
voor 3 uitgangen*
+ apart inbouwgedeelte

29 904 LS0
€ 693,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor verborgen installatie
met 3 uitgangen
+ apart inbouwgedeelte

29 152 LS0
€ 429,00
35 600 000
€ 73,00
Grohtherm SmartControl-afwerkset
voor 3 uitgangen*
+ apart inbouwgedeelte

* te combineren met SmartControl-thermostaat voor verborgen installatie met 2 uitgangen.
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SMARTCONTROL-MENGKRANEN

29 147 000
€ 406,00
35 600 000
€ 73,00
SmartControl mengkraan
met 1 uitgang
+ apart inbouwgedeelte

29 149 000
€ 490,00
35 600 000
€ 73,00
SmartControl mengkraan
met 3 uitgangen
+ apart inbouwgedeelte
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29 148 000
€ 448,00
35 600 000
€ 73,00
SmartControl mengkraan
met 2 uitgangen
+ apart inbouwgedeelte

29 144 000
€ 406,00
35 600 000
€ 73,00
SmartControl mengkraan
met 1 uitgang
+ apart inbouwgedeelte

29 145 000
€ 448,00
35 600 000
€ 73,00
SmartControl mengkraan
met 2 uitgangen
+ apart inbouwgedeelte

29 146 000
€ 490,00
35 600 000
€ 73,00
SmartControl mengkraan
met 3 uitgangen
+ apart inbouwgedeelte

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.

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 downloadversie
of PDF op uw tablet of smartphone te bekijken.
MAAK KENNIS MET DE WERELD VAN GROHE OP GROHE.BE

BATH BROCHURE
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CERAMICS BROCHURE

SPA BROCHURE

SENSIA ARENA BROCHURE

RAPIDO SMARTBOX BROCHURE

SANITARY SYSTEMS BROCHURE

KITCHEN BROCHURE

Volg ons

Scan de QR-code om de nieuwste brochure
als downloadversie of PDF op uw tablet of
smartphone te bekijken.
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