
GROHE RAINSHOWER® SMARTCONTROL

NIEUW

DRÜCKEN, DREHEN, DUSCHEN
DRUKKEN, DRAAIEN, DOUCHEN

GROHE SMARTCONTROL –
3D SHOWERING 
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Master of Technology, maakt van 
douchen een spa-ervaring met de 
GROHE Rainshower® –kop.

MANFRED KÜHN
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Masters of technology 

De mensen van GROHE worden door hun collega’s uit de 
sector beschouwd als Masters of Technology omwille van 
hun innovaties, hun uitstekende design en hun bekroonde 
producten. 

Dankzij een combinatie van doorgedreven vakmanschap
en hun vernieuwende visie op doeltreffend teamwerk
en efficiënte processen zijn onze Masters of Technology
toonaangevend op het gebied van de ontwikkeling,
het ontwerp en de productie van ons voortreffelijke
productassortiment. Elk stuk wordt getest en nauwkeurig
afgesteld zodat de klant steeds weer tevreden is.

Het resultaat: Tijdloze ontwerpen. Kwaliteit die een leven
lang meegaat. Keer op keer verrassen de producten van
GROHE hun gebruikers met unieke functies die zorgen
voor “Pure Freude an Wasser”. Wie voor GROHE kiest,
voelt het verschil. Telkens weer.

Neem bijvoorbeeld het nieuwe GROHE Rainshower® 
SmartControl 360 douchesysteem met de innovatieve 
GROHE SmartControl technologie. Daarmee kunt u op een 
intuïtieve manier direct de juiste straal kiezen en de sterkte 
instellen, waarna u alles opslaat met de geheugenfunctie. 
Druk gewoon op Start/Stop en draai voor meer of minder 
water. Geniet elke dag opnieuw van deze persoonlijke 
douche-ervaring. De bijkomende GROHE DreamSpray® 
technologie biedt innovatieve kwaliteitsdouches voor 
luxueuze verkwikking met uiterst precieze en constante 
waterverdeling over elk sproeigat. Welk straalpatroon  
u ook kiest en in welke stemming u ook bent, u bent altijd 
zeker van een deugddoende douche.
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Gedreven door emoties. Laat u wegdrijven zonder de 
controle te verliezen. Onze organische, zinnenstrelende 
vormen helpen u daarbij. Geniet van het perfecte samenspel 
van organische vormgeving en innovatieve technologie en 
kijk uit naar een ontspannen pauze in het dagelijkse leven.

GEÏNSPIREERD DOOR DE NATUUR
INTUÏTIEF BEDIEND
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GEÏNSPIREERD DOOR DE NATUUR
INTUÏTIEF BEDIEND
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GROHE SMARTCONTROL:
THE SMARTER WAY  
TO ENJOY WATER

XXL genot en 100% controle - zo wilt u douchen. 
U wilt genieten van uw favoriete straalpatroon, verkwikkend  
of ontspannend, stimulerend of verzachtend. Maar u wilt  
ook gemakkelijk van patroon kunnen veranderen. U wilt uw 
douche op precies de juiste temperatuur - of het nu gloeiend 
heet, bloedstollend koud of gewoon heerlijk warm is. En 
natuurlijk let u er op dat u exact de hoeveelheid water gebruikt 
die u nodig hebt.

Met het nieuwe GROHE Rainshower® SmartControl 360 
douchesysteem geniet u elke dag van deze gepersonaliseerde 
en luxueuze douche-ervaring. Met de nieuwe, innovatieve 
bedieningselementen kunt u op intuïtieve manier direct het 
juiste straalpatroon kiezen, de sterkte instellen en alles 
opslaan met de geheugenfunctie. Druk gewoon op start/stop 
en draai om de waterstraal in te stellen.
Het systeem omvat ook een hoofddouche van 360 mm  
die uw hele lichaam besproeit. Het draait niet alleen om 
gebruiksgemak. De nieuwe XXL hoofddouche garandeert 
ultiem genot. Onder de ovale hoofddouche van 360 mm 
breed past uw hele lichaam. Of u nu verfrissende tropische 
regen verkiest of een ontspannende massage, uw ideale 
straal is slechts een druk op de knop van u verwijderd.
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100% CONTROLE
GROHE SMARTCONTROL

START/STOP & VOLUME
Met de innovatieve GROHE SmartControl-technologie selecteert u 

uw favoriete straalpatroon en past u de gewenste hoeveelheid  
water gemakkelijk aan. De bediening is eenvoudig en gemakkelijk 

voor het hele gezin, zelfs voor de kinderen. Dat is slim.
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TEMPERATUUR
De GROHE TurboStat® technologie vormt het hart van dit 
douchesysteem. De ongeëvenaarde gevoeligheid van het 
thermo-element zorgt ervoor dat het water in een fractie 

van een seconde de juiste temperatuur bereikt en de hele 
douche lang constant blijft.

NIEUW
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100% CONTROLE
GROHE SMARTCONTROL

Genieten van een verfrissende en gepersonaliseerde 
douche was nog nooit zo gemakkelijk. Druk gewoon op 
een knop om uw favoriete straalpatroon te kiezen en geniet. 
Schakel wanneer u maar wilt over van een verfrissende 
Rain/ GROHE Rain O² straal op de nieuwe TrioMassagestraal 
om uw hoofd en schouders te masseren of neem gewoon 
de Power&Soul® handdouche. Liever twee stralen tegelijk? 
Geen probleem, activeer gewoon beide knoppen.

En douchen met GROHE SmartControl wordt nog 
intelligenter ... De innovatieve GROHE SmartControl 
technologie biedt straalselectie en volumeregeling in  
één. Draai aan de GROHE ProGrip-hendel en stel de 
gewenste straalsterkte in. Het door u gewenste volume 
wordt opgeslagen – perfect voor een korte pauze  
tijdens het douchen of klaar voor uw volgende douche.
Soepele en intuïtieve bedieningselementen, direct op de 
douchekraan, dus eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken 
door het hele gezin, zelfs de kinderen. Dat is pas slim.
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Druk op de knop om de douche te starten.

Draai om de straalsterkte in te stellen van Eco tot Full Flow.

Druk weer op de knop om de douche  
uit te zetten of om te pauzeren.

De sterkte is nu ingesteld voor de volgende keer.

SmartControlFlyer_A4_BENL.indd   11 18.02.16   09:37



XXL GENOT
GROHE RAINSHOWER® 360 HOOFDDOUCHE

GROHE PureRain/GROHE Rain O² 
straal als vooraf  
ingestelde functie

NIEUW! GROHE TrioMassagestraal
De combinatie van de befaamde Bokomastraal en twee 

GROHE Massagestralen geeft u een hoofd- en 
schoudermassage in één combistraal
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GROHE StarLight®

sproeiplaat van verchroomd metaal

GROHE EasyClean afneembare, 

vaatwasbestendige sproeiplaat

GROHE PureRain/GROHE Rain O² straal  
en verbeterde SpeedClean sproeigaatjes

NIEUW
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INNOVATIEF, VOLLEDIG UITGERUST
DOUCHESYSTEEM

Vol innovatieve functies: de nieuwe GROHE Rainshower® 
SmartControl heeft alles!
 •  XXL hoofddouche besproeit het hele lichaam
 •  GROHE SmartControl met intuïtieve bediening  
  van de waterstroom
 •  GROHE CoolTouch® voorkomt verbranding
 •  GROHE TurboStat® zorgt ervoor dat het water  
  altijd de gewenste temperatuur heeft
 •  XL EasyReach zeep- en shampooschaal
 •  Power&Soul® 115 handdouche met 1750 mm  
  SilverFlex doucheslang en verstelbare wandhouder

26 250 000 € 1.399,00
Rainshower® SmartControl 360 
Douchesysteem DUO
Hoofddouchestralen:  
GROHE PureRain/Rain O²* + TrioMassage
Handddouchestraal: GROHE Rain/Rain O²

26 361 000 € 1.299,00
Rainshower® SmartControl 360 
Douchesysteem MONO
Hoofddouchestraal:  
GROHE PureRain/Rain O2*
Handddouchestraal: GROHE Rain/Rain O²
Beschikbaar vanaf juni 2016

26 254 000 € 549,00 
Rainshower® SmartControl 360
Hoofddoucheset met douchearm
26 264 000 € 103,00
Inbouwbehuizing voor hoofddouche
voor 26 254 000

* te beslissen bij de eerste installatie; 
fabrieksinstelling: GROHE PureRain

Prijzen: Aanbevolen verkoopprijs exclusief BTW.
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INNOVATIEF, VOLLEDIG UITGERUST
DOUCHESYSTEEM
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