GROHE SEnSia® iGS
DE niEUWE GEnERaTiE
DOUCHE-WC’S
GROHE.nl

GROHE
SEnSia® iGS
De nieuwe generatie douche-wc‘s biedt een ontspannen
toevluchtsoord voor mensen die houden van comfort.
Geniet van perfect gevormde elegantie. De strakke lijnen,
het schitterende ontwerp en de beste materialen creëren
een geheel eigen beleving. De uiterlijke kenmerken zijn
volledig in lijn met de bediening die geheel intuïtief is.Het
is fascinerend hoe prettig persoonlijke hygiëne kan voelen.
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EDEl.
VOElBaaR.
Ervaar hygiëne en comfort in zijn zuiverste vorm.
Voel wat je ziet – GROHE kwaliteit, die door alle
zintuigen wordt opgemerkt. Of het nu de zitting is
die is gemaakt van duurzaam Duroplast, het 100%
keramiek van het wandcloset of de controller van
metaal. De consequente toepassing van hoogwaardige
materialen geeft zekerheid van hygiëne op alle
oppervlakten. Dit nodigt je zeker uit tot een aangenaam
tijdje verpozen.

Wandcloset – van 100% keramiek

Zitting en deksel van Duroplast

Controller van metaal
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DOORDaCHT.
TOT in HET
KlEinSTE DETail.
Ervaar hoe intuïtief GROHE Sensia® IGS zich aanpast aan jouw persoonlijke
voorkeuren. De nieuwe generatie douche-wc‘s functioneert bijna als vanzelf, dankzij
het opmerkelijke bedieningsgemak. De afstandsbediening met touchscreen of de
unieke controller maakt het bijzonder eenvoudig je persoonlijke doucheprogramma
te ontwerpen. Zodra je de watertemperatuur, sterkte van de douchestraal en de
douche-modus hebt gekozen, bewaart GROHE Sensia® IGS je persoonlijke profiel.
Je kunt uiteraard je instellingen op ieder moment aanpassen.

• Een innovatieve controller met draai- en drukfunctie
• Afstandbediening met touchscreen
• LED-display met subtiele nachtverlichting
• 4 individueel in te stellen gebruikersprofielen
• Geïntegreerde geurafzuiging
• Automatische identificatie van gebruiker bij het gaan zitten
• Soft close zitting en deksel
• Serviceluik voor gemakkelijk onderhoud.
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VERFRiST.
DOOR En
DOOR.
Neem ontspannen plaats en start je eigen programma, ongeacht
of je vrouw of man bent. GROHE Sensia® IGS zorgt direct vanaf het
zitten voor frisse lucht en geeft je vanaf het begin een comfortabele
douche-ervaring. Daarbij bundelt het de zachte en verfrissende
eigenschappen van water tot een uiterst prettige waservaring.
Geniet van de natuur in zijn puurste vorm, voor elk individu en voor
iedere gemoedstoestand.

• De temperatuur, sterkte en de positie van de douchestraal
hebben 7 verschillende instelllingen
• Power-douche voor een extra krachtige douchestraal
• 30 seconden warmwaterdouche
• Separate damesdouche
• Massagedouche
• Oscillerende douchestraal
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GROHE SEnSia® iGS
STiJlVOl. BiJZOnDER
aanGEnaaM.
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HYGiËniSCH.
ROnDOM.
De geïntegreerde hygiënefuncties garanderen dat je je schoon en
altijd comfortabel voelt– niet alleen tijdens het doucheproces. Vóór
en na ieder gebruik wordt de douchekop automatisch met vers
water gespoeld. Op gezette tijden voert het systeem een thermische
reiniging uit. De gladde oppervlakken en de speciale glazuurlaag op
het keramiek van het wandcloset maken het schoonhouden aanzienlijk
eenvoudiger. Voor de beste all-round hygiëne: GROHE Sensia® IGS.

Geïntegreerd ontkalkingsprogramma

Automatische spoeling douchekop
voor en na ieder gebruik

Eenvoudig schoonmaken zitting en deksel
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BEWUST Van
HET MiliEU.
MET KWaliTEiT
VOOR HET lEVEn.
GROHE Sensia® IGS overtuigt door vooruitstrevend te zijn in milieuvriendelijkheid, zonder
dat aan levenskwaliteit wordt ingeboet. Met de douche-wc worden middelen niet onnodig
verspild. Door de instelbare energiespaarstand verwarmt de boiler alleen wanneer de
douche-wc daadwerkelijk gebruikt wordt. En wanneer je langere tijd afwezig bent, zorgt
het in te schakelen vakantieprogramma voor een ecologisch “schoon geweten”. Toon je
werkelijk ecologisch!

•
•
•
•

Instelbare energiespaarstand
In te schakelen vakantieprogramma
Laag standby verbruik
Hoofdschakelaar met aan/uit-functie
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inDiViDUEEl.
MET STiJl.
Het volgt je stijl en past naadloos in je omgeving. Dankzij een uniek
modulair concept kun je met de GROHE Sensia® IGS douche-wc je
toilet of badkamer in je eigen stijl inrichten. Laat je inspireren door de
diverse materialen en kleuren en creër je eigen wellness ambiance.
Geheel naar je eigen smaak.

Speciale uitvoering met matchroom
behuizing en frontplaat in alpine wit

Speciale uitvoering met matchroom
behuizing en frontplaat in zwart

Speciale uitvoering met matchroom
behuizing en frontplaat in rood
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WElBEVinDEn.
MET 1 SYSTEEM.
Nieuwbouw of renovatie: ook de WC moet perfect in de badkamer-ambiance
geïntegreerd zijn. Samen met de beproefde GROHE spoelsystemen en
installatie-elementen, vormen GROHE Sensia® IGS douche-wc’s oplossingen
van één merk, die zowel technisch en in design perfect op elkaar zijn afgestemd.

GROHE
Digital®

GROHE
EcoJoy®

39 111 SH0
Compleet systeem voor inbouw wc-elementen
Keramiek, besturingskast, frontplaat,
zitting en deksel in alpine wit

39 111 LP0
Compleet systeem voor inbouw wc-elementen
Keramiek, frontplaat, zitting en deksel in alpine wit,
besturingskast in mat-chroom

39 111 LD0
Compleet systeem voor inbouw wc-elementen
Keramiek, zitting en deksel in alpine wit,
besturingskast in mat-chroom, frontplaat in rood

39 111 LK0
Compleet systeem voor inbouw wc-elementen
Keramiek, zitting en deksel in alpine wit,
besturingskast in mat-chroom, frontplaat in zwart

GROHE
DreamSpray®
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GROHE
BROCHURES
GROHE SPA®

GROHE Badkamer

GROHE Keuken

