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GJØR DEG KLAR FOR GLEDEN 
VED Å DUSJE MED GROHE 

3 

grohe.no
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GROHE SmartControl Concealed-
systemer: skjult teknologi, installert 
bak veggen for et rent, minimalistisk 
utseende og mer ledig plass 

Kom til GROHE og finn  
din perfekte dusj

GROHE Exposed-systemer er 
designet for å gi badet et særpreget 
uttrykk, og den enkle installasjonen 
gir maksimal effekt

GROHE DUSJER –
FINN UT MER

4 20 48

DUSJGLEDE INNEBYGDE  
DUSJER

VEGGMONTERTE 
DUSJER

3 

grohe.no

En av våre mest luksuriøse og 
toppmoderne dusjer. For en 
personlig dusjopplevelse som  
innfrir alle forventninger

Oppdag det store utvalget  
av GROHE hånddusjer

96

80

102

Et imponerende utvalg  
hodedusjer med spennende  
valg av strålemønster, former  
og størrelser

HODEDUSJER

HÅNDDUSJER

SKREDDERSYDDE 
DUSJER
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HVORDAN ER DIN PERFEKTE  
DUSJ? OPPLEV NYTELSEN

5

grohe.no
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SKRU PÅ VANNET OG DET FØLES  
SOM Å STÅ I OPPFRISKENDE 
SOMMERREGN

7

grohe.no

DEN AVSLAPPENDE  
REGN- OG TRIOMASSAGE-
STRÅLEN

RAINSHOWER 360



w

8

EN ACTIVERAIN-STRÅLE SOM SKYLLER 
BORT ALL SPENNINGEN I SKULDRENE –  
OG ALL SJAMPOEN I HÅRET

9

DEN KRAFTIGE 
ACTIVERAIN-
STRÅLEN

RAINSHOWER 310 
SMARTACTIVE

grohe.no
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EN VARIO-STRÅLE SOM LAR MEG VEKSLE 
MELLOM EN KRAFTIG JET- OG EN MILD 
RAIN-STRÅLE – DET BESTE FRA BEGGE 
VERDENER

11

STRÅLER MED ZOOM

EUPHORIA 260

grohe.no



12

ET MINIMALISTISK DESIGN 
OG BLENDENDE KROMFINISH –  
AKKURAT DET JEG TRENGER

13

ET MODERNE 
UTSEENDE FOR 
ETHVERT BAD

TEMPESTA 210

grohe.no
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«DEN PERFEKTE  
DUSJOPPLEVELSEN ER HER …»

15

grohe.no
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«… MED ET ENKELT  
FINGERTRYKK.»

17

grohe.no
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Hva mener vi med SmartControl? Det betyr at du selv 
enkelt kan bestemme alle innstillingene på dusjen din,  
slik at du bare kan nyte øyeblikket. SmartControl gir en 
intuitiv styring av temperatur, vannstrøm og forskjellige 
strålemønstre. Alt skjer automatisk, slik at du ganske  
enkelt får en perfekt dusjopplevelse.

GROHE SmartControl Concealed: skjult teknologi, 
installert bak veggen for et rent, minimalistisk utseende  
og mer ledig plass.
Side 42

GROHE SmartControl Exposed er designet for å gi  
badet et særpreget uttrykk, og den enkle installasjonen 
gir maksimal effekt.
Side 54

GROHE
SMARTCONTROL
TRYKK, VRI, DUSJ

19

29 904 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl termostat
for skjult installasjon
med 3 ventiler
+ separat skjult enhet

grohe.no
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GROHE
INNEBYGDE DUSJER

INSPIRASJON 22

RAINSHOWER 360 26

NYHET: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE 32

NYHET: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE 36

NYHET: GROHTHERM SMARTCONTROL 42

21

34 706 000
Grohtherm SmartControl
Perfekt Dusjsett
med Rainshower 310 SmartActive Cube

grohe.no
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SYNLIG NYTELSE, 
SKJULT TEKNOLOGI:
INNEBYGDE DUSJER

23

26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360 Duo
Hodedusjsett inkludert dusjarm
+ separat skjult enhet

grohe.no
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INSPIRASJON TIL
MER INDIVIDUELL
FORNØYELSE

Vi mener at dusjen både skal se og føles ut som om 
den kun var designet for deg. Innebygde dusjer fra 
GROHE gir fantasien din større spillerom og deg mer 
kontroll over dusjopplevelsen. 

grohe.no



26

Når du går inn i dusjen, vil vi at du skal nyte alle 
mulighetene som vannet har å by på. Det er derfor våre 
Rainshower 360 hodedusjer gir deg valget mellom 
forskjellige stråletyper: fra den deilig oppfriskende 
GROHE PureRain-strålen til den forfriskende Bokoma-
strålen og Massage-strålene.

Når du velger GROHE SmartControl Duo, kan du 
bruke mer enn én dusjstråle om gangen. Forsøk  
å kombinere GROHE PureRain-strålen med den 
stimulerende TrioMassage. Eller bytt til hånddusjen  
med et knappetrykk. Alt er mulig, alt er nytelse. Med  
bare tre intuitive knapper har GROHE SmartControl 
Duo alt du trenger for at du skal være i ditt rette 
element.

Eller velg GROHE SmartControl Mono, som 
kombinerer en hodedusj med én stråle og en 
hånddusj: dusjglede redusert til det maksimale.

RAINSHOWER 360
VI HAR HODET FULLT  
AV IDEER – FOR MER 
NYTELSE I DUSJEN

GROHE PureRain-
stråle

TrioMassage-
stråle

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO
RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL EXCEALED

27

26 443 000
+ 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Combi Dusjsystem
+ separate skjulte enheter 

grohe.no
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GROHE PureRain/
GROHE Rain O2-stråle 
som forhåndsinnstilt 
funksjon

GROHE StarLight 
sprayplate

Forbedrede 
SpeedClean-dyser

GROHE TrioMassage-stråle
Den velkjente GROHE Bokoma-strålen og to Massage-stråler 
gir hode- og skuldermassasje i én og samme dusjstråle

29 

Den perfekte finishen for en perfekt dusj. GROHE Rainshower 360 kommer i to stilige 
finisher: klassisk krom og MoonWhite, der sistnevnte har et diskret og elegant design.

SLIK SER REN  
NYTELSE UT 

26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360
Hodedusjsett
+ separat skjult enhet

26 254 LS0 + 26 264 001
Rainshower 360
Hodedusjsett
+ separat skjult enhet

VELG  
DIN FARGE

 LS0
MoonWhite

 000
Krom

grohe.no
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Vi kaller det vår «combi»-løsning – ingen synlig dusjstang, 
bare den imponerende Rainshower-hodedusjen og GROHE 
SmartControl.

GROHE SmartControl Combi-dusjsystemet er utrolig fleksibelt
og tilbyr en rekke forskjellige monteringsmuligheter og 
kombinasjoner. Du kan for eksempel plassere termostaten 
ikke bare under dusjhodet, men også på en av sideveggene 
i dusjen.
Fleksibiliteten gjør at du kan kombinere termostaten med 
andre hodedusjer, hånddusjer eller kroppsdusjer fra GROHE, 
og dermed skape din personlige dusjopplevelse. GROHE 

COOLTOUCH-OVERFLATE
For å beskytte deg mot skålding dersom du kommer i kontakt 
med en varm flate sørger GROHE CoolTouch-teknologien  
for at temperaturen på den ytre kapslingen aldri overstiger  
din foretrukkede dusjtemperatur.

DET BESTE FRA  
TO VERDENER:
GROHE 
SMARTCONTROL 
COMBI 
DUSJSYSTEM

31 

START/STOPP OG VOLUM
Den innovative GROHE SmartControl-teknologien gjør det enkelt  
å velge strålemønster, eller en kombinasjon av strålemønstere,  
samt å justere vannmengden. Det blir ikke enklere enn dette.

TEMPERATUR
GROHE TurboStat-teknologi er kjernen i dette dusjsystemet. 
Termoelementets enestående følsomhet gjør at termostaten 
leverer vann ved ønsket temperatur i løpet av brøkdelen av et 
sekund – og holder temperaturen konstant så lenge du dusjer.

SmartControl Combi er tilgjengelig i Duo og 
Mono-versjoner, og tilbyr også hylleplass for 
sjampo og dusjsåpe.

Og fordi rørene ligger inne i veggen, forenkles  
også rengjøringen. Nok en fordel du kan forvente 
fra GROHE SmartControl Combi-dusjsystemet.

26 443 000 + 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo
Combi Dusjsystem
+ separate skjulte enheter

grohe.no



32

nyhet

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
LØFTE OM EN  
UNIK VANNGLEDE

33

26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hodedusjsett inkludert dusjarm
+ separat skjult enhet

grohe.no
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Rainshower 310 SmartActive har så mye å tilby at det  
er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Den er slank 
og minimalistisk og passer inn på alle baderom med sitt 
moderne og tidløse design. Dusjing blir en nytelse du 
kan se frem til hver dag, takket være det store dusjhodet 
samt to forskjellige dusjmønstre slik at du kan velge 

mellom en myk og beroligende GROHE PureRain-stråle 
og vår nye, stimulerende GROHE ActiveRain – eller en 
kombinasjon av begge. Rainshower 310 SmartActive  
er tilgjengelig i to forskjellige design og to forskjellige 
finisher. Sammen med SmartControl Concealed blir 
Rainshower 310 SmartActive et perfekt valg.

Forbedrede 
SpeedClean-dyser

NYHET! GROHE ActiveRain for skylling av sjampo 
og revitalisering av hud og hodebunn – utmerker 
seg ved en annerledes dyseform

GROHE PureRain-
stråle for en myk 
og forfriskende dusj

GROHE StarLight 
krombelagt 
sprayplate
(også tilgjengelig 
med MoonWhite 
akrylglassplate)

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
DET ER SÅ MANGE  
GRUNNER TIL Å ELSKE DET

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE 
SMARTCONTROL CONCEALED

35

34 705 000
Grohtherm SmartControl
Perfekt Dusjsett
med Rainshower 310 SmartActive

grohe.no
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Kanskje har du allerede falt for Rainshower 310 
SmartActive, og det eneste som mangler nå er  
en firkantet utgave. Vi har oppfylt ønsket ditt med 
Rainshower 310 SmartActive Cube. Rainshower 310 

SmartActive Cube er like slank som GROHE PureRain 
310 SmartActive og har et like minimalistisk design. Den 
har en generøst fordelt stråle, slik at dusjopplevelsen blir 
enda bedre. 

NYHET! GROHE ActiveRain for skylling  
av sjampo og revitalisering av hud og 
hodebunn – utmerker seg ved en annerledes 
dyseform

Forbedrede 
SpeedClean-dyser

GROHE StarLight 
krombelagt 
sprayplate
(NYHET: også 
tilgjengelig  
i MoonWhite)

GROHE PureRain 
spray for en myk 
og forfriskende dusj

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE CUBE
FORMEN PÅ DIN NYE 
FAVORITTDUSJOPPLEVELSE

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE 
SMARTCONTROL CONCEALED

37

26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hodedusjsett inkludert dusjarm
+ separat skjult enhet

29 157 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl termostat
for skjult installasjon
med 3 ventiler
+ separat skjult enhet

grohe.no
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Når du har valgt ditt perfekte dusjhode, må du tenke  
på hvilken finish du vil ha. Velg mellom klassisk, blank 

krom og diskret, elegant MoonWhite akrylglass.

26 475 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Hodedusjsett
+ separat skjult enhet

26 475 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Hodedusjsett
+ separat skjult enhet

26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hodedusjsett
+ separat skjult enhet

26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hodedusjsett
+ separat skjult enhet

PERFEKT FINISH  
FOR BÅDE RUNDT OG  
FIRKANTET DESIGN

39

VELG  
DIN FARGE

26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hodedusjsett inkludert dusjarm
+ separat skjult enhet

grohe.no

 LS0
MoonWhite

 000
Krom
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SKYLL VEKK SJAMPO 
SKYLL VEKK STRESS

Du kan velge mellom et mildt sommerregn og skikkelig 
styrtregn, bare med et knappetrykk. GROHE ActiveRain-
strålen gir et kraftig strålemønster som skyller ut alle 
spor av sjampo, raskt og effektivt, og stimulerer 

hodebunnen din slik at du får en skinnende ren følelse.
Eller du kan bytte til GROHE PureRain-stråle og slappe 
av under en myk og forfriskende regndusj.

GROHE ActiveRain-stråleGROHE PureRain-stråle

41

26 475 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Hodedusjsett inkludert dusjarm
+ separat skjult enhet

grohe.no
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29 121 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl termostat
for skjult installasjon
med 3 ventiler
+ separat skjult enhet

43

GROHTHERM
SMARTCONTROL
100 % KONTROLL  
SKJULT I ÉN  
SMART KNAPP

Det har aldri vært enklere å nyte en forfriskende og 
skreddersydd dusj. Bare trykk på knappen for å velge  
din foretrukne dusjstråle, og nyt. Du bytter når du ønsker, 
mellom en lett, forfriskende dusjstråle, en kraftig, 
stimulerende Jet-stråle eller du kan ganske enkelt velge  
en revitaliserende hånddusj. Kanskje vil du ha to stråler 
samtidig? Det er ikke noe problem, du bare aktiverer 
begge knappene.

Du finner ikke en smartere dusj enn GROHE SmartControl. 
Med den innovative GROHE SmartControl-teknologien  
kan du velge dusjstråle og justere vannmengden samtidig. 
Vri GROHE ProGrip-håndtaket og juster vannmengden  
slik du vil. Din foretrukne mengdeinnstilling blir lagret, noe 
som er perfekt for en kort dusjpause eller for neste gang 
du tar en dusj. Jevne og intuitive kontroller som betjenes 
direkte fra hoveddusjenheten, gir enkel betjening for hele 
familien. Det er smart.

grohe.no
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29 126 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl termostat
for skjult installasjon
med 3 ventiler
+ separat skjult enhet

TEKNOLOGIEN BAK VEGGEN:
INTELLIGENT DESIGNET –  
INTUITIVT KONTROLLERT

45 

Designet til GROHE SmartControl Concealed handler 
om mye mer enn det funksjonelle. Det slanke og 
strømlinjeformede designet passer perfekt i ethvert bad. 
De 10 mm tynne veggplatene gjør GROHE SmartControl 
Concealed-dekorsettene både elegante og 
plassbesparende.

De er tilgjengelig i to forskjellige design – runde og 
firkantede. De kommer også i to elegante finisher: 
klassisk krom og MoonWhite akrylglass, der sistnevnte 
har et diskret og elegant design. Hver variant passer 
perfekt til den matchende GROHE-designlinjen.

29 904 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl termostat
for skjult installasjon
med 3 ventiler
+ separat skjult enhet

VELG  
DIN FARGE

grohe.no

 LS0
MoonWhite

 000
Krom
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GROHTHERM
SMARTCONTROL
OVERSIKT

29 150 LS0
Grohtherm
SmartControl 
termostat
med 1 ventil

29 118 000
(klassisk krom)

29 123 000
Grohtherm
SmartControl 
termostat
med 1 ventil

29 153 LS0
(MoonWhite)

29 151 LS0
Grohtherm
SmartControl 
termostat
med 2 ventiler

29 119 000
(klassisk krom)

29 120 000
Grohtherm 
SmartControl 
termostat
med 2 ventiler
og integrert 
hånddusj-
tilkoblingsstykke

29 125 000
Grohtherm 
SmartControl 
termostat
med 2 ventiler
og integrert 
hånddusj-
tilkoblingsstykke

29 124 000
Grohtherm
SmartControl 
termostat
med 2 ventiler

29 156 LS0
(MoonWhite)

2 VENTILER1 VENTIL

34 714 000
Grohtherm
SmartControl
Combi-system
med 2 ventiler

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO
DUSJKONFIGURATOR
GROHE RAPIDO SMARTBOX

+ +

47 
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3 VENTILER 4 VENTILER

29 904 LS0
Grohtherm
SmartControl 
termostat
med 3 ventiler

29 121 000
(klassisk krom)

29 126 000
Grohtherm
SmartControl 
termostat
med 3 ventiler

29 157 LS0
(MoonWhite)

29 123 000 + 29 127 000
Grohtherm SmartControl  
termostat med 1 ventil
og Grohtherm SmartControl
dekorsett med trippel 
mengdekontroll

29 153 LS0 + 29 158 LS0
(MoonWhite)

29 150 LS0 + 29 152 LS0
Grohtherm SmartControl  
termostat med 1 ventil
og Grohtherm SmartControl
dekorsett med trippel 
mengdekontroll

29 118 000 + 29 122 000
(klassisk krom)

34 713 000
Grohtherm SmartControl 
Combi-system  
med 3 ventiler

grohe.no
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GROHE
VEGGMONTERTE DUSJER

INSPIRASJON 50

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO 54

GROHE SMARTCONTROL 58

RAINSHOWER 310 60

NEW: EUPHORIA 260 62

EUPHORIA CUBE 230 68

NYHET: TEMPESTA COSMOPOLITAN 210 70

49

27 296 002
Euphoria System 260
Dusjsystem med termostat

grohe.no
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26 087 000
Euphoria Cube System 230
Dusjsystem med termostat

DEN ENKLESTE VEIEN TIL  
EN FANTASTISK OPPLEVELSE:
VEGGMONTERTE DUSJER

51

grohe.no
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Lukk øynene og se for deg din perfekte dusj. Med 
veggmonterte dusjer fra GROHE er det enklere enn 
noen sinne å virkeliggjøre drømmene dine. Prosessen 
fra planlegging til nytelse kan være kun ett enkelt trinn.

SNARVEIEN  
FRA PLANLEGGING  
TIL NYTELSE

53

grohe.no
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GROHE SmartControl Duo gir ny mening til uttrykket 
full kontroll ved fingertuppene. Med de tre SmartControl-
knappene kan du betjene to hodedusjdyser og en 
hånddusj, og velge mellom et mykt, oppfriskende 
sommerregn eller en revitaliserende Massage-spray. 
Eller du kan velge hvilken som helst kombinasjon.  
Skru vannmengden helt opp for å få et rent fossefall, 
eller ned for å få en fin stråle. Eller velg riktig temperatur 
for hver eneste dråpe vann. Alt dette får du med kun  
et fingertrykk.

Dette er også tilgjengelig som GROHE SmartControl 
Mono, som kombinerer en hodedusj med én stråle  
og en hånddusj.

RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL DUO
SKRU OPP VOLUMET 
I DUSJEN

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO

55

26 250 LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Dusjsystem med termostat

grohe.no
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Den perfekte finishen for en perfekt dusj. GROHE Rainshower 360 
kommer i to stilige finisher: klassisk krom og MoonWhite, der 
sistnevnte har et diskret og elegant design.

VELG  
DIN FARGE

 LS0
MoonWhite

SLIK SER REN 
NYTELSE UT

 000
Krom

57 

GROHE PureRain / 
GROHE Rain O2-stråle 
som forhåndsinnstilt 
funksjon

GROHE StarLight 
sprayplate

Forbedrede 
SpeedClean-dyser

GROHE TrioMassage-stråle
Den velkjente Bokoma-strålen og to Massage-stråler  
gir hode- og skuldermassasje i én og samme dusjstråle

grohe.no
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Kanskje har du lenge drømt om å gjøre om den gamle 
dusjen til en herlig dusjopplevelse. Hvis du skal lage 
nytt bad eller renovere, så er GROHE SmartControl 
Exposed en ideell løsning. Det veggmonterte GROHE 
Rainshower SmartControl-dusjsystemet gjør monteringen 
enkel, og resultatet blir desto mer iøynefallende.

De finnes i to forskjellige versjoner: Duo med tre 
SmartControl-knapper, to hodedusjstråler samt 
hånddusj og Mono med to SmartControl-knapper, 

COOLTOUCH-OVERFLATE
For å beskytte deg mot skålding dersom du kommer i kontakt 
med en varm flate sørger GROHE CoolTouch-teknologien for 
at temperaturen på den ytre kapslingen aldri overstiger din 
foretrukkede dusjtemperatur.

DEN SYNLIGE 
FORDELEN
GROHE 
SMARTCONTROL 
EXPOSED

59 

START/STOPP OG VOLUM
Den innovative GROHE SmartControl-teknologien gjør det enkelt  
å velge strålemønster, eller en kombinasjon av strålemønstere,  
samt å justere vannmengden. Det blir ikke enklere enn dette.

TEMPERATUR
GROHE TurboStat-teknologi er kjernen i dette dusjsystemet. 
Termoelementets enestående følsomhet gjør at termostaten  
leverer vann ved ønsket temperatur i løpet av brøkdelen av  
et sekund – og holder temperaturen konstant så lenge du dusjer.

26 250 000
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Dusjsystem med termostat

hodedusj og hånddusj med én stråle. Designet 
til GROHE SmartControl Exposed inkluderer en 
integrert hylle som har plass til sjampo og dusjsåpe.

De mange funksjonene til GROHE SmartControl –  
fra den intuitive bruken av SmartControl-knappene, 
perfekt mengde- og temperaturstyring til valg av 
finish for dusjhodene – garanterer mer glede i dusjen. 

grohe.no
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Enten du ønsker et elegant design og en vakker finish 
eller komfort og funksjonalitet, er Rainshower 310  
et komplett system som har alt. Det leveres med et 
vakkert, stort dusjhode i blank krom, og dekker hele 
kroppen med en myk, oppfriskende stråle. Og den 
innovative hånddusjen gir deg overraskende mange 
strålemønstre å velge mellom.

Med GROHE TurboStat termostatteknologi kan du stille 
inn temperaturen som gir deg perfekt komfort, og du 
kan stole på at den alltid vil holde seg konstant. GROHE 
CoolTouch, som sørger for at kranene aldri blir varmere 
enn vannet, er bare én av de mange fordelene du får 
med Rainshower 310.

RAINSHOWER 310
KOMBINERER DE  
GRUNNLEGGENDE  
ELEMENTENE I EN  
FLOTT DUSJ

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO

RAINSHOWER DUSJSYSTEM

61

27 968 000
Rainshower System 310
Dusjsystem med termostat 

grohe.no
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62

EUPHORIA 260
ALT FRA AVSLAPPING
TIL OPPFRISKING

63

26 455 000
Euphoria 260
Hodedusj

grohe.no
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Euphoria 260 gjør seg fortjent til navnet sitt hver gang 
du går i dusjen. Midt i den blanke, krombelagte overflaten 
finner du en spesiell knapp. Denne kan du bruke til å 
velge mellom forskjellige strålesoner, og justere bredden 
på strålesonen og kraften i vannstrålen. Sone 1 gir en 
konsentrert jetstråle slik at dusjen føles revitaliserende. 

Dette er ideelt for å vaske vekk både anspentheter  
og sjampo. Sone 2 gir det beste fra to verdener:  
en bredere stråle som gir en energigivende, men  
likevel avslappende effekt. Sone 3 er den bredeste 
strålen, og dekker hele kroppen mens den gir en 
myk og oppfriskende dusjeffekt.

EUPHORIA 260
SVARET LIGGER  
I STRÅLESONENS  
JUSTERING

SONE 1

SONE 2

SONE 3

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO

EUPHORIA DUSJSYSTEM
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27 296 002
Euphoria System 260
Dusjsystem med termostat
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26 455 000
Euphoria 260
Hodedusj

Fra Rain-strålen til SmartRain-strålen og deretter Jet-strålen. Så ofte du ønsker...

67 

Tre soner med dusjnytelse lett tilgjengelig med bare noen 
knappetrykk. Du kan veksle mellom dem ved å bare vri 
på knappen. Ved å vri knappen kontinuerlig kan du nyte 
en kraftig Jet-stråle etterfulgt av den bredere SmartRain-
strålen, slik at du får en energigivende, men likevel 
avslappende effekt, og deretter Rain-strålen som gir deg 
samme følelse som mykt sommerregn. Fortsett å vri for  
å gå gjennom alle de tre sonene igjen.

Knappen kan vris  
i begge retninger.

FRA L TIL XXL 
OG TILBAKE IGJEN

grohe.no
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Kubisme er på moten igjen – med vårt Euphoria Cube 
230-system. Rene linjer og kubistiske former gir et sterkt 
og selvsikkert uttrykk – fra det firkantede hodet og helt 
ned til Cube Stick-hånddusjen.
Den fine vanngardinen som faller i store, lette dråper  
fra Rain-strålen mykner effekten og gir en fascinerende 
kontrast. For en oppfriskende annerledes dusjopplevelse.

EUPHORIA CUBE 230
FIRKANTET NYTELSE

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO

EUPHORIA DUSJSYSTEM
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26 087 000
Euphoria Cube System 230
Dusjsystem med termostat

grohe.no
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nyhet

TEMPESTA 210
GANSKE ENKELT EN  
FLOTT DUSJOPPLEVELSE

71

26 408 000
Tempesta 210
Hodedusj

grohe.no
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Det slanke, polerte dusjhodet og den sylinderformede 
profilen gjør Tempesta Cosmopolitan 210 til det perfekte 
valget for moderne, arkitektoniske bad.

Tempesta Cosmopolitan 210 er et dusjsystem som er 
enkelt å installere, og har alle fordelene til GROHE-
teknologien. Dusjhodet og dusjarmen kan dreies for  
å få den perfekte vinkelen. Dusjstangen har en indre 
vannleder og termostatens GROHE TurboStat-teknologi 
betyr at du kan ta luksuriøse dusjer som alltid har den 
forhåndsvalgte temperaturen.

TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210
ET MODERNE UTSEENDE  
FOR ETHVERT BAD

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO

TEMPESTA DUSJSYSTEM
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27 922 001
Tempesta Cosmopolitan System 210
Dusjsystem med termostat

grohe.no
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Tempesta 210 er iøynefallende med sin slanke, blanke 
og minimalistiske form, og har en vakker kromfinish. 
Den blanke kromoverflaten og spillet i vanndråpene 
skaper en fascinerende effekt slik at du nyter dusjen 
enda mer.

DEKKET AV  
REN KROM

210 mm

grohe.no
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GROHE TurboStat-teknologi er kjernen i alle våre 
termostater. Den gir riktig dusjtemperatur på brøkdelen 
av et sekund, holder temperaturen konstant og sikrer 
luksuriøs dusjing i perfekt justert temperatur.

GROHE termostat-dusjbatterier leveres med en SafeStop-
knapp som er stilt inn på 38 °C for å forhindre at barn 
setter opp temperaturen ved et uhell. De ergonomiske 
håndtakene gir alltid et godt grep, selv med vann eller 
såpe på hendene. Med Aquadimmer blir det superenkelt 
å veksle mellom hånddusjen og hodedusjen.

Enten du velger den runde eller firkantede, tilfører 
termostatbatteriene våre alltid eleganse til dusjen.  
Finish i blank GROHE StarLight krom.

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan 
System 210
Dusjsystem
med termostat

TERMOSTAT-
DUSJBATTERI
SLANK 
MINIMALISTISK 
DESIGN – PERFEKT 
YTELSE
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27 968 000
Rainshower 
System 310
Dusjsystem 
med termostat

26 087 000
Euphoria Cube 
System 230
Dusjsystem  
med termostat

grohe.no
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DUSJSYSTEMER
OVERSIKT

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan 210
Dusjsystem med termostat

EUPHORIATEMPESTA

27 296 002
Euphoria 260
Dusjsystem med termostat

26 087 000
Euphoria Cube 230
Dusjsystem med termostat

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO

DUSJSYSTEMER
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RAINSHOWER

27 968 000
Rainshower System 310
Dusjsystem med termostat 

26 361 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono 
Dusjsystem med termostat

26 250 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Dusjsystem med termostat

RAINSHOWER SMARTCONTROL

grohe.no
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GROHE
SKREDDERSYDDE DUSJER

INSPIRASJON 82

AQUASYMPHONY 86

F-DIGITAL DELUXE 92

81

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
Takdusj

grohe.no
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OPPFYLLER ALLE ØNSKENE DINE
SKREDDERSYDDE DUSJER

83

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
Takdusj

grohe.no
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OPPDAG 
ENESTÅENDE 
DUSJGLEDE

Den perfekte dusjen setter behovene og ønskene dine 
foran alt. Et personlig sted som dekker dine behov. Det 
er mer enn en dusj, det er en velværesone hvor vannet 
har sitt eget liv. Og hvor du elsker å tilbringe tiden.

grohe.no
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AQUASYMPHONY:
REN LUKSUS

Tenk om du kunne starte hver eneste dag med en tur  
til paradiset. Med AquaSymphony fra GROHE kan du 
forlate virkeligheten og tre inn i en annen verden: en 
verden hvor samspillet med vann har en oppkvikkende 
og forfriskende virkning og innhyller deg i mykt farget 
lys og avslappende lyder. Bli en del av en komposisjon 
som inspirerer alle sansene – en symfoni i dusjen. 

87
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Pure-stråle
Navnet sier alt. En myk strøm 
av rent vann som faller rett 
ned fra midten av dusjhodet – 
som en frisk fjellbekk.

Waterfall XL-stråler
Et ekstra bredt 
vannuttak gjenskaper 
det lett berusede 
inntrykket av et 
fossefall.

AquaCurtain
Et fascinerende 
vannspill som innhyller 
deg i en vakker 
dråpegardin.

Drizzle-stråler
Drizzle-strålene brer  
et friskt, lett duskregn 
over huden for  
en avkjølende og 
oppkvikkende følelse.

Bokoma-stråler
Åtte dynamiske, 
pulserende stråledyser 
gir deg følelsen av en 
stimulerende massasje.

Rain-stråler
Den nye Rain-strålen gir 
større og mykere dråper 
for en følelse av luksus.

89 

AquaSymphony orkistrerer vannet ditt i alle sine 
fantastiske former. Delikat som havtåke eller 
forfriskende som et fossefall – AquaSymphony 
kan du nyte på mange forskjellige måter. 
Komponer din egen musikk under vann. Med 
AquaSymphony kan du skape ditt perfekte 
dusjøyeblikk. Det intelligente SmartControl-
systemet og ekstremt presise Grohtherm F  
lar deg velge og stille inn en ny dusjopplevelse  
for hver dag.

34 634 001
Grohtherm F-termostat komplett sett
+ separate skjulte enheter
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,  
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

3 x 29 126 000
Grohtherm SmartControl-termostat 
for innebygd installasjon
med 3 ventiler
+ separate skjulte enheter
(3 x 35 600 000)

Med de ekstremt nøyaktige Grohtherm F-termostatkontrollene  
kan du selv enkelt dirigere din egen dusjopplevelse, slik at  
du alltid går inn i en dusj som har akkurat riktig temperatur  
for ultimat nytelse.

I tillegg er det enkelt og intuitivt å styre hvert eneste element 
i ditt drømmespa med GROHE SmartControl Concealed.  
Du kan velge stråle og trykk ved å trykke og vri på én knapp,  
og den husker til og med innstillingene dine når du pauser 
dusjen. Du har full kontroll.

UENDELIGE MÅTER 
Å NYTE VANN PÅ

grohe.no
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EN FANTASTISK SANSEOPPLEVELSE –  
BARE MED ETT KNAPPETRYKK

En genial App som fullfører den perfekte kolleksjonen. 
F-digital Deluxe-enheten og en Apple eller Android-
telefon med appen GROHE SPA, gir deg perfekt kontroll 
over lys, lyd og til og med damp – samt individuelle 
moduler. La showet begynne.

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO

AQUASYMPHONY
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BEVEG DEG TIL MUSIKKEN
La lyden av favorittmusikken din forene seg med 
tonene av sprutende vann. Enten du foretrekker 
avslappende jazz eller de inspirerende tonene  
i en symfoni, kan du få en privat konsert akkurat 
slik du foretrekker den.

FREMKALL DE HELSEBRINGENDE 
EGENSKAPENE TIL ET DAMPBAD
Skånsom damp har lenge vært kjent for sine 
mange positive virkninger, og denne effekten 
er nå tilgjengelig i din dusj. Den åpner porene, 
renser kroppen og tilfører huden fukt. Aromatiske 
oljer forsterker dampen og gir en avslappende 
og ekstra luksuriøs følelse.

KROMOTERAPI FOR SJELEN
Få en perfekt dusjopplevelse ved å la deg 
innhylle i farge. Med et stort utvalg av forskjellige 
fargekombinasjoner kan du skape et personlig 
lysshow som vil underholde deg og gi deg 
avslapping når du dusjer.

grohe.no
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F-DIGITAL DELUXE:
TID FOR Å SKAPE DITT 
PERSONLIGE SPA

grohe.no
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OPPDAG EN TOTAL
VANNOPPLEVELSE

95 

Bokoma-stråler
– fire dynamiske, 
pulserende stråledyser 
gir deg følelsen av en 
stimulerende massasje.

Waterfall XL-stråler
– to ekstra brede vannuttak som 
gjenskaper det lett berusede 
inntrykket av et fossefall.

Rain-stråle
– den generøse 
størrelsen til Rain-
strålen gir større og 
mykere dråper for  
en følelse av luksus.

Skap din egen skreddersydde spaopplevelse med 
GROHE F-digital Deluxe. Denne tidløse, multisensoriske 
dusjen vil stimulere alle sansene og forvandle badet ditt 
til et herlig sted for fysisk, emosjonell og spirituell 

velvære. Den intuitive appen GROHE F-digital Deluxe 
lar deg designe din egen personlige kombinasjon av  
lys, lyd og damp via berøringsskjermen eller Bluetooth® 
for et unikt spafristed i ditt eget hjem.

27 251 000
Rainshower F-Series 5"
Sidedusj

36 360 000
+ 29 073 000
Lydsett
+ innbyggingssett 

36 359 000*
+ 29 072 000
Lyssett
+ innbyggingssett

27 939 001 Rainshower F-Series 15" Multi-stråle takdusj

* Dette lyset har innebygde LED-lamper som ikke kan byttes: Energieffektivitetsklasse LED: A – A++

grohe.no

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO

F-DIGITAL DELUXE
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OPPDAG VÅRT UTVALG  
AV HODEDUSJER

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hodedusjsett

97
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HODENE VÅRE ER 
FULLE AV IDEER

Rainshower F-Series 10"
254 mm x 254 mm

Rainshower 310 
SmartActive Cube

99 

Rainshower Veris  
300 mm x 150 mm

Rainshower Allure 230

Euphoria 260
SmartControl

Tempesta 210

Rainshower 310
SmartActive

grohe.no
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HODEDUSJER
OVERSIKT

TEMPESTA EUPHORIA RAINSHOWER

26 408 000
Tempesta 210

26 455 000
Euphoria 260 SmartControl 

27 471 000
Rainshower Veris
300 mm x 150 mm 

27 479 000
Rainshower Allure 230

27 705 000
Euphoria Cube 150

28 778 000
Rainshower 400

27 477 000
Rainshower 310

28 368 000
Rainshower 210

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO

HODEDUSJER
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RAINSHOWER
F-SERIES

RAINSHOWER
SMARTACTIVE

27 285 000
Rainshower F-Series 10"
254 mm x 254 mm

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive 
Cube

27 939 001
Rainshower F-Series 15"
381 mm x 456 mm

27 865 000
Rainshower F-Series 20"
508 mm x 508 mm

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony 1016 mm x 762 mm

grohe.no
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SE VÅRT UTVALG  
AV HÅNDDUSJER

103

27 673 LS0
Power&Soul 130
Hånddusj

grohe.no
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Tempesta Cosmopolitan 100

Rainshower Icon 150

HÅNDDUSJER  
VALGETS KVALER

105 

Power&Soul 130 

Power&Soul 130 

Euphoria 110 Massage

Tempesta 100

Euphoria Cube Stick

grohe.no
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27 572 002
Tempesta
Cosmopolitan 100

27 852 001
Tempesta 100

HÅNDDUSJER
OVERSIKT

SENATEMPESTA

27 221 000
Euphoria 110
Massage

27 698 000
Euphoria
Cube Stick

EUPHORIA

26 085 001
Tempesta
Rustic 100

27 367 000
Euphoria
Cosmopolitan Stick

28 034 000
Sena Stick

OPPDAG MER PÅ GROHE.NO

HÅNDDUSJER
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27 375 000
Rainshower Icon 100

RAINSHOWER ICON

27 672 000
Power&Soul 130 

POWER&SOUL

27 635 000
Rainshower Icon 150

27 671 000
Power&Soul 115

27 675 000
Power&Soul 150

27 664 000
Power&Soul 
Cosmopolitan 13027 661 000

Power&Soul 
Cosmopolitan 100

27 668 000
Power&Soul 
Cosmopolitan 160

grohe.no
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GROHE DUSJER
STRÅLENE

PURERAIN-STRÅLE
Den nye og forbedrede Rain-strålen 
med større og mykere dråper for 
en luksuriøs dusjopplevelse.

PURE-STRÅLE
Navnet sier alt. En myk strøm av 
rent vann som faller rett ned fra 
midten av dusjhodet – som en  
frisk fjellbekk.

SMARTRAIN-STRÅLE
Alle funksjonene og fordelene til 
vår Rain-stråle, men med redusert 
trykk. Et smart mønster som bruker 
mindre vann for å gi full dusjglede.

ACTIVERAIN-STRÅLE
Innovativ stråle for å løse opp 
stramme muskler eller skylle  
ut sjampo av håret.

RAIN-STRÅLE
Stor og luksuriøs – et mykt, delikat 
mønster som kjærtegner huden. 
Strålen etterligner varmt sommerregn 
og dekker hele kroppen.

JET-STRÅLE
En fokusert rund stråle som gir en 
oppfriskende følelse. Perfekt for  
å stimulere huden eller kanskje for  
å rengjøre badekaret eller dusjen.

109 

MASSAGE-STRÅLE
Et pulserende strålemønster for en 
stimulerende massasje. Gir en unik 
og oppfriskende massasje over 
hele kroppen.

TRIOMASSAGE-STRÅLE
Kombinasjonen av den velkjente 
Bokoma-strålen og to Massage-
stråler gir hode- og skuldermassasje 
i én og samme dusjstråle.

WATERFALL-STRÅLE
En ekstra bred tut gir den sensuelle 
nytelsen med et fossefall på ditt 
eget bad.

CHAMPAGNE-STRÅLE
Tilsatt luft for større og mykere 
vanndråper. Mer luft betyr at det 
trengs mindre vann når du bruker 
dette tilfredsstillende og milde 
strålemønsteret.

DRIZZLE-STRÅLE
Revitaliserende kaldtvannståke 
oppleves som en frisk havbris.

VARIASJON FOR FORFRISKNING  
ELLER AVSLAPPING? 
Vårt unike design fordeler lik mengde vann til hver 
enkelt dyse slik at du får en jevn stråle. Uansett hvilket 
strålemønster som passer deg – Normal, Champagne-

stråle, Pure, Jet, Rain eller Massage – garanterer  
vi at det vil være en positiv opplevelse. De nye strålene, 
GROHE PureRain-strålen, GROHE Bokoma-strålen og 
ActiveRain-strålen, er bare de siste eksemplene på den 
teknologiske innovasjonen til GROHE DreamSpray.

BOKOMA-STRÅLE
Åtte dynamiske stråledyser som  
gir en «pustende» effekt og 
gjenskaper den stressavlastende 
følelsen av en massasje.

grohe.no
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PURE FREUDE 
AN WASSER

Livgivende og universelt – vann er selve inspirasjonskilden  
til alle produktene i poreføljen vår. Hvert enkelt av disse 
produktene er basert på våre fire kjerneverdier: Kvalitet, 
teknologi, design og bærekraft.

Ved å balansere disse i alt vi gjør, kan vi tilby kundene  
våre en unik vannglede.

111 
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KVALITET TEKNOLOGI
TYSK PERFEKSJONISME GIR TRYGGE KUNDER.

Målet vårt er alltid kvalitet som strekker seg dypere enn 
produktenes overflate. Faktisk er målet vårt perfeksjon  
i alle ledd, fra design til produksjon og kundeservice. 
Vår historie med tysk ingeniørkunst, strenge interne 
tester og en rekke eksterne sertifiseringsprosesser,  
er det som gir kundene våre tillit til et merkenavn  
de vet de kan stole på.

Å MESTRE VANN VED HJELP AV TEKNOLOGI

I vår satsing på teknisk innovasjon arbeider vi for å 
integrere de nyeste digitale funnene og skape smarte 
løsninger slik at kundene våre kan oppleve enda større 
vannglede. Våre egne eksperter har omfavnet vannets 
kraft for å forsterke kundenes opplevelse hver dag – 
sannhetens øyeblikk, for våre produkter og vårt merke.

FORTUNE MAGAZINE: BLANT DE TOPP 50 SELSKAPENE  
SOM VIL «ENDRE VERDEN»

MERKET SOM KUNDENE STOLER MEST PÅ  
(I SANITÆRBRANSJEN)
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DESIGN BÆREKRAFT
SIGNATURELEMENTER MED PERFEKT 
UTFORMING.

Et empatisk og intuitivt designspråk gir oss muligheten 
til å skape produkter som oppleves som om de var 
designet kun for deg. Dette unike GROHE DNA-et som 
er både ergonomisk og har et visuelt særpreg, har gitt 
oss mange designpriser: anerkjennelse fra hele verden 
som bevis på vår posisjon. 

SIKRER VANNGLEDE FOR FREMTIDENS 
GENERASJONER.

Vann er like viktig som luften vi puster inn. Enda en årsak 
til at vi er så opptatt av det. For å kunne tilby «Pure 
Freude an Wasser», ikke bare for dagens forbrukere, men 
også for kommende generasjoner, tilbyr vi bærekraftige 
produktløsninger som GROHE Blue, GROHE EcoJoy og 
GROHE SilkMove ES, og gjennom vår bærekraftrapport 
og innsats på dette området viser vi at vi satser seriøst  
på vårt arbeid for å ta vare på planeten.

DESIGNPRISER VUNNET  
SIDEN 2003 

VINNER AV DE TYSKE  
MYNDIGHETENES CSR-PRIS

grohe.no
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BADEROMSBROSJYRE

OPPDAG  
GROHE 

Det du ser her, er bare et lite utvalg av hva GROHE  
kan tilby. Enten du leter etter ideer og inspirasjon  
eller løsninger for bad og kjøkken, finner du det her.

Du trenger bare å skanne QR-kodene for å se de siste 
brosjyrene som nedlastinger eller PDF på nettbrettet 
eller mobiltelefonen.

Eller besøk GROHE på grohe.no
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SANITÆRSYSTEM-BROSJYRESMARTCONTROL-BROSJYRE

SENSIA ARENA-BROSJYRE SPA COLOURS-BROSJYREBADEROMSPORSELEN-

BROSJYRE

SMARTBOX-BROSJYRE

grohe.no
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ET GLOBALT  
FORANKRET  
SELSKAP

LIXIL har sine røtter fra begynnelsen av 1900-tallets 
Japan, og er i dag den største virksomheten i bransjen, 
og har en unik portefølje som omfavner alt fra 
teknologier som revolusjonerer hvordan vi bruker vann  
til en komplett utvalg av interiør- og eksteriørmaterialer 
og produkter for hus og større bygningsprosjekter. 
LIXIL-selskapene opererer i 150 land og utvikler og 
produserer produkter som brukes hver dag av mer  
enn en milliard mennesker over hele verden. Verden 
endres raskt og vi bidrar til å forme den. Vi utvikler  
og produserer morgendagens løsninger i dag, på tvers  
av våre LIXIL-merker og teknologier. Fra utvikling av 
smarte innovasjoner i menneskenes hjem og kontorer 
til omdefinering av verdens mest berømte byhorisonter, 
forandrer LIXILs produkter rommene hvor vi alle 
arbeider, lærer, reiser, slapper av og lever. American 
Standard, INAX, DXV av American Standard og 
Permasteelisa står sammen med GROHE i LIXILs 
familie med merker i verdensklasse. Når de slås 
sammen, er merket vårt på topp innen kraner og 
rørleggerrelaterte produkter over hele verden og 
Japans fremste leverandør av boligprodukter. Takket 
være vårt felles fokus på å skape innovasjoner som 
faktisk forbedrer livene våre, fører vi an på mange 
områder over hele verden.

Sammen er vi sterkere. Ved å kombinere vår GROHE-
ekspertise som verdensledende innen sanitærarmaturer 
med den unike teknologien og fagkunnskapen fra 
LIXILs andre vannteknologimerker, tilbyr GROHE  
nå komplette baderomsløsninger, med innovative 
produkter som dusjtoaletter og GROHE SmartControl-
dusjer, sammen med revolusjonerende teknologier  
som AquaSymphony-sanitærutstyr som holder seg  
rent i 100 år. Vakre, funksjonelle og pålitelige. LIXILs 
produkter og løsninger endrer måten menneskene  
lever på, over hele verden.

Sammen deler vi en sterk visjon om en bedre morgendag, 
for alle kundene våre og for verden. Fordi vi er et virkelig 
globalt produksjonsselskap, vet vi at vi spiller en viktig 
rolle med å sikre planetens fremtid. Vi leder an på 
områder som energieffektivitet og vannspareteknologi 
og arbeider for å oppnå et net zero environmental 
footprint innen 2030. Vi mener at alle skal ha tilgang 
til rene og sikre sanitærinstallasjoner, og er forpliktet 
til å bruke vår ekspertise til å gjøre dette mulig.

Sammen skaper vi fremtiden for et godt liv for alle,  
over alt.

For mer informasjon, se lixil.com

3 
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DEN PERFEKTE DUSJEN:  
NÅ ER DET DIN TUR
GROHES VERDEN AV DUSJNYTELSE
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