
PURE LUXURY
AQUASYMPHONY



ODKRYJ 
NAJBARDZIEJ 
INSPIRUJĄCE MIEJSCA 
NA CAŁYM ŚWIECIE 
RAZEM Z GROHE 
AQUASYMPHONY



WYJĄTKOWY
JAK DELIKATNE MGŁY
OTACZAJĄCE ZIEMIĘ OGNISTĄ



EGZOTYCZNY
JAK CIEPŁY, 
LETNI DESZCZ 
NA BALI



EKSPRESYJNY
JAK GRA KOLORÓW NA NOCNYM 
NIEBIE NAD TROMVIKIEM



EKSKLUZYWNY
JAK PODNIOSŁY DŹWIĘK 
W OPERZE W SYDNEY



NIEZWYKŁY
JAK TĘCZOWA MGIEŁKA 
UNOSZĄCA SIĘ NAD
WODOSPADEM SKÓGAFOSS 
W ISLANDII





Wyobraź sobie, że możesz rozpoczynać każdy dzień od wycieczki do krainy ze swoich 
marzeń. Dzięki systemowi prysznicowemu GROHE AquaSymphony przeniesiesz się na 
moment do zupełnie innego świata. Woda zagra w nim koncert, który sprawi Ci radość 
i zapewni całkowitą odnowę. Odkryj przyjemność kąpieli w delikatnie kolorowym świetle, 
kojącej relaksującymi dźwiękami. Stań się częścią prawdziwej wodnej symfonii dla 
wszystkich Twoich zmysłów.

WKROCZ DO KRAINY 
MARZEŃ INSPIROWANEJ 
NAJBARDZIEJ URZEKAJĄCYMI 
MIEJSCAMI NA ZIEMI



Nie można iść przez życie w ciągłym pośpiechu. Warto 
zatrzymać się na chwilę i dać się zachwycić. AquaSymphony 
nie jest zwyczajnym systemem prysznicowym — to strefa 
wellness, której rytm wyznacza woda. AquaSymphony bawi 
się nią, tworząc ciągle zmieniającą się, płynną harmonię.
Wyobraź sobie przyjemność, która czeka właśnie na Ciebie.

PRZEDSTAWIAMY
NIEPOWTARZALNY
SYSTEM PRYSZNICOWY 
GROHE AQUASYMPHONY



Zobacz AquaSymphony w pełnej krasie: błyszczące powierzchnie, 
eleganckie linie, idealne proporcje i subtelny luksus. Za kulisami 
zaś niesamowita technologia, która tylko czeka na rozpoczęcie 
występu wirtuoza.

POCZĄTEK 
NOWEJ ERY KĄPIELI 
POD PRYSZNICEM



Fascynująca gra wody, która otacza cię welonem utkanym
z tysięcy drobnych kropelek.

Funkcja Drizzle Sprays otula skórę świeżą, lekką mgiełką,
która chłodzi i ożywia.

Nowa, ulepszona funkcja Rain Spray zapewnia większe
i bardziej miękkie krople, by zwiększyć wrażenie luksusu
pod prysznicem.

Nazwa mówi wszystko. Miękki strumień czystej wody,
która spada prosto z centralnej części deszczownicy,
zupełnie jak świeża woda z górskiego źródła.

Spektrum rozproszonych barw, które tworzą wyjątkowy
nastrój dzięki magicznej mocy koloru. Funkcja sterowana
za pomocą aplikacji GROHE SPA F-Digital Deluxe.

Szerokie wyjście wody tworzy ścianę wodną, dającą
wrażenie wodospadu.

Osiem dynamicznych, pulsujących dysz wodnych
zapewnia uczucie stymulującego masażu.

AQUACURTAIN

DRIZZLE SPRAYS 

RAIN SPRAYS 

PURE SPRAY 

LIGHT CURTAIN 

WATERFALL XL SPRAYS 

BOKOMA SPRAYS 

Dzięki AquaSymphony możesz dyrygować wodą, nadając jej różne 
formy, od delikatnej morskiej mgiełki po ożywczą moc wodospadu. 
Ciesz się z kąpieli na sto różnych sposobów.

NIESKOŃCZENIE
WIELE SPOSOBÓW,
BY CIESZYĆ SIĘ WODĄ



Niech ta wyjątkowa ściana wody oddzieli Cię od trudów dnia, 
przynosząc odświeżenie i przyjemność w najczystszej postaci.

ZANURZ SIĘ 
WE WŁASNYM 
WODOSPADZIE



SPOKÓJ DUCHA 
POZWÓL, BY 
DELIKATNY DESZCZ 
OCZYŚCIŁ TWÓJ 
UMYSŁ
Strumień Rain Spray. Zamknij oczy. Niech ciepły, letni 
deszcz obsypie Cię drobnymi kropelkami. Czujesz, jak 
oczyszcza Twoje ciało i umysł, pozwalając na chwilę 
medytacji?



Schowaj się za wodną kurtyną strumienia AquaCurtain.
Delikatna zasłona czystej wody otuli Cię i przeniesie do
cudownej przestrzeni jak ze snu.

INTYMNOŚĆ W 
OBJĘCIACH WODY



Zmyj z siebie trudy dnia. Rozluźnij mięśnie. Odpręż się 
i uruchom funkcję Bokoma Sprays, która sprawi, że poczujesz 
się jak w trakcie rozluźniającego masażu opuszkami palców.

A może wolisz Pure Spray? Miękki, delikatny strumień, który 
zmywa stres mocą wody z czystego górskiego źródła.

INTENSYWNY I 
ORZEŹWIAJĄCY JAK 
DOSKONAŁY MASAŻ



Drizzle Spray tchnie w Ciebie nowe życie niczym świeża
morska bryza. Chłodna mgiełka będzie delikatnie wędrować 
po Twoim ciele, przynosząc orzeźwienie i regenerację.

NATYCHMIASTOWE
DZIAŁANIE
REWITALIZUJĄCE
DELIKATNA MGIEŁKA,
KTÓRA CHŁODZI
I ODŚWIEŻA



W jakim nastroju jesteś? Masz ochotę na kolor niebieski? Czy może 
tęczową ferię barw? Nasza zasłona ze świateł Light Curtain otoczy
cię kolorami, tworząc scenerię, która inspiruje zmysły i poprawia
samopoczucie dzięki kojącym efektom chromatycznym, odpowiednim
do Twojego nastroju.

MISTERNA GRA 
ŚWIATŁA I KOLORÓW



Skomponuj własną wodną symfonię. Dzięki AquaSymphony możesz 
przeżyć niezwykłe chwile pod prysznicem. Inteligentny system 
sterowania pozwala wybrać i dostosować grę wody, świateł i dźwięku, 
dostrajając się do Twoich życzeń każdego dnia.

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA
PRYSZNIC MARZEŃ 
W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI

Rain Sprays AquaCurtain

Waterfall XL Sprays Drizzle Sprays

Pure Spray Bokoma Sprays



KĄPIEL PAROWA Z KORZYŚCIĄ DLA 
TWOJEGO ZDROWIA

Znana z pozytywnych właściwości moc pary
wodnej jest teraz dostępna w Twoim prysznicu.
Otwiera pory, oczyszcza organizm i nawilża
skórę. Dzięki olejkom aromatycznym możesz
zwiększyć jej relaksujące i luksusowe działanie.

NIECH MUZYKA PORUSZY TWOJE CIAŁO

Niech dźwięki Twojej ulubionej muzyki współgrają 
z rozpryskującą się wodą. Niezależnie od tego, 
czy wolisz modny jazz czy podnoszące na duchu 
dźwięki symfonii, zawsze możesz cieszyć się 
koncertem, na który masz ochotę.

CHROMOTERAPIA DLA DUSZY

Doświadcz pełni doznań pod prysznicem, otaczając 
się wyjątkową kurtyną kolorowego światła. 
Zachwycająca liczba możliwych kombinacji 
kolorystycznych pozwala stworzyć pokaz świetlny 
dopasowany do indywidualnych preferencji, 
zapewniając całkowity relaks w trakcie kąpieli.

Jedna aplikacja pozwala dyrygować doskonałym zespołem funkcji. 
Jednostka bazowa F-digital Deluxe oraz urządzenie mobilne z systemem 
Apple lub Android, na którym zainstalowano aplikację GROHE SPA App, 
umożliwiają doskonałe sterowanie światłem, dźwiękiem i parą, a także 
poszczególnymi modułami. Przedstawienie czas zacząć.

INTELIGENTNA
TECHNOLOGIA
INTUICYJNA OBSŁUGA



GROHE F-digital Deluxe urzeczywistni wszystkie Twoje pragnienia związane z
idealną kąpielą pod prysznicem. Stwórz własną kombinację funkcji dzięki bogatej
gamie produktów Rainshower® F-Series, obejmującej moduły światła i dźwięku,
deszczownice i moduły parowe. Zbuduj prysznic, który doskonale pasuje do
Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

SPOSÓB NA DOBRY 
NASTRÓJ I ODPOWIEDŹ 
NA TWOJE POTRZEBY

5“ = 127 mm
Moduł pary

5“ = 127 mm
Moduł dźwięku

5“ = 127 mm
Prysznic 
boczny

5“ = 127 mm
Moduł światła

10“ = 254 mm
Prysznic 
sufitowy

40“ = 1016 mm
Deszczownica 
ze światłem 
AquaSymphony

20“ = 508 mm
Prysznic 
sufitowy ze 
światłem



GROHE słynie ze swojego dziedzictwa w tworzeniu najwyższej 
klasy pryszniców, produkowanych zgodnie z niezwykle wysokimi 
standardami w Lahr w Niemczech. AquaSymphony jest zwieńczeniem 
wielu lat zdobywania wiedzy i doświadczeń dotyczących systemów 
prysznicowych. Rezultatem połączenia rzemiosła i innowacyjnej 
technologii jest powstanie arcydzieła. Każdy system AquaSymphony 
tworzymy ręcznie, żeby zaoferować produkt nieporównywalny z 
żadnym innym: system prysznicowy dający unikalne, spersonalizowane 
doznania pod prysznicem.

STWORZONY OD 
PODSTAW PRZEZ 
GROHE
ZAPROJEKTOWANY, 
WYKONANY I 
WYPRODUKOWANY 
W NIEMCZECH



GROHE SMARTCONTROL - DOSKONAŁE DOZNANIE  
POD PRYSZNICEM

GROHE ESSENCE COLOURS - FREEDOM OF CHOICE

GROHE SPA zadbało o każdy szczegół, by dać Ci przyjemność 
doświadczenia luksusowego SPA w Twoim domu. Odkryj dwa 
z naszych wyjątkowych produktów:

GROHE SMARTCONTROL: innowacyjny system prysznicowy.
Ciesz się doskonałą kontrolą nad rodzajem strumienia i natężeniem 
przepływu wody za pomocą intuicyjnych w obsłudze przycisków. 
Naciśnij, przekręć, odpręż się – prawdopodobnie najlepsze 
doświadczenie pod prysznicem, jakie możesz sobie wyobrazić.

GROHE ESSENCE: bogata oferta kolorów i przyjemność obcowania
ze znakomitymi materiałami oraz pięknymi powłokami produktów, 
dzięki którym poczujesz prawdziwą wolność wyboru.

Odkryj świat GROHE SPA na stronie grohe.pl

LUKSUSOWY
ŚWIAT SPA
CZEKA NA CIEBIE
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