
INTELLIGENT
CARE

NOWY WYMIAR HIGIENY:
GROHE SENSIA ARENA



Świat stale się zmienia. Na na drogach pojawiają się dziś 
samochody, które prawie nie emitują spalin albo pokonują 
kilometry niemalże bez ludzkiej ingerencji. Trudno też 
wyobrazić sobie codzienność bez smartfonów i pomocnych 
aplikacji. Dzięki tej inteligentnej technologii dbamy o dobre 
samopoczucie w niemal każdej sferze życia. Wychodząc 
na przeciw potrzebom wynikającym ze zmieniającej się 
rzeczywistości, firma GROHE wprowadziła rynek toalety 
myjące, które odmienią twoje codzienne zwyczaje. Poznaj 
nową i rewolucyjną kategorię produktów zaprojektowanych 
w zgodzie ze współczesną świadomością własnego ciała  
i jego potrzeb. Innowacyjna toaleta myjąca GROHE Sensia 
Arena odkryje przed Tobą nowy wymiar higieny i czystości.
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Kiedy myślisz o myciu, co jako pierwsze przychodzi Ci na myśl?  
Z pewnością nie jest to papier. Nie, to świeża, bieżąca woda!  
Najbardziej naturalny ze środków czyszczących na świecie.  
Delikatny dla skóry i nadzwyczaj skuteczny. To dlatego ludzie  
używają jej do mycia od zarania dziejów. Woda jest odświeżająca,  
kojąca i wprowadza nas w dobry nastrój. Szybkie wytarcie się 
papierem toaletowym to nie to samo. Mycie wodą po skorzystaniu  
z toalety jest dla wielu kultur czymś zupełnie naturalnym. Wzrost  
dbałości o higienę sprawia, że coraz więcej osób poszukuje  
prawdziwej czystości i bezpieczeństwa w toalecie. Stąd rosnące 
zapotrzebowanie na toalety myjące. Idąc z duchem czasu, firma  
GROHE wprowadziła na rynek GROHE Sensia Arena – rewolucyjną  
toaletę z natryskiem, która delikatnie i naturalnie myje miejsca  
intymne wodą.

CO ZAPEWNI 
NAJLEPSZĄ 
CZYSTOŚĆ? 
MYCIE CZY 
WYCIERANIE?





NIEMIECKI
PROJEKT...





...I NIEMIECKA
TECHNOLOGIA...

Pracownicy firmy GROHE cieszą się w branży opinią ekspertów.
Wykazują się innowacyjnością, kreują wyjątkowy design i tworzą 
armaturę, która zdobywa wiele nagród.

Korzystając ze swojego kunsztu oraz nowatorskiego podejścia do  
skutecznej pracy zespołowej, nasi mistrzowie technologii odgrywają 
wiodącą rolę w zakresie opracowywania, projektowania i produkcji 
wyjątkowej kolekcji GROHE, a jednocześnie testują i dopracowują 
każdy produkt w trosce o utrzymanie zadowolenia klientów.





grohe.pl

Czy zjadłbyś surową rybę, gdybyś nie widział nic o kulturze i tradycji 
jedzenia sushi? Czerpiemy wiele z kultury japońskiej: rytuały związane 
z kąpielami czy jedzeniem, a oprócz tego procesy produkcyjne. Analiza 
zaawansowanych zwyczajów higienicznych i w iedzy technologicznej 
umożliwiła nam wprowadzenie nowego i rewolucyjnego konceptu 
sanitarnego, który oparty został na przełomowej technologii. To 
innowacja, która odmieni Twoje życie w jego istotnej i najbardziej 
intymnej sferze.

...W POŁĄCZENIU
Z JAPOŃSKĄ
KULTURĄ SPA
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Rozwiązanie delikatniejsze dla skóry, a zarazem bardziej  
kojące i higieniczne, niż wycieranie papierem. Pozwól, 
aby toaleta myjąca GROHE rozszerzyła Twoje pojęcie 
codziennej higieny.

POZNAJ NOWĄ 
KATEGORIĘ 
CZYSTOŚCI: GROHE 
SENSIA ARENA





01 
IDEALNA 
OCHRONA SKÓRY

02 
MAKSYMALNA HIGIENA
DZIĘKI FUNKCJI
SAMOOCZYSZCZANIA

03 
KOMFORT 
OSOBISTY

grohe.pl
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GROHE PRZEDSTAWIA
SENSIA ARENA 
NAWYŻSZA JAKOŚĆ 
CZYSTOŚCI

Ciesz się uczuciem lekkości i dobrym samopoczuciem dzięki 
spersonalizowanemu zabiegowi pielęgnacyjnemu. GROHE 
Sensia Arena imponuje innowacyjnymi funkcjami, np. 
SkinClean i HygieneClean, które czynią ją prawdopodobnie 
najczystszą toaletą na świecie. Odkryj w jaki sposób może 
odmienić Twój dzień.
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DESIGN, KTÓRY  
DBA O CIEBIE

Dobry produkt powinien być intuicyjny w użyciu oraz charakteryzować  
się symbiozą formy i funkcjonalności, które sprawią, że od razu poczujesz 
się jak w domu. Nasza toaleta myjąca GROHE Sensia Arena charakteryzuje 
się nadzywczajną czystością, a jej obsługa nie sprawia najmniejszych 
problemów. Projekt został opracowany tak, aby na toalecie nie było miejsc 
niewidocznych dla oka, dzięki czemu zabrudzenia nie mają się gdzie 
ukryć. Gładkie kształty dodają produktowi dyskretnej elegancji. Posiada 
on elementy, które subtelnie wpływają na komfort użytkowania. Jednym 
z nich jest na przykład funkcyjne podświetlenie, dzięki któremu poczujesz 
się bezpiecznie nawet, gdy zapadnie zmrok. Dodatkową zaletą jest funkcja 
automatycznego podnoszenia i opuszczania deski. Każdy element został 
dokładnie przemyślany w trosce o Ciebie i Twoje bezpieczeństwo. Od 
eleganckiego wyglądu, po technologię – wierzymy, że GROHE Sensia 
Arena wysoko podnosi poprzeczkę dla przyszłych, spersonalizowanych 
rozwiązań w zakresie higieny.

Michael Seum, GROHE Design
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NAJCZĘŚCIEJ NAGRADZANY PRODUKT GROHE – 14 MIĘDZYNARODOWYCH  
NAGRÓD Z DZIEDZINY DESIGNU
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INTELIGENTNA 
TROSKA
O TWOJE  
POTRZEBY!
Twoja toaleta i łazienka powinny być utrzymane w najwyższym 
stopniu czystości. Zadaniem toalety myjącej jest więc zapewnienie 
Ci uczucia prawdziwej higieny. Dlatego zadbaliśmy o najmniejszy 
szczegół, aby uczucie to towarzyszyło Ci na każdym etapie korzystania 
z naszego produktu. Dzięki specjalnym powłokom higienicznym 
oraz stabilnej spłuczce, toaleta skutecznie oczyszcza się sama, 
natomiast samoczyszczące, antybakteryjne ramiona natryskowe 
zapewniają całkowity komfort korzystania z funkcji natrysku.

CIESZ SIĘ MNÓSTWEM  
FUNKCJI, KTÓRE DOPASUJESZ 
IDEALNIE DO SIEBIE

01
IDEALNA OCHRONA SKÓRY
Wybór w pełni regulowanych natrysków, podwójne antybakteryjne 
ramiona natryskowe i nieograniczone zasoby ciepłej wody gwarantują 
komfort mycia oraz idealną ochronę skóry: SkinClean.

02
MAKSYMALNA HIGIENA
Z wiodącą technologią Aquaceramic, powłoką HyperClean odporną 
na powstawanie bakterii i samoczyszczącymi, antybakteryjnymi 
ramionami natryskowymi możesz być całkowicie pewny, że higiena 
jest zachowana: HygieneClean.

03
KOMFORT OSOBISTY
Dzięki funkcjom takim jak absorpcja nieprzyjemnych zapachów, 
suszarka powietrzna, podświetlenie nocne i aplikacja na smartfon, 
oferujemy Ci inteligentnie wykreowany komfort osobisty.
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01 
TO WYBRAŁABY
TWOJA SKÓRA
Wyobraź sobie sposób mycia nie tylko bardziej higieniczny, ale także 
delikatniejszy dla Twojej skóry. Coś, co daje Ci komfort i uczucie 
troski o Twoje ciało. GROHE Sensia Arena wykorzystuje naturalne 
właściwości wody, która odświeża i odmładza Twoją skórę, dzięki 
czemu możesz zachować pełnię czystości, nie podrażniając przy  
tym skóry papierem ani środkami chemicznymi. W zaciszu własnej
łazienki możesz być czuły dla siebie i dla swojego ciała każdego dnia.

PERFEKCYJNA OCHRONA SKÓRY
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ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE
DLA PERFEKCYJNEJ OCHRONY
TWOJEJ SKÓRY

GROHE SKINCLEAN
Technologia zastosowana w toalecie myjącej  
GROHE pozwala wybrać rodzaj, natężenie oraz 
położenie natrysku. Została opraco wana tak, żeby 
strumień – intensywny, a jednocześnie delikatny –  
był dostosowany do indywidualnych preferencji.

REGULACJA  
CIŚNIENIA NATRYSKU
Możliwość dopasowania intensywności strumienia 
wody do indywidualnych potrzeb.

REGULOWANE  
RAMIĘ NATRYSKU
Możliwość ustawienia ramienia w dowolnym położeniu.

REGULACJA 
TEMPERATURA WODY
Ustaw temperaturę wody według swoich 
indywidualnych preferencji.

NIELIMITOWANY DOSTĘP  
DO CIEPŁEJ WODY
Wewnętrzna grzałka gwarantuje nielimitowane 
dostarczanie ciepłej wody do ramion natryskowych.
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PODWÓJNE RAMIĘ
NATRYSKU
Dwa oddzielne ramiona natrysku do  
okolic intymnych dla kobiet oraz natrysk  
tylny gwarantują komfort i higienę.

DELIKATNY TYLNY
NATRYSK
Delikatny i kojący natrysk.

NATRYSK DLA KOBIET
Specjalny strumień dedykowany kobietom.

NATRYSK MASUJĄCY
Możesz wybrać łagodny lub silny  
strumień natrysku, który pulsując,  
przyjemnie masuje podczas mycia.

NATRYSK OSCYLUJĄCY
Łagodny, wahadłowy ruch podmywa  
w delikatny sposób.

TYLNY NATRYSK
Ramię zapewniające precyzyjne oczyszczanie.
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GROHE
SkinClean
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TWOJA TOALETA MYJĄCA –
TWÓJ WYBÓR

W firmie GROHE wiemy, że nie ma dwóch takich samych osób. 
Oczekujesz, że prysznic da się wyregulować zgodnie z Twoimi 
potrzebami. W przypadku toalety myjącej GROHE Sensia Arena 
jest podobnie. Sensia Arena oferuje luksus pełnej kontroli nad 
myciem. Po prostu wybierz odpowiednią konfigurację na panelu 
bocznym siedziska Sensia Arena lub za pomocą wygodnego  
pilota. Możesz także utworzyć indywidualny profil w aplikacji 
Sensia Arena, przeznaczonej na smartfon, dzięki czemu toaleta 
będzie zawsze zapisywać i odtwarzać Twoje preferencje.

Możliwość ustawienia pozycji natrysku. 

DZIĘKI SENSIA ARENA 
MOŻESZ KONTROLOWAĆ:

Nieograniczony dostęp do ciepłej wody. Dzięki 
wbudowanemu systemowi, możesz cieszyć się 
ciepłą wodą bez żadnych ograniczeń.

Preferowany rodzaj strumienia. Od delikatnego 
i kojącego, po silny i intensywny. Dopasuj siłę 
strumienia do własnych potrzeb.

Idealne położenie natrysku. Możesz dowolnie 
ustawić regulowane ramię natrysku. 

Upragnioną temperaturę wody. Chłodna  
i orzeźwiająca, czy ciepła i relaksująca. Dobierz 
idealną temperaturę wody.
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DOSKONAŁA TROSKA O SKÓRĘ

TWÓJ OSOBISTY NATRYSK

Wszystko dla najwyższej higieny i komfortu. Dzięki 
różnorodnym funkcjom toalety myjącej GROHE Sensia  
Arena łatwo jest dostosować natrysk do indywidualnych 
potrzeb użytkownika.

NATRYSK DLA KOBIET 

Oddzielne ramię z innym nachyleniem natrysku i łagodnym 
strumieniem do higieny okolic intymnych kobiet zapewnia 
pełen komfort i delikatne oczyszczanie.

TYLNY NATRYSK

Ciepły lub chłodny, intensywny lub delikatny, regulowany 
strumień natrysku dla precyzyjnego oczyszczania  
ciała. Wybieraj między silnym a łagodnym strumieniem  
tylnego natrysku.



GROHE
SkinClean
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NATRYSK OSCYLUJĄCY 

Głowica natryskowa porusza się w łagodnie w przód  
i w tył. Zapewnia to rozszerzony obszar oczyszczania 
oraz gwarantuje najwyższą świeżość.

STRUMIEŃ MASUJĄCY

Natrysk masujący zapewnia efekt kojącego i pulsującego 
masażu poprzez przełączanie między delikatnym  
a intenstywnym strumieniem.

PODWÓJNE RAMIĘ NATRYSKU

Oddzielne ramię natrysku do okolic intymnych dla kobiet  
oraz tylnych części ciała zapewnia najlepsze dopasowanie 
oraz najwyższy poziom higieny.  
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Zaufaj maksymalnej higienie – GROHE Sensia Arena 
wykorzystuje różne innowacyjne technologie, które razem 
tworzą niezwykle higieniczną toaletę. Projekt muszli czy 
zaawansowane powłoki, które oferują potrójną ochronę  
przed brudem, bakteriami i kamieniem. Zawsze masz 
pewność, że Twoja toaleta jest lśniąco czysta i bezpieczna.

MAKSYMALNA HIGIENA

02 
PRAWDOPODOBNIE
NAJCZYSTSZE
MIEJSCE NA ZIEMI
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
DLA PERFEKCYJNEJ HIGIENY

GROHE HYGIENECLEAN
Gwarancją najwyższej czystości są niezwykłe funkcje 
higieniczne produktu. Dzięki połączeniu wiodącej  
powłoki Aquaceramic, do której nie przywierają  
zabrudzenia oraz glazury HyperClean, zapobiegającej 
rozwojowi 99,9 % bakterii, masz pewność, że Twoja 
ceramika będzie nieskazitelnie czysta. 

GROHE POWERFLUSH 
Potężny wir wody oraz duża siła ssania, gwarantują 
bardzo dokładne spłukiwanie toalety. Woda ze spłuczki 
dociera w najdalsze zakątki muszli.

MUSZLA BEZ KOŁNIERZA
Muszla toaletowa bez kołnierza znacznie ułatwia 
czyszczenie. Brak obrzeża zapobiega osadzaniu się 
zanieczyszczeń, wnętrze muszli pozostaje czyste  
i lśniące, bez zacieków.

HYPERCLEAN
Ta wyjątkowo gładka i wytrzymała powłoka  
wykorzystuje jony srebra, aby zapobiegać rozwojowi  
bakterii, dzięki czemu Twoja ceramika lśni czystością  
i jest chroniona przed wszelkimi drobnoustrojami. 

TRIPLE VORTEX
Trzy ujścia wody tworzą potężny wir przy każdym
spłukiwaniu, który w całości pokrywa muszlę  
i skutecznie oczyszcza każdy zakamarek.

AQUACERAMIC
Tworzy gładką, hydrofilową warstwę na powierzchni  
ceramicznej, do której nie przywiera brud ani kamień,  
dzięki czemu po spłukaniu nie pozostają żadne osady. 
Zapewnia czystość toalety przez wiele lat.
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WYMIENNA GŁOWICA
NATRYSKU
Ramiona natrysków można w łatwy sposób 
wymieniać.

POWŁOKA 
ANTYBAKTERYJNA
NA DYSZACH 
NATRYSKOWYCH
Ramiona natryskowe pokryte są powłoką 
antybakteryjną, co zapewnia całkowitą  
ochronę przez zarazkami.

ANTYBAKTERYJNE
DYSZE NATRYSKOWE
Wykonane z materiału antybakteryjnego, 
certyfikowanego przez SIAA. Dysze natrysku są 
nieskazitelnie czyste przez cały czas eksploatacji.

AUTOMATYCZNE 
CZYSZCZENIE
Ramiona natryskowe są oczyszczane za każdym 
razem, przed i po korzystaniu z toalety.

ŁATWE ZDEJMOWANIE
DESKI SEDESOWEJ1

Specjalne zawiasy umożliwiają łatwe
zdejmowanie deski sedesowej podczas
czyszczenia toalety.

1 Zdjąć można tylko pokrywę
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powłoka bez AquaCeramic

powłoka z AquaCeramic

powłoka bez HyperClean

powłoka z HyperClean

01
AQUACERAMIC
ZAPOBIEGA
ZANIECZYSZCZENIOM

02
HYPERCLEAN
UNIEMOŻLIWIA
ROZWÓJ BAKTERII



GROHE
HygieneClean
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Tworzy gładką powierzchnię, dzięki której do muszli nie przywierają 
żadne zanieczyszczenia ani zabrudzenia, a intensywne spłukiwanie 
z potrójnym wirem usuwa zanieczyszczenia skutecznie, nawet po 
jednym użyciu. Ta innowacyjna technika czyszczenia powierzchni 
działa na dwa sposoby. Wykorzystuje warstwę hydrofilową, aby 
zapobiegać przywieraniu osadów do muszli. Oprócz tego wykorzystuje 
nano-technologię, aby zapobiegać osadzaniu się kamienia i brudu 
na powierzchni. Powłoka AquaCeramic jest dodatkowo powlekana 
przed wypalaniem i działa przez ponad 100 lat! Nie uszkodzi jej nawet 
szorowanie. Wraz z wykończeniem HyperClean zapobiega osadzaniu 
się nieczystości i bakterii, dzięki czemu porządki stają się jeszcze 
łatwiejsze, a powierzchnia jest tak lśniąco czysta, jakby była nowa.

Dzięki HyperClean Twoja łazienka jest higieniczna i czysta. Technologia 
wykorzystuje naturalne antybakteryjne jony srebra, aby zapobiegać 
powstawaniu drobnoustrojów, a zarazem plam i nieprzyjemnych 
zapachów. Podczas procesu szklenia dodawane jest wyjątkowo  
gładkie i wytrzymałe wykończenie, które zapobiega powstawaniu 
bakterii, dzięki czemu Twoja ceramika jest lśniąco czysta i wolna  
od drobnoustrojów, bez najmniejszego wysiłku. Funkcja ta,  
certyfikowana przez SIAA, gwarantuje, że Twoja łazienka będzie 
miejscem bezpiecznym i niezkazitelnie czystym.

ŁATWE USUWANIE
ZANIECZYSZCZEŃ –
JUŻ PRZY JEDNYM
SPŁUKANIU

z 
AquaCeramic

bez
AquaCeramic

Materiały ceramiczne noszą znak marki SIAA (Towarzystwa  
Technologii Przemysłowych do Wyrobów Antybakteryjnych), 
którego wymagania opierają vsię na normach ISO oraz  
znak KOHKIN, określający rygorystyczne kryteria działania  
bakteriobójczego i bezpieczeństwa środków antybakteryjnych. 

MAKSYMALNA HIGIENA 
PRZEZ 100 LAT  
DZIĘKI AQUACERAMIC  
I HYPERCLEAN 

AQUACERAMIC  
PODWÓJNA OCHRONA
PRZED NIECZYSTOŚCIAMI

HYPERCLEAN 
BAKTERIE  
SĄ BEZ SZANS
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GROHE
PowerFlush
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Obrzeża i zakamarki to ulubione miejsca bakterii,
zwłaszcza pod krawędzią muszli klozetowej.
Dlatego też stworzyliśmy muszlę bez krawędzi,
gdzie każda powierzchnia jest łatwo dostępna
i przystępna do czyszczenia – nawet te części,
których nie widać. Połączenie z potrójnym wirem
sprawia, że nasza toaleta jest prawdopodobnie
najczystsza na świecie.

W przeciwieństwie do innych toalet, innowacyjny system 
spłukiwania GROHE tworzy intensywny wir, który pokrywa  
i czyści całą muszlę. Pomimo swojej mocy spłuczka 
charakteryzuje się niskim zużyciem wody, ponieważ jest 
dwustopniowa. Przy podwójnym spłukiwaniu zużywa  
5 l wody, podczas gdy przy spłukiwaniu krótkim tylko 3 l. 
Zamiast z jednego czy dwóch ujść wody system Triple 
Vortex korzysta z trzech – jednego z tyłu, drugiego po boku 
i trzeciego u podstawy muszli, wzmacniając w ten sposób 
spłukiwanie, które usuwa wszelkie zanieczyszczenia.

TRIPLE VORTEX 
POTRÓJNA MOC

MUSZLA BEZ KOŁNIERZA
NIE DAJE SIĘ  
UKRYĆ BAKTERIOM
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PONIEWAŻ CZYSTOŚĆ TKWI
W SZCZEGÓŁACH

Każdy aspekt toalety myjącej GROHE Sensia Arena został dokładnie 
przemyślany, tak aby była ona higieniczna i łatwa w czyszczeniu. 
Zajęliśmy się wszystkimi szczegółami, dlatego nie musisz się o  
nic martwić. Samoczyszczące ramiona natryskowe i osłona dyszy  
są wykonane z materiału antybakteryjnego, który jest odporny  
na bakterie i certyfikowany przez SIAA. Zarówno ramiona, jak i  
osłona zostały zaprojektowane tak, aby można je było łatwo zdjąć  
i wymienić przy czyszczeniu.

Materiały ceramiczne noszą znak marki SIAA (Towarzystwa
Technologii Przemysłowych do Wyrobów Antybakteryjnych),
którego wymagania opierają się na normach ISO oraz  
znak KOHKIN, określający rygorystyczne kryteria działania
bakteriobójczego i bezpieczeństwa środków bakteriobójczych.

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE
RAMIENIA NATRYSKOWEGO

Przed i po każdym użyciu toalety myjącej uruchamia się 
program automatycznego czyszczenia, dzięki któremu  
masz całkowitą pewność, że ramiona natryskowe są  
czyste i bezpieczne.

ANTYBAKTERYJNE RAMIONA
NATRYSKOWE

Ramię natryskowe wykonano z materiału antybakteryjnego, 
certyfikowanego wg rygorystycznych norm SIAA. Głowica 
natryskowa i ramię pozostają nieskazitelnie czyste przez  
cały okres eksploatacji.

WYMIENNA GŁOWICA
NATRYSKOWA

Zachowaj uczucie bezpieczeństwa przez długie lata dzięki 
opcji wymiany głowicy natryskowej w razie potrzeby.

OSŁONA DYSZY

Obydwa ramiona natryskowe są chronione wewnątrz 
toalety a pomocą osłony z materiału antybakteryjnego, 
certyfikowanego przez SIAA. 
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03 
ZADBALIŚMY O
TWÓJ OSOBISTY
KOMFORT
Przejmij całkowitą kontrolę nad swoimi zabiegami pielęgnacyjnymi 
na trzy różne sposoby. Możesz użyć aplikacji przeznaczonej na 
smartfon, która pozwoli Ci utworzyć własny profil, możesz sięgnąć 
po intuicyjnego pilota, możesz także skorzystać z prostego panelu 
sterującego z boku siedziska. Co będzie prostsze?

KOMFORT OSOBISTY
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INTELIGENTNE STEROWANIE
DLA NAJWYŻSZEGO KOMFORTU

APLIKACJA NA SMARTFONA

Steruj toaletą myjącą za pomocą aplikacji  
GROHE Sensia Arena i zachowaj swoje  
indywidualne ustawienia w profilu użytkownika.  
Aplikacja dostępna na smartfony z systemem  
IOS lub Android.

PROFIL UŻYTKOWNIKA
1

Możesz zachować indywidualne ustawienia  
danego użytkownika i wrócić do nich za  
każdym razem, gdy korzystasz z toalety.

PILOT ZDALNEGO  
STEROWANIA

Dostęp do wszystkich funkcji za pomocą  
pilota zdalnego sterowania. Komfortowo  
i intuicyjnie.

STEROWANIE PRZY  
SIEDZISKU

Podstawowe funkcje toalety dostępne  
są bezpośrednio przy desce sedesowej.
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SUSZARKA

Po oczyszczaniu ciepłym natryskiem, suszarka 
łagodnie osuszy Twoje ciało strumieniem 
ciepłego powietrza.

PODŚWIETLENIE NOCNE

W ciemności toaleta oświetlona jest łagodnym 
światłem. 

ABSORPCJA 
NIEPRZYJEMNYCH
ZAPACHÓW

Gdy tylko usiądziesz na toalecie, automatycznie 
włącza się funkcja pochłaniania nieprzyjemnych 
zapachów. 

AUTOMATYCZNA  
DESKA SEDESOWA

Gdy podchodzisz do toalety, czujnik reaguje  
na Twoją obecność, dzięki czemu klapa deski 
sedesowej unosi się, a następnie opuszcza,  
gdy kończysz korzystać z toalety.

DELIKATNE ZAMYKANIE

Deska i klapa z cichym i delikatnym 
mechanizmem opadania.

AUTOMATYCZNE 
SPŁUKIWANIE2

W momencie zejścia z toalety włącza 
się automatyczne spłukiwanie.

1 Aplikacja wyłącznie na smartfony | 2 Do automatycznego spłukiwania niezbędny jest element: 46 944 000
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Pobierz aplikację  
GROHE SENSIA ARENA APP

na Apple App Store.
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JAK INTELIGENTNY SYSTEM
DBA O TWÓJ KOMFORT

GROHE SENSIA ARENA APP

Wybierz i zapisz ustawienia na swoim smartfonie dzięki 
aplikacji GROHE Sensia Arena. Pozwala ona utworzyć 
indywidualny profil użytkownika, który zapamiętuje Twój 
wybrany rodzaj natrysku, ciśnienie i temperaturę, dzięki 
czemu zawsze możesz się cieszyć spersonalizowanym 
doświadczeniem. Kompatybilna z systemami IOS i Android.

PANEL STEROWANIA
PRZY SIEDZISKU

W zasięgu ręki, z boku GROHE Sensia Arena, znajduje  
się prosty panel sterowania, który pozwala zmienić 
funkcje natrysku i ustawić ciśnienie wody jednym ruchem.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Steruj każdą funkcjami GROHE Sensia Arena za pomocą 
intuicyjnego pilota, którego możesz zamontować na ścianie  
w zasięgu ręki. Dzięki niemu sterowanie GROHE Sensia Arena 
jest proste – wybierz rodzaj natrysku, ciśnienie i temperaturę 
wody z intuicyjnego menu.
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PODŚWIETLENIE NOCNE

GROHE Sensia Arena dba o Twoje potrzeby od początku
do końca. Dlatego zainstalowaliśmy delikatne podświetlenie,
które prowadzi Cię, gdy zapadnie zmrok, i które włącza  
się przy automatycznym podnoszeniu deski.

PODNOSZENIE  
I OPUSZCZANIE DESKI

Czujnik toalety wykrywa Twoją obecność, dzięki czemu
deska podnosi się automatycznie, kiedy jesteś w pobliżu.
Możesz ustawić automatyczne otwieranie i zamykanie  
tylko deski lub deski i siedziska.

SUSZARKA POWIETRZNA

Zapewnij sobie komfort dzięki funkcji suszenia powietrzem.

ABSORPCJA NIEPRZYJEMNYCH
ZAPACHÓW

Już nigdy nie będziesz musiał martwić się nieprzyjemnymi
zapachami! Dwa wywietrzniki trzymają zapachy w ryzach – 
osłona wokół muszli zatrzymuje powietrze, a tym samym 
zapachy wewnątrz muszli, podczas gdy drugi wywietrznik
przepuszcza zapachy przez aktywny filtr węglowy.

KOMFORT OSOBISTY
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Technologii GROHE można zaufać w każdej kwestii, od instalacji po zużycie wody –
wszystko działa perfekcyjnie, z optymalną wydajnością, łatwością i skutecznością.

Zużycie

Objętość spłukiwania: Pełne / Oszczędne ( l ) 5 l / 3 l

Zużycie energii (w spoczynku) ( W ) < 0.5 W 

Pobór prądu podczas pracy podgrzewacza 850 W

Roczne zużycie energii
(estymacja na podstawie 4-osobowego
gospodarstwa domowego)1

30 KWh / Rok

Przepływ wody w ramieniu natryskowym
(natrysk tylny/natrysk dla kobiet) 0,4 – 0,5 (l/min) 

Podłączenie

Ciśnienie wody 0.5  – 10 bar

Przyłącze wody 3/8"

Kierunek ujścia wody P (Poziomy)

Zasilani 220 – 240 V AC

Częstotliwość 50 / 60 Hz

Komfort

Temperatur wody 32 – 40 ºC

Temperatura powietrza suszarki 40 – 55 ºC

Wydajność suszarki 18 m3/h

Wydajność systemu absorpcji zapachów 2.4 m3/h

Doprowadzanie ciepłej wody Bez ograniczeń

Waga (kg) 41,5 kg (Produkt), 49,5 kg (Opakowanie)

Certyfikacja

Klasa IP IP x4  

 DVGW

EN 1717 

CE

SIAA (antibacteria)

Rodzaj środka antybakteryjnego:
nieorganiczny środek antybakteryjny

Sposób usuwania bakterii: wypalanie

Obszar objęty działaniem antybakteryjnym:
powierzchnia z płynącą wodą

Numer rejestracji: JP0122008A0038Z

1 Wewnętrzna kalkulacja GROHE (4-osobowa rodzina). Korzystanie z WC: 16 razy dziennie. 

Dane techniczne GROHE Sensia Arena

TECHNOLOGIA, 
NA KTÓREJ MOŻNA POLEGAĆ
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39 354 SH0 
Sensia Arena toaleta myjąca
do montażu ściennego

opcja:  
46 944 000  
Zestaw do spłukiwania automatycznego  
do Rapid SL ze spłuczką GD2 w połączeniu  
z toaletą myjącą Sensia Arena toaleta

40 899 000  
Zestaw do przezbrojenia ram Rapid SL 
oraz Uniset w celu instalacji toalet 
myjących Sensia Arena/IGS

grohe.pl
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PROSTA I SZYBKA
INSTALACJA
Zamontuj swoją toaletę myjącą w nowej lub istniejącej łazience. Toaletę z bidetem zaprojektowano tak, aby jej montaż był 
prosty w każdych warunkach. Możesz wybrać moduł ze szklanym panelem w kolorze aksamitnej czerni lub księżycowej 
bieli, który zasłoni dopływ wody i k tóry może być montowany na istniejących płytkach łazienkowych. Do nowych instalacji 
firma GROHE zaprojektowała stelaż Rapid SL, który umożliwia szybki montaż w ścianie, schludnie ukrywając wszystkie 
podzespoły potrzebne do funkcjonowania toalety myjącej.

[1] Skrzynka przyłączeniowa do dopływu wody Sensia IGS i Sensia Arena 
[2] Przyłącze wody dla Sensia IGS
[3] Osłona rury spłukującej i odpływowej (oraz wzornik do docięcia płytek dla instalatora)
[4] Zintegrowany punkt montażowy dla przewodu zasilającego Sensia Arena
[5] Peszel do doprowadzenia węża zasilającego w wodę
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39 374 LS0
Moduł ze szklanym
Skate Cosmopolitan  
Moon White 

39 374 KS0
Moduł ze szklanym
Skate Cosmopolitan  
Velvet Black



Neues Denken verändert die Welt. Wir sind der Meinung, dass dies  
auch für Ihr Bad gelten sollte. Unserem Credo folgend, daraus einen  
Ort zu machen, der Ihnen ein Maximum an positivem K.rpergefühl bietet, 
haben wir Intelligent Care kreiert. Dahinter steckt der visionäre Gedanke, 
modernste, verfügbare Technologie und Sensitivität in unvergleichlicher 
Weise zu vereinen. Für eine ultimative Form der Hygiene. Ausgedrückt  
in einer revolutionären Produktkategorie.  
 
Mit GROHE Dusch-WCs dokumentieren wir Ihnen erstmalig,  
wie sehr Intelligent Care Ihre täglichen Rituale im Bad verändern  
kann. Fernab der Norm. Willkommen zu einer neuen Dimension  
des Wohlbefindens.

EVOLUTIONÄR –
FÜR IHR
PRIVATESTES
RITUAL.
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haben wir Intelligent Care kreiert. Dahinter steckt der visionäre Gedanke, 
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INTELLIGENT
CARE

NOWY WYMIAR HIGIENY:
GROHE SENSIA ARENA

GROHE.PL
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