
DITT LIV. 
DINA REGLER.

DIN DUSCH. 
DIN TUR.
GROHE SMARTCONTROL

Skruva upp din duschupplevelse
med tre duschar i en kombination. grohe.se
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LITE SMUTS HAR ALDRIG SKADAT: 
NU BLIR DET FART
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MITT MOTTO FÖR HELGEN:  
NJUT AV LIVETS ALLA FÄRGER
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LITE LERA  
FÅR HYN ATT VAKNA TILL
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DITT REVOLUTIONERANDE SÄTT 
ATT NJUTA AV VATTEN
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1. FLEXIBELT

Vrid bara vattenflödet så att du får precis 
så mycket du vill ha. Allt från försiktigt 
strilande till en härlig dusch – full flexibilitet 
utan begränsningar.

DUSCHGLÄDJE
I KUBIK

10 

2. KRAFTFULLT 3. AVSLAPPNANDE

Dina fingrar bestämmer. Börja med  
en kraftfull genomsköljning för att 
tvätta ur schampot. Öka volymen  
för en kraftigare strålar som masserar 
bort dagens stress.

All kontroll du behöver för perfekt  
avkoppling – välj ett mjukt uppfriskande 
duggregn eller dra upp reglaget på max  
för ett sommarvarmt störtregn.
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1. SKAFFA DIG MAXIMAL 
FLEXIBILITET I DUSCHEN: 
HANDDUSCHEN EUPHORIA

Handdusch från GROHE  
för perfekt höjd och vinkel
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GROHE PureRain spray 
för en mjuk och 

uppfriskande dusch

2. UPPTÄCK EN UNIK NIVÅ  
AV AVSLAPPNING:
GROHE PURERAIN SPRAY
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SKRUVA UPP DIN  
DUSCHUPPLEVELSE 
GROHE SMARTCONTROL 

TRYCK FÖR ATT AKTIVERA – SEDAN ÄR DET BARA ATT NJUTA
Vad menar vi med SmartControl? Det är när du utan svårighet  
kan påverka varje aspekt av din duschupplevelse, så att du bara  
kan njuta av stunden och slappna av. SmartControl är en intuitiv 
uppsättning kontroller som man förstår direkt utan problem, så 
att du kan koncentrera dig på den perfekta duschupplevelsen. Vi 
byggde in en stor mängd idéer och ingenjörskunskap när vi skapade 
GROHE SmartControl – allt för att du ska få ut det allra bästa.
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NU ÄR DET  
MIN TUR
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01

02

EUPHORIA 
DUSCHSYSTEM

Vårt nya Euphoria-förstärkta duschsystem erbjuder en stor mängd smarta 
och bekväma funktioner 
Sidan 24

RAINSHOWER  
DUSCHSYSTEM 

Vårt exklusiva duschsystem lyfter duschandet till en ny njutningsnivå  
Sidan 50

nytt

UTFORSKA VÄRLDEN KRING 
SMARTCONTROL 
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3. KRAFTFULL OCH UPPFRISKANDE:
GROHE ACTIVERAIN JET SPRAY

NYTT! GROHE ActiveRain för att skölja bort 
schampo och vitalisera huden och hårbotten –  

med ett unikt utformat munstycke.

17
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DOLD 

Det är vår premiumlösning: tekniken sitter dold bakom väggen för att ge ett rent, 
minimalistiskt utseende och mer utrymme för din frihet 
Sidan 74

Vår allra lyxigaste, toppmoderna dusch. För en individuell duschupplevelse  
som slår allt 
Sidan 92

AQUASYMPHONY 

Upptäck det kompletta sortimentet av SmartControl-produkter från GROHE 
Sidan 104

PRODUKT-
ÖVERSIKT 

grohe.se

23



SLÄPP LOSS 
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MITT SÄTT  
ATT DUSCHA 
 
GROHE EUPHORIA 
SMARTCONTROL 
DUSCHSYSTEM

nytt
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DU ÄR BARA ETT  
STEG FRÅN EN  
FANTASTISK 
DUSCHUPPLEVELSE
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Vare sig du letar efter snygg design eller funktionalitet –  
eller kanske bara vill ha ultimat kontroll: GROHE Euphoria 
SmartControl 310 shower system har allt du behöver. 
Dess vackra breda Rainshower 310 SmartActive huvud-
dusch i glittrande krom kombinerar allt mellan kraftfulla 
jetstrålar och ett mjukt, uppfriskande dug gregn. 
Handduschen kan individuellt placeras på valfri höjd, 
tack vare den fullt justerbara duschhållaren: perfekt  
om du vill kunna ta en dusch utan att blöta håret.  
 
Perfekt kontroll får du tack vare Grohtherm SmartControl 
med dess intuitiva funktion ”tryck, vrid, duscha”. Det gör  
det enkelt att växla mellan två olika strålmönster och 
handduschen – eller välj båda samtidigt om du hellre  
vill det. 
 
Med GROHE termostatteknik TurboStat ställer du in 
önskad temperatur och kan sedan njuta av perfekt 
komfort i trygg förvissning att temperaturen hålls 
konstant. Varje GROHE SmartControl är utrustad med 
CoolTouch-tekniken. Det innebär att det är omöjligt att 
bränna sig på heta ytor – det är bara en av alla fördelar  
du får med duschsystemet Euphoria SmartControl.

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL 310  
DUSCHSYSTEM:  
KOMBINERAR ALLT VÄSENTLIGT  
FÖR EN RIKTIGT HÄRLIG DUSCH
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STYRKAN BAKOM  
DIN PERFEKTA DUSCH

TEMPERATUR 
Hjärtat i detta duschsystem är TurboStat-tekniken från 
GROHE. Termoelementets oöverträffade känslighet innebär  
att vattnet når rätt temperatur på bråkdelen av en sekund – 
och sedan håller den konstant hela tiden din dusch varar.
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Sedan vrider du på handtaget GROHE ProGrip och 
justerar vattenflödet: från ett försiktigt duggregn till ett 
rejält hällregn. Din favoritinställning sparas – perfekt 
om du behöver ta en paus i duschandet eller tills du 
duschar nästa gång. Den innovativa SmartControl-
tekniken från GROHE låter dig välja strålmönster och 
styra vattnet från ett och samma reglage.

Det har aldrig varit enklare att njuta av en uppfriskande 
och personligt anpassad dusch. Du behöver bara trycka 
på knappen för att välja det strålmönster du föredrar. 
Med GROHE SmartControl kan du växla mellan två  
olika huvudduschar och en handdusch. Du kanske 
behöver dusch samtidigt från två håll? Inga problem,  
det är bara att aktivera båda knapparna och njuta. 

START/STOP OCH VOLYM 
Med den innovativa tekniken SmartControl från  
GROHE kan du välja vilket strålmönster du föredrar –  
eller en kombination av strålfunktioner – och även  
anpassa vattenflödet till precis rätt mängd. Det kan  
inte bli enklare. 

grohe.se
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FORM OCH 
FUNKTION  
PERFEKT 
FÖRENADE 
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Förbättrade 
SpeedClean-
munstycken.

GROHE PureRain  
spray för en mjuk och 
uppfriskande dusch.

NYTT! GROHE ActiveRain för 
att skölja bort schampo och 
vitalisera huden och hårbotten –  
med ett munstycke med 
annorlunda form.

GROHE StarLight  
krompläterad strilplåt 
(finns även med akryl-
glasplatta i MoonWhite).
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LÅT SCHAMPOT OCH  
STRESSEN RINNA BORT

Välj mellan ett milt sommarregn och ett skyfall – med en 
knapptryckning. Mittstrålen i GROHE ActiveRain levererar 
ett kraftfullt strålmönster som snabbt och effektivt sköljer 
bort alla spår av schampo och stimulerar din hårbotten 
till en pirrande känsla av renhet. Annars kan du byta  
till GROHE PureRain-strilen och koppla av i ett mjukt, 
uppfriskande regn.
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När du har bestämt dig för vilken form som passar 
perfekt för ditt duschsystem Euphoria SmartControl  
310, är det dags att fundera över vilken ytfinish du 
vill ha. Välj mellan klassiskt glänsande krom och 
subtilt elegant akrylglas i MoonWhite.

PERFEKT FINISH  
I ALLA FORMER,  
FRÅN RUND TILL  
KVADRATISK
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GROHE Euphoria SmartControl 260 med dess två 
SmartControl-knappar ger dig perfekt kontroll över 
de dubbla funktionerna: Euphoria 260 huvuddusch 
och handduschen.

Den förtjänar sitt namn varje gång du tar en dusch. 
Euphoria 260 har en speciell knapp mitt i sin glänsande, 
kromplätering, huvudstrålen. Den låter dig välja 
mellan olika sprayzoner, justera spraybredden och 
vattenflödets styrka.

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL 260 
DUSCHSYSTEM: 
FRÅN AVSLAPPNANDE  
TILL UPPIGGANDE
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Från fullbrett regnstril till SmartRain-stril, sedan Jet-strålarna. Så ofta du känner för det …
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ZON 1

ZON 2

ZON 3

SVARET  
LIGGER I DEN  
JUSTERBARA 
DUSCHZONEN

Tre zoner av underbar dusch som du lätt manövrerar själv. 
Ändra från den ena till den andra genom att vrida på en 
knapp. Genom att helt enkelt fortsätta vrida på knappen 
kan du njuta av kraftfulla jetstrålar som följs av ett bredare 
SmartRain-spray som på samma gång är både energi- 
och rogivande och vidare till en omslutande regnspray 
som ger dig mjuk känsla av sommarregn. Fortsätt vrida 
för att än en gång resa genom alla de tre zonerna.
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Du kanske inte har lyxen att ha gott om plats i badrummet, 
men du kan ändå njuta av lyxen att få det bästa från två 
olika världar. Duschsystemet Euphoria SmartControl 260  
i kombination med Euphoria 260 huvuddusch och badkarspip 
är lösningen för små badrum där det finns inget plats för 
både duschkabin och badkar. Med tre knappar ger den dig 
kontrollen över Euphoria 260 huvuddusch och handduschen 
och låter dig också styra badkarspipen för att hälla upp ett bad. 

SKAPA UTRYMME 
FÖR ATT NJUTA  
I DUSCHEN
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Vi har gjort den smala Grohtherm SmartControl ännu 
mindre och kompaktare för att du ska få mer plats över 
när du duschar. Och för att du ska kunna börja njuta av 
din dusch så snart som möjligt utvecklade vi GROHE 
Quickfix. Det låter dig justera positionen för den övre 
fästbygeln när du installerar duscstången. Fördelen är 
uppenbar: den övre bygeln kan nu snabbt och enkelt 
fästas i de befintliga hålen från tidigare.

Vi har lagt mycket tid på utformningen av vårt nya 
duschsystem GROHE Euphoria SmartControl: 
resultatet är en rad funktioner som gör Euphoria ännu 
bekvämare och roligare att använda. Duscharmen har 
en svängfunktion som låter dig vrida duschhuvudet 
hela 180° för att hitta den perfekta vinkeln. Och den 
fullt justerbara dusch stången låter dig individuellt 
anpassa handduschen till rätt höjd.

Duscharm med svängfunktion Fullt justerbart 
glidfäste för 
duschen:  
sänk, höj, luta

Kompakt blandarkropp Duschstången 
QuickFix

FLER FUNKTIONER.
MER DUSCHGLÄDJE
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Det är med stolthet vi presenterar vår Grohtherm 
SmartControl: ett stort steg framåt för utanpåliggande 
termostater. De utanpåliggande termostaterna Grohtherm 
SmartControl finns även som fristående produkt och 
kombinerar designen från GROHE med bekvämligheten 
hos SmartControl. Vi har gett den kompakt form för 
att lämna mer utrymme till duschen och dess bricka 
EasyReach ger gott om plats upptill för olika dusch-
tillbehör. Tack vare att termostatknappen är vänd 
framåt är termostaten lätt och bekväm att hantera. 
Och i likehet med alla GROHE-termostater, är Grohtherm 
SmartControl utrustad med TurboStat som ger exakt 
temperaturstyrning och 100 % CoolTouch, vilket gör 
att termostatens ytor håller säker temperatur och 
förhindrar skållning.

Den Grohtherm SmartControl-termostaten för badkaret 
levereras med två SmartControl-knappar: för att styra 
badvattnet och en handdusch.

Duschtermostaten Grohtherm är utrustad med en 
SmartControl-knapp. Den finns även tillgänglig som ett 
duschset, i kombination med en duschstång på 600 mm 
eller 900 mm och massagehandduschen Euphoria 110. 

UPPTÄCK EN HELT NY STANDARD  
FÖR UTANPÅLIGGANDE TERMOSTATER 
GROHTHERM SMARTCONTROL
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MIN LILLA 
HEMLIGHET
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MITT SÄTT  
ATT DUSCHA 
 
GROHE 
RAINSHOWER 360 
SMARTCONTROL 
DUO 

EN HELT 
NY NIVÅ AV 
DUSCHNJUTNING
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VI HAR JUST 
ÖKAT NÖJET  
MED ATT  
DUSCHA …
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UTFORSKA ALLT 
OM DEN NYA 
DUSCHGLÄDJEN
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VI BERÄTTAR ALLT: 
GROHE RAINSHOWER 
SMARTCONTROL

Du kanske länge har drömt om att förvandla din gamla  
dusch till en härlig duschupplevelse? Om du planerar ett 
nytt badrum eller en renovering är GROHE SmartControl 
Exposed den perfekta lösningen. Det väggmonterade 
duschsystemet GROHE Rainshower SmartControl gör att 
monteringen är lätt avklarad – men resultatet är desto  
mer häpnadsväckande. 
 
Det finns i två olika varianter, Duo med tre SmartControl-
knappar, två huvudduschmunstycken plus handdusch, och 
Mono med två SmartControl-knappar, ett duschmunstycke 
med en huvuddusch och en handdusch. Utformningen  
av duschsystemet GROHE SmartControl innehåller en 
integrerad hylla med plats för schampo och duschtvål.  
 
De många funktionerna i GROHE SmartControl – allt från 
intuitiv användning av SmartControl-knapparna, perfekt 
kontroll över vattenflöde och temperatur till ett urval av  
olika ytfinish hos duschmunstyckena – garanterar dig  
större njutning när du duschar.
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VI PRESENTERAR MED STOLTHET:  
GROHE RAINSHOWER 
SMARTCONTROL

GROHE SmartControl Exposed är designad för att ge 
ditt badrum en lyxig känsla och kombinerar intuitiv 
kontroll med den ultimata duschglädjen. Genom att 
vrida på en knapp kan du ställa in precis rätt vattenflöde 
och perfekt temperatur. Med en knapptryckning kan  
du välja vilket strålmönster du föredrar för att skapa din 
individuella duschupplevelse.
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GROHE SmartControl Exposed finns i två olika 
versioner: Duo, som har tre SmartControl-knappar 
och till exempel kan styra två huvudduschar plus 
en handdusch. 

START/STOPP och VOLYM  
Med den innovativa tekniken SmartControl från GROHE kan 
du välja vilket strålmönster du föredrar – eller en kombination 
av strålmönster – och även anpassa vattenflödet till precis rätt 
mängd. Det kan inte bli enklare. 

TEMPERATUREN 
Hjärtat i detta duschsystem är TurboStat-tekniken från GROHE. 

Termoelementets oöverträffade känslighet innebär att vattnet 
når rätt temperatur på bråkdelen av en sekund – och sedan håller 

den konstant hela tiden din dusch varar.

Mono levereras med två SmartControl-knappar och 
kan styra två funktioner: exempelvis en huvuddusch 
och en handdusch.

61 



TITTA UPP PÅ PERFEKT  
DUSCHGLÄDJE

GROHE PureRain /  
GROHE Rain O²  
spray som förinställd funktion.

Den generöst tilltagna Rainshower 360° huvuddusch är en 
fullvärdig upplevelse i sig själv. Dess rejält tilltagna design 
garanterar att du får en duschupplevelse i storleken XXL.
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Förbättrade 
SpeedClean-
munstycken.

GROHE TrioMassage Spray 
kombinationen av berömda GROHE 
Bokoma Spray och två GROHE 
Massage Sprayer ger dig massage 
av huvudet och båda axlarna i en 
kombinerad stråle.

GROHE EasyClean 
löstagbar spray plåt

63 
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DEN PERFEKTA 
YTFINISHEN

GROHE SmartControl går att få i två stiliga utföranden: 
klassisk krom och MoonWhite – ett elegant och subtilt 
designuttryck.

VI HAR MASSOR AV  
IDÉER – KRING DEN  
FORTSATTA UTVECKLINGEN  
AV DUSCHUPPLEVELSEN

När du stiger in i din dusch, vi vill att du ska kunna 
njuta av all den variation som vatten har att erbjuda.  
Just därför låter våra duschmunstycken dig välja 
mellan många olika stråltyper. Och tack vare GROHE 
SmartControl kan du njuta av mer än en stråltyp 
åt gången.  
 
Prova att kombinera GROHE PureRain spray med 
stimulerande TrioMassage. Eller växla till handduschen 
med en knapptryckning. Allt är möjligt, allt är en 
njutning. Med sina intuitiva knappar ger GROHE 
SmartControl dig allt du behöver för att kunna  
känna dig helt i ditt element.

grohe.se
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Vi på GROHE tänker hela tiden på hur vi kan göra dina 
stunder under Rainshower SmartControl så njutbara 
som möjligt. Och säkrare också – även om du inte ens 
lägger märke till det. Ta till exempel duschstången. 
Förutom att den helt enkelt ser snygg ut, har vi sett till 
att stångens utsida alltid håller en bekväm temperatur 
och aldrig blir varmare än ditt duschvatten.

KOMFORT  
IN I MINSTA DETALJ
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Vi är stolta över alla vackra finesser vi har byggt  
in i vårt duschsystem Rainshower SmartControl.  
Låt oss börja längst upp, med vårt fantastiska 
duschhuvud Rainshower 360. Dess unika, extra  
breda och ergonomiska form är skapad för att täcka 
hela kroppen och nå båda dina axlar för lyxen av en 
helt omfamnande dusch. Vi låter blicken glida ned 
längs duschstången. Lägg märke till den eleganta  
och extremt enkla designen, som understryks av  
det minimalistiska väggfästet.

Och sedan slutligen termostaten som ingår  
i Rainshower SmartControl, med dess skinande  
kropp helt i metall och organiska design som  
fått sin inspiration från naturen: paraddetaljen  
i vårt duschsystem. 

Platt duschstång

Kroppen helt i metall

Ergonomisk form

DET SER BRA UT  
ÖVERALLT
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MITT SÄTT  
ATT DUSCHA 
 
GROHE  
SMARTCONTROL 
COMBI 
DUSCHSYSTEM
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JA, DET KAN  
BLI DITT
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DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR:  
GROHE SMARTCONTROL  
COMBI DUSCHSYSTEM

Flexibiliteten är den främsta anledningen att välja duschsystemet 
GROHE SmartControl Combi, som erbjuder en rad olika 
installationsalternativ och kombinationsmöjligheter. 
 
Detta innebär till exempel att du är fri att placera termostaten 
antingen under duschmunstycket eller, om du så vill, en bit ifrån 
mittaxeln, eller kanske rentav på någon av duschens sidoväggar. 
Flexibiliteten gäller också hur du kan kombinera termostaten 
med andra duschhuvuden från GROHE, huvud-, hand- eller 
kroppsduschar för att skapa din alldeles egna duschupplevelse. 
Du har också möjligheten att förvandla ditt badkar till en dusch – 
genom att kombinera termostaten SmartControl med ett 
badkarsinlopp och en handdusch.  
 
Precis som med GROHE SmartControl Exposed finns även den 
”inbyggda” lösningen i versionerna Duo och Mono och innehåller 
en hylla för schampo och duschtvål. Med duschsystemet 
GROHE SmartControl Combi går rörledningarna inuti väggen 
och förbinder termostaten SmartControl med duschhuvudet. 
Avsaknaden av duschstång innebär att rengöringen går som 
en dans – det är bara ett av alla glädjeämnen du kan förvänta 
dig från duschsystemet GROHE SmartControl Combi.
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FEM  
SMUTSIGA SMÅ FINGRAR
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MITT SÄTT  
ATT DUSCHA  
 
GROHE 
SMARTCONTROL 
CONCEALED
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MER PLATS, 
STÖRRE FRIHET  
ATT NJUTA
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DE UPPENBARA FÖRDELARNA: 
GROHE SMARTCONTROL 
CONCEALED

Visst vill vi alla ha mer utrymme, i synnerhet i duschen, 
där det ofta är så trångt. Så när du har lyxen att kunna 
planera din dusch från första början är GROHE 
SmartControl Concealed ett underbart alternativ. Med 
dess dolda installation och synnerligen slanka design 
erbjuder GROHE SmartControl Concealed mer utrymme 
under duschen och ett stilrent och vårdat utseende.  
 
Och även designfrihet: GROHE SmartControl Concealed 
erbjuder även ett antal olika designvarianter. Ett stort 
urval av matchande utrustningspaket och duschar som 
finns både i runt och kvadratiskt format säkerställer att 
den stil du valt för ditt badrum kommer att harmoniskt 
fortsätta in i duschutrymmet.  
 
Det innebär även rent praktiska fördelar: städningen  
går snabbt och smidigt tack vare den platta och 
strömlinjeformade designen. 
 
Givetvis erbjuder GROHE SmartControl Concealed 
också de många funktionerna som är gemensamma 
med GROHE SmartControl Exposed och GROHE  
Combi duschsystem: från exakt och intuitiv kontroll  
av volym och temperatur till ditt val av stråltyper med  
en knapptryckning.
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START/STOP  
OCH VOLYM 

TEMPERATUR

DET HANDLAR OM MER  
ÄN VAD ÖGAT KAN SE
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Först dras uppmärksamheten till den slanka och 
strömlinjeformade designen hos GROHE SmartControl 
Concealed. Men sedan upptäcker du alla goda 
egenskaper som gömmer sig bakom den vackra ytan  
och de eleganta knapparna: den perfekta kontrollen 
för en individuell duschupplevelse. 
 
Designen hos GROHE SmartControl Concealed handlar 
om långt mer än det rent funktionella. Dess slimmade 
och strömlinjeformade utseende passar snyggt i alla 

badrum. Den 10 mm tunna väggplåten gör utrustnings-
paketen för GROHE SmartControl Concealed både 
eleganta och utrymmesbesparande.  
 
De finns i två olika former – rund och kvadratisk.  
Den går också att få i två stiliga utföranden: klassisk  
krom och MoonWhite – en elegant och subtil  
design i akrylglas. Varje variant passar perfekt  
till sin matchande designstil hos GROHE.

83 

grohe.se



METALLPLÅT, ERGONOMISKT GREPP 
I samklang med dess slanka design använder vi premiummaterial 
i GROHE SmartControl Concealed. Dess ergonomiska knappar 
har räfflat grepp för att underlätta användning. 

84 

01 | 02 | 03 GROHE SMARTCONTROL CONCEALED | 04 | 05 

43 mm

URSPRUNGLIG 
STORLEK 1:1

10 mm

SLIMMAD DESIGN  
LIKA SNYGG SOM 
TRENDIG

43 MM TOTAL UTSKJUTANDE BYGGHÖJD 
Oberoende av inbyggnadsdjupet för den försänkta delen 
skjuter aldrig skoningen ut mer än 43 mm från väggen.  
GROHE SmartControl Concealed kombinerar utrymmes-
besparande bekvämlighet i duschen med smal elegans.  
 
TUNNARE VÄGGPLATTOR väggplåten är endast 
10 mm hög och dess smidiga design ger GROHE 
SmartControl Concealed väggplatta både elegans 
och sparar utrymme.  
 
DOLT TÄTNINGSSYSTEM GROHE SmartControl 
Concealed har ett integrerat tätningssystem som 
helt eliminerar vatten bakom väggen.
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DU BESTÄMMER 
VILKEN DUSCHSTRÅLE  
DU VILL HA

GROHE ActiveRain är den perfekta strålen för at skölja 
bort schampo och vitalisera huden och hårbotten. 
Den har en annorlunda form på sitt munstycke.  

Om du däremot vill njuta av en mjuk dusch, kan nya 
förbättrade GROHE PureRain med dess större och 
mjukare droppar ge dig en lyxig duschupplevelse.
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FORM OCH 
FUNKTION 
PERFEKT 
FÖRENADE 
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Förbättrade 
SpeedClean-
munstycken.

GROHE PureRain  
spray för en mjuk och 
uppfriskande dusch.

NYTT! GROHE ActiveRain för  
att skölja bort schampo och 
vitalisera huden och hårbotten –  
med ett munstycke med 
annorlunda form.

GROHE StarLight  
krompläterad strilplåt 
(finns även med akryl-
glasplatta i MoonWhite).
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PERFEKT KOMBINATION  
PERFEKT FINISH

En glänsande rund skiva eller modernt och kantigt?  
Det är du som bestämmer. GROHE Rainshower 310 
SmartActive och SmartControl Concealed är utformade 
för att perfekt harmonisera med varandra. 
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När du väl har bestämt dig för vilken form på duschplattan 
som är perfekt för dig är det dags att fundera på vilken 
ytfinish som tilltalar dig. Välj mellan klassiskt glänsande 
krom och subtilt elegant akrylglas i MoonWhite.
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LITE LERA  
ÄR INGET ATT 
SÖRJA ÖVER
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MITT SÄTT  
ATT DUSCHA 
 
GROHE  
AQUASYMPHONY
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GROHE AQUASYMPHONY:  
DIN BILJETT TILL  
PARADISET

Tänk om du kunde inleda varje dag med ett besök  
i paradiset. AquaSymphony från GROHE låter dig lämna 
tillvaron för ett ögonblick och stiga in i en annan värld: 
en värld där samspelet med vattnet ger dig energi 
och förnyar dig, lugnar dig med mjukt färgat ljus 
och gör dig harmonisk med lugnande musik. Bli själv 
en del av ett konstverk som inspirerar alla sinnen – 
duschandets symfoni.
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26 373 001  
Rainshower F-Serien 40"  
AquaSymphony
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Drizzle Spray  
Drizzle Spray pustar ut  
en frisk lätt dimma över  
din hy – svalkande och 
energigivande.

Rain Spray  
Den nya och förbättrade 
versionen av Rain Spray 
större och mjukare 
droppar för en lyxig 
duschkänsla.

Waterfall Spray  
Ett extra brett vatten-
utlopp återskapar den 
livgivande känslan av att 
stå under ett vattenfall

Bokoma Spray  
Åtta dynamiska, 
pulserande munstycken 
skapar en känsla av 
stimulerande massage.

Pure Spray  
Redan namnet klargör det 
hela. En mjuk vattenstråle 
som rinner direkt från 
mitten av duschplattan – 
som bergskälla.

AquaCurtain  
En fascinerande vatten-
installation som omringar 
dig med vackert formade 
droppar som bildar en 
gardin av vatten.

98 

01 | 02 | 03 | 04 GROHE AQUASYMPHONY | 05 

AquaSymphony komponerar med vatten. I alla dess 
underbara former. Lika försiktigt som en dimslöja över 
havet. Lika stimulerande som ett vattenfall. Du kan välja 
att njuta av det på hundra olika sätt. Komponera och 
dirigera din egen vattenmusik. Med AquaSymphony 
skapar du dina perfekta stunder i duschen. Det 
intelligenta systemet SmartControl och den synnerligen 
exakta termostaten Grohtherm-F låter dig välja och 
justera en annorlunda duschupplevelse varje dag.

De ytterst exakta termostatreglagen Grohtherm F  
låter dig enkelt iscensätta din egen, skräddarsydda 
duschupplevelse så att du alltid får en dusch som  
håller exakt rätt temperatur för din totala njutning.

Dessutom är det enkelt och intuitivt att styra varje aspekt 
av ditt eget dröm-spa med hjälp av GROHE SmartControl 
Concealed. Det låter dig välja stråltyp och vattenflöde 
bara genom att trycka och vrida på en knapp. Den 
kommer till och med ihåg dina inställningar när du 
tillfälligt stänger av duschen, vilket ger dig full kontroll.

OÄNDLIGA SÄTT  
ATT NJUTA AV 
VATTNET

34 634 001 
Grohtherm F termostat 
Komplett sats  
+ separata enheter  
med dold montering  
(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  
Termostat Grohtherm SmartControl 
för dold installation med 3 ventiler  
+ separata dolda enheter  
3 x 35 600 000
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En genial app som låter dig dirigera en perfekt orkester. 
Basenhetslådan F-Digital Deluxe och en Apple- eller 
Androidtelefon med appen GROHE SPA installerad ger  
dig perfekt kontroll över ljus, ljud och till och med ånga – 
liksom även olika individuella moduler. Föreställningen  
kan börja.

EN FEST FÖR  
ALLA SINNEN –  
SOM DU LÄTT  
KAN STYRA
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LÅT MUSIKEN LYFTA DIG 
Låt ljudet från din favoritmusik blandas med 
musiken av plaskande vatten. Oavsett om du 
föredrar häftig Jazz eller det upplyftande ljudet 
av en symfoni – du väljer själv hur din personliga 
konsert låter. 

UNNA DIG ETT HÄLSOSAMT ÅNGBAD 
Sedan länge är försiktig ånga känd för alla sina 
positiva effekter, och nu kan du ha ånga hemma  
i duschen. Den öppnar porerna, renar kroppen 
och återfuktar huden. Aromatiska oljor förstärker 
ångbadet och ger en avslappnande och extra 
lyxig upplevelse.

FÄRGTERAPI FÖR SJÄLEN 
Gör din duschupplevelse perfekt fulländad genom 
att omge dig med en gardin av färgat ljus. En 
myriad olika färgkombinationer låter dig skapa 
din personliga ljusshow för att ge dig glädje och 
avslappning medan du duschar. 
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SLUTET PÅ  
MIN PERFEKTA DAG
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GROHE SMARTCONTROL 
PRODUKTÖVERSIKT
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EUPHORIA SMARTCONTROL  
DUSCHSYSTEM

26 510 000  
Euphoria SmartControl 260  
Bad- och duschsystem med badtermostat  
för väggmontage, bestående av:  
Huvuddusch Euphoria 260 (26 455)  
3 strilmönster: Regn, SmartRain, Jetstråle med kulled,  
Handdusch Euphoria 110 Massage,  
3 strilmönster: Regn, SmartRain, Massage  
strilplåt vit (27 221 001)  
Silverflex duschslang 1 750 mm (28 388)

EUPHORIA SMARTCONTROL 260 
DUSCHSYSTEM

EUPHORIA SMARTCONTROL 260 
BAD- OCH DUSCHSYSTEM

26 509 000  
Euphoria SmartControl 260  
Duschsystem med termostat  
för väggmontage, bestående av:  
Huvuddusch Euphoria 260 (26 455)  
3 strilmönster: Regn, SmartRain, Jetstråle med kulled,  
Handdusch Euphoria 110 Massage,  
3 strilmönster: Regn, SmartRain, Massage  
strilplåt vit (27 221 001)  
Silverflex duschslang 1 750 mm (28 388)
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26 508 000  
Euphoria SmartControl Cube 310  
Duschsystem med termostat  
för väggmontage, bestående av: 
Huvuddusch Rainshower 310 SmartActive Cube,  
strilplåt krom/MoonWhite,  
GROHE PureRain och ActiveRain spray,  
handdusch Euphoria Cube Stick (27 698)  
1 strilmönster: Regn  
Silverflex duschslang 1 750 mm (28 388)

EUPHORIA SMARTCONTROL 310 
DUSCHSYSTEM

EUPHORIA SMARTCONTROL 310 CUBE 
DUSCHSYSTEM

26 507 000  
Euphoria SmartControl 310  
Duschsystem med termostat  
för väggmontage, bestående av: 
Huvuddusch Rainshower 310 SmartActive,  
strilplåt krom/MoonWhite,  
GROHE PureRain och ActiveRain spray,  
handdusch Euphoria 110 massage,  
strilplåt vit (27 221 001)  
3 strilmönster: Regn, SmartRain, Massage  
Silverflex duschslang 1 750 mm (28 388)
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34 718 000  
Grohtherm SmartControl  
Termostatbadblandare 1/2" 
väggmontage:  
100 % GROHE CoolTouch, 
GROHE StarLight förkromad,  
GROHE TurboStat kompakt kassett  
med vaxbaserat termoelement,  
2 x GROHE SmartControl tryck för  
TILL–FRÅN, vrid för justering av  
vattenflöde från EcoJoy till fullt flöde 
Badkarspip med strålsamlare

34 720 000 
Grohtherm SmartControl 
Termostatduschblandare 1/2" 
med duschsats bestående av:  
Grohtherm SmartControl 
Termostatduschblandare (34 719 000), 
Euphoria 110 Massagedusch, duschstångsset, 
600 mm (27 231 001) 
 
34 721 000  
Set med 900 mm duschstång 

GROHTHERM SMARTCONTROL 
UTANPÅLIGGANDE TERMOSTATER

34 719 000  
Grohtherm SmartControl  
Termostatduschblandare 1/2" 
väggmontage: 
100 % GROHE CoolTouch, 
GROHE StarLight förkromad,  
GROHE TurboStat kompaktkassett  
med vaxbaserat termoelement, 
GROHE SmartControl tryck för  
TILL–FRÅN, vrid för justering av  
vattenflöde från EcoJoy till fullt flöde

GROHTHERM  
SMARTCONTROL 
BAD/DUSCH

GROHTHERM  
SMARTCONTROL 
DUSCH

GROHTHERM  
SMARTCONTROL 
DUSCH/RENOVERINGSSATS
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26 361 000 / LS0 
Rainshower SmartControl 360 Mono 
Duschsystem med termostat 
Huvudduschstril:  
GROHE PureRain / GROHE Rain O² spray*  
Handduschar:  
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

26 250 000 / LS0 
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Duschsystem med termostat 
Huvudduschstrilar:  
GROHE PureRain / GROHE Rain O² spray*  
+ TrioMassage 
Handduschar:  
Rain/GROHE Rain O² spray

RAINSHOWER SMARTCONTROL 
DUSCHSYSTEM: EXPOSED 

RAINSHOWER SMARTCONTROL  
360 MONO DUSCHSYSTEM

RAINSHOWER SMARTCONTROL  
360 DUO DUSCHSYSTEM
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26 446 000 / LS0  
Rainshower SmartControl 360 Mono Combi 
Duschsystem med termostat,  
öppen/dold  
Huvudduschstril:  
GROHE PureRain / GROHE Rain O² spray*  
Handduschar:  
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet 
+ separata dolda enheter  
(26 264 001/26 449 000)

26 443 000 / LS0  
Rainshower SmartControl 360 Duo Combi  
Duschsystem med termostat,  
öppen/dold  
Huvudduschstrilar:  
GROHE PureRain / GROHE Rain O² spray*  
+ TrioMassage 
Handduschar:  
Rain / GROHE Rain O² spray 
+ separata dolda enheter  
(26 264 001/26 449 000)

RAINSHOWER SMARTCONTROL 
DUSCHSYSTEM

RAINSHOWER SMARTCONTROL  
360 MONO DUSCHSYSTEM

RAINSHOWER SMARTCONTROL  
360 DUO DUSCHSYSTEM

* beslutas vid första installation. Fabriksinställning: GROHE PureRain
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29 150 LS0
29 118 000 / AL0 / DC0
Grohtherm SmartControl  
Termostat med 1 ventil

29 123 000
29 153 LS0 
Grohtherm SmartControl 
Termostat med 1 ventil

29 151 LS0
29 119 000 / AL0 / DC0 
Grohtherm SmartControl  
Termostat med 2 ventiler

29 120 000 / DC0 / AL0 
Grohtherm SmartControl  
Termostat med 2 ventiler  
och integrerad  
handduschhållare

29 125 000 
Grohtherm SmartControl 
Termostat med 2 ventiler  
och integrerad  
handduschhållare

29 124 000
29 156 LS0
Grohtherm SmartControl 
Termostat med 2 ventiler

GROHTHERM SMARTCONTROL 
DOLDA TERMOSTATER

1 FUNKTION 2 FUNKTIONER
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29 904 LS0
29 121 000 / AL0 / DC0
Grohtherm SmartControl  
Termostat med 3 ventiler

29 126 000
29 157 LS0
Grohtherm SmartControl  
Termostat med 3 ventiler

29 123 000 + 29 127 000
29 153 LS0 + 29 158 LS0 
Grohtherm SmartControl  
Termostat med 1 ventil  
och Grohtherm SmartControl  
tre stycken volymkontrollvred

29 150 LS0 + 29 152 LS0
29 118 000 / DC0 / AL0 + 29 122 000 / DC0 / AL0 
Grohtherm SmartControl  
Termostat med 1 ventil  
och Grohtherm SmartControl  
tre stycken volymkontrollvred

Alla vredsatser behöver installeras  
med GROHE Rapido SmartBox 
(35 600 000).

Färgalternativ:  
 000 I Klassisk krom  
 LS0 I MoonWhite   
 DC0 I Superstål  
 AL0 I Borstad hård grafit

3 FUNKTIONER 4 FUNKTIONER
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GROHTHERM SMARTCONTROL 
PERFEKTA DUSCHSYSTEM

34 742 000 
Grohtherm SmartControl  
Perfect duschset  
med Rainshower F-serien 10"  
bestående av:  
Grohtherm SmartControl Set  
för slutlig installation med inbyggd  
Handduschhållare  
GROHE Rapido SmartBox  
Huvudduschset Rainshower  
F-serien 10"  
Handdusch Power&Soul Cosmopolitan  
Silverflex duschslang 1250 mm

34 744 000 
Grohtherm SmartControl  
Perfekt duschset  
med Euphoria 260  
bestående av:  
Grohtherm SmartControl Set  
för slutlig installation med inbyggd  
Handduschhållare  
GROHE Rapido SmartBox  
Huvudduschset Euphoria 260 med 3 strilar  
Handdusch Euphoria Cosmopolitan  
Silverflex duschslang 1250 mm

34 743 000 
Grohtherm SmartControl  
Perfect duschset  
med Rainshower Cosmopolitan 210  
bestående av:  
Grohtherm SmartControl Set  
för slutlig installation med inbyggd  
Handduschhållare  
GROHE Rapido SmartBox  
Huvudduschset Rainshower  
Cosmopolitan 210  
Handdusch Power&Soul Cosmopolitan  
Silverflex duschslang 1250 mm

PAKET MED 2 FUNKTIONER
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34 706 000 
Grohtherm SmartControl  
Perfekt duschsystem  
med Rainshower 310 SmartActive Cube  
bestående av:  
Grohtherm SmartControl Set  
för slutlig installation  
GROHE Rapido SmartBox  
Huvudduschset Rainshower 310  
SmartActive Cube med 2 strilar  
Handdusch Euphoria Cube Stick  
Euphoria Cube väggfäste och vägghållare 
Silverflex duschslang 1500 mm

34 705 000 
Grohtherm SmartControl  
Perfekt duschsystem  
med Rainshower 310 SmartActive  
bestående av:  
Grohtherm SmartControl Set  
för slutlig installation  
GROHE Rapido SmartBox  
Huvudduschset Rainshower 310  
SmartActive med 2 strilar  
Handdusch Euphoria Cosmopolitan Stick  
Rainshower väggfäste och vägghållare 
Silverflex duschslang 1500 mm

PAKET MED 3 FUNKTIONER
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DUSCHBROSCHYR

UPPTÄCK  
GROHES VÄRLD

Det du ser här representerar endast ett litet urval av vad GROHEs värld kan erbjuda. Oavsett om  
du letar efter idéer och inspiration eller lösningar för badrum och kök – har kan du hitta det du söker. 
 
Du behöver bara skanna QR-koderna för att se våra senaste broschyrer som nedladdning eller PDF-filer  
till din surfplatta eller smartphone. 
Eller besök GROHEs värld at grohe.se
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BROSCHYR OM 
SANITETSSYSTEM 

KÖKSBROSCHYR BROSCHYR OM RAPIDO 
SMARTBOX
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ETT GLOBALT  
FÖRETAG

LIXIL grundades i Japan i början av 1900-talet och har 
idag branschens mest heltäckande produktsortiment – 
allt från teknik som revolutionerar hur vi hanterar vatten 
till ett komplett sortiment in- och utvändiga material och 
produkter för både småhus och stora byggnadsprojekt. 
I 150 länder designar och tillverkar LIXIL-företagen 
produkter som används av mer än en miljard människor  
världen över, varje dag. 
 
Världen förändras snabbt, och LIXIL-företag är 
med och formar den. Inom våra olika varumärken och 
tekniska lösningar utformar och tillverkar vi morgon-
dagens lösningar för livet, redan idag. Från att utveckla 
smarta innovationer i människors hem och kontor, till att 
omdefiniera världens mest kända stadssilhuetter, LIXILs 
produkter förvandlar de utrymmen där vi alla arbetar, 
studerar, reser, kopplar av och lever.  
 
I LIXIL-familjen ingår, förutom GROHE, ledande 
varumärken som American Standard, INAX, DXV 
by American Standard och Permasteelisa. 
Tillsammans ligger våra varumärken i topp globalt när 
det gäller kranar och rörprodukter, och vi är Japans 
största leverantör av bostadsprodukter. Vi är ledande 
inom många andra områden runt om i världen tack  
vare vårt gemensamma fokus på att skapa innovationer 
som verkligen förbättrar människors liv. 

Tillsammans är vi starkare. Genom att kombinera 
vår GROHE expertis som världsledande inom sanitär 
inredning med unik teknik och insikter från LIXILs övriga 
varumärken inom vattenteknik erbjuder GROHE nu 
kompletta badrumslösningar med innovativa produkter, 
såsom duschtoaletter och SmartControl-duschar, 
tillsammans med revolutionerande teknik som 
AquaCeramic sanitetsporslin som håller sig rena  
i 100 år. Vackra, funktionella och tillförlitliga, LIXILs 
produkter och lösningar förändrar människors sätt  
att leva, över hela världen. 
 
Tillsammans delar vi en kraftfull vision om en 
bättre framtid, för våra kunder och för världen.  
Som ett verkligt globalt tillverkningsföretag vet vi att  
vi har en viktig roll att spela för att säkra framtiden för 
vår planet. Vi är ledande inom områden som energi-
effektivitet och vattenbesparande teknik och siktar  
på att uppnå en netto noll miljöpåverkan till år 2030.  
Vi anser att alla ska ha tillgång till ren och säker sanitet 
och har åtagit oss att använda vår expertis för att  
göra detta möjligt.  
 
Tillsammans skapar vi framtiden med ett gott  
liv för alla, överallt.

Mer information finns på lixil.com

GROHE ÄR EN DEL AV LIXIL, SOM ÄR VÄRLDSLEDANDE INOM BOSTADS- OCH BYGGNADSINDUSTRIN.
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DITT LIV. 
DINA REGLER.

DIN DUSCH. 
DIN TUR.
GROHE SMARTCONTROL

Skruva upp din duschupplevelse
med tre duschar i en kombination. grohe.se
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