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master of technology, förvandlar 
duschande till en spa-upplevelse 
med GROHE Power&Soul®.

ManfRED KüHn
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MaStERS Of tEcHnOlOGy

GROHEs medarbetare betraktas av branschfolk som 
masters of technology, på grund av sina innovationer, 
enastående design och prisbelönta armaturer.

Genom en kombination av deras avancerade hantverk  
och banbrytande inställning till effektivt teamwork och 
processer tar våra masters of technology ledningen när 
det kommer till utveckling, design och tillverkning av  
vårt enastående sortiment, med kontinuerlig testning  
och finjustering av varje produktkomponent för att  
försäkra fortsatt nöjda kunder.

Resultatet: tidlös design och kvalitet som varar en livstid. 
Gång på gång överraskar GROHEs produkter användaren 
med unika egenskaper som ger “Pure Freude an Wasser”. 
När du använder en produkt från GROHE kan du känna 
skillnaden. Gång på gång.

ta exempelvis det nya duschsystemet GROHE Rainshower® 
Smartcontrol 360, med den innovativa ventiltekniken 
GROHE SmartControl. Den erbjuder dig ett intuitivt urval  
av olika stråltyper, med individuell volyminställning och 
minnesfunktion. tryck helt enkelt för att starta eller stoppa 
vattenflödet och vrid för att justera vattenmängden. Njut av 
denna individuella duschupplevelse varje dag.

Ytterligare GROHE DreamSpray®-teknologi erbjuder 
innovativa kvalitetsduschar för lyxig revitalisering och 
levererar yttersta precision och konstant vattendistribution 
till varje individuellt munstycke. Vilket strålmönster du än 
väljer och oavsett humör kommer du att vara försäkrad 
välbefinnande i duschen.
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Känslor styr handlingar. tillåt dig själv att sväva bort 
medan du behåller kontrollen. Organiska former som  
vackert berör dina sinnen kommer att hjälpa dig nå detta 
mål. Njut av det perfekta samspelet mellan organisk design 
och innovativ teknologi och se fram emot en avslappnande 
time-out från vardagslivet.

INSPIRERaD aV NatUREN
INtUItIVt KONtROllERaD
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INSPIRERaD aV NatUREN
INtUItIVt KONtROllERaD
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Ett SmaRtaRE SÄtt  
att NJUta aV VattEN

Rainshower® Smartcontrol - Välj stråltyp, kontrollera 
volymen, spara inställningarna. allt med en enda 
kontroll. Duschande har precis blivit en ännu mer flödande 
upplevelse. GROHEs unika tryck-och-vrid-knappsteknologi 
SmartControl tar idén bakom bekvämt duschande till en ny 
nivå och kräver väldigt liten ansträngning. Strålens jetspray 
kan väljas direkt genom att trycka på knappen, vilket 
innebär att justering av jetskivan inte längre är nödvändigt.  
I tillägg till detta kan personifierad strålstyrka väljas och 
sparas för önskad stråltyp genom att enbart vrida på 
knappen. allt i en knapp = En innovativ allt-i-ett-lösning.

Utöver detta låter GROHE SmartControl dig kombinera de olika 
stråltyperna genom bara några få steg. Prova exempelvis 
GROHE PureRain + trio massage. Föredrar du att växla till 
handduschen? Inga problem! allt som krävs för att aktivera 
den är en knapptryckning. Detta innebär i korta drag att enbart 
tre knappar är nog för att erbjuda dig ett brett utbud av 
duschmöjligheter. Den nya användarvänligheten hos 
GROHE SmartControl gör användning av vatten än mer 
effektivt och ytterst bekvämt.

Ytterligare funktioner innefattar: GROHE turboStat®-
teknologi, vilket försäkrar att den valda temperaturen nås 
och behålls inom bråkdelen av en sekund; en SafeStop-
knapp, vilket förhindrar vattentemperaturen från att vridas 
upp till mer än 38 grader; GROHE Cooltouch®, vilket håller 
termostatens yttre yta på en temperatur som är säker att 
vidröra; GROHE Rainshower® 360 XXl huvuddusch; och 
sist men inte minst en elegant organisk design. tack vare 
den tydligt märkta Easylogic-designen är det en barnlek  
att manövrera termostaten och EasyReach-hyllan tillverkad 
av säkerhetsglas erbjuder tillräckligt med plats för alla dina 
duschredskap.
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100% KONtROll
GROHE SmaRtCONtROl

StaRt/StOPP & VOlYm
Den innovativa GROHE SmartControl-teknologin låter dig välja  
din föredragna stråltyp och justera vattenflödet enligt önskan. 

manövreringen är enkel för hela familjen - även för barn.  
Det är Smart.
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tEmPERatUR
GROHE turboStat®-teknologi ligger vid hjärtat av detta 

duschsystem. termoelementets oöverträffade sensitivitet 
innebär att det levererar vatten av önskad temperatur inom 

bråkdelen av en sekund - och håller den konstant under 
hela duschen.

NY
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100% KONtROll
GROHE SmaRtCONtROl

att njuta av en uppfriskande och personifierad dusch 
har aldrig varit enklare. Bara tryck på knappen för att välja 
din föredragna duschstråle och njut. Växla närhelst du önskar 
stråle mellan en uppfriskande GROHE Rain/Rain O2-spray, den 
nya triomassage-sprayen för att massera ditt huvud och dina 
axlar, eller använd helt enkelt Power&Soul®-handduschen. 
Föredrar du två stråltyper på samma gång? Inga problem - 
aktivera helt enkelt båda knappar.

att duscha med GROHE SmartControl är ännu smartare... 
Den innovativa GROHE SmartControl-teknologin erbjuder ett 
urval av stråltyper och volymjustering i ett. Vrid på GROHE 
ProGrip-handtaget och justera volymen enligt önskan. Din 
föredragna volyminställning sparas - perfekt för en kort 
duschpaus eller för din nästa dusch. Smidiga och intuitiva 
kontroller som styrs direkt från duschens huvudenhet, vilket 
innebär att manövreringen är enkel för hela familjen - även 
för barn. Det är Smart.
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tryck på knappen för att starta duschen.

Vrid för att gradvis justera vattenvolymen från Eco till Full Flow.

tryck igen för att stoppa eller pausa duschen.  
Volymen är nu förinställd när du startar duschen igen.
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XXl-NJUtNING 
GROHE RaINSHOWER® 360 HUVUDDUSCH

GROHE PureRain/Rain O2 spray 
som förinställd funktion

ny! GROHE trioMassage spray
Kombinationen mellan vår berömda GROHE Bokoma 

spray och två GROHE massage-sprayer ger dig en 
huvud- och axelmassage i ett kombinerat strålmönster
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GROHE Starlight®  

Förkromad strålplatta i metall

GROHE EasyClean avtagbar  

strålplatta Diskmaskinssäker

GROHE PureRain/Rain O2 spray  
och förbättrade SpeedClean-munstycken

NY
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INNOVatIVa, FUllt  
UtRUStaDE DUSCHSYStEm

full av innovativa egenskaper har det nya duschsystemet 
GROHE Rainshower® Smartcontrol allt!
 • Huvuddusch i XXL-storlek som täcker hela kroppen
 • GROHE SmartControl med intuitiv flödeskontroll
 • GROHE CoolTouch®-hölje som skyddar dig mot skållning
 • GROHE TurboStat® som försäkrar att vattnet alltid är  
  på önskad nivå
 • XL EasyReach-hylla för förvaring av schampo och tvål
 • Power&Soul® 115 handdusch med 1750 mm SilverFlex  
  duschslang och justerbar vägghållare

26 250 000 / RSK 8282763 
Rainshower® SmartControl 360 DUO 
termostatiskt duschsystem
Huvudduschsprays: GROHE PureRain/ 
GROHE Rain O2 spray* + triomassage
Handduschsprays: 
GROHE Rain/GROHE Rain O2 spray

26 361 000
Rainshower® SmartControl 360 mONO 
termostatiskt duschsystem
Huvudduschsprays: 
GROHE PureRain/GROHE Rain O2 spray*
Handduschsprays: 
GROHE Rain/GROHE Rain O2 spray

26 254 000 
Rainshower® 360 DUO Huvudduschset 
inklusive duscharm
Huvudduschsprays: GROHE PureRain/ 
GROHE Rain O2 spray* + triomassage
26 264 000
Inbyggd duscharm för huvuddusch
26 254 000

* beslutas vid första installation; 
fabriksinställning: GROHE PureRain
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INNOVatIVa, FUllt  
UtRUStaDE DUSCHSYStEm

NY
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