
3D-DUSCHUPPLEVELSE – 
DRÜCKEN, DREHEN, DUSCHEN 
TRYCK, VRID OCH DUSCHA
GROHE SMARTCONTROL



INTELLIGENT 
DESIGN
INTUITIV 
KONTROLL

Vad menar vi med SmartControl? Det är när 
du utan ansträngning kan påverka varje del 
av din duschupplevelse, så att du kan njuta 
av ögonblicket och uppleva total avkoppling. 
SmartControl är intuitiv styrning som sker 
utan ett ögonblicks tvekan och helt enkelt 
ger dig en perfekt duschupplevelse. 

Massor av detaljer och eftertanke har använts 
under skapandet av GROHE SmartControl – 
så att du ska få ut maximalt av din upplevelse. 





GÖR DIG REDO  
ATT KÄNNA  
REN NJUTNING

Sidan 2 | 3



grohe.se



DIN PERFEKTA 
DUSCHUPPLEVELSE 
ÄR HÄR …
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… VID DINA 
FINGERTOPPAR 

Tänk dig en dusch. Det handlar väl bara om vattendroppar som faller? Det är knappast 
kärnfysik. Men det som GROHE SmartControl gör med vatten måste du uppleva för 
att tro på. Det gör en vanlig enkel dusch till en helt ny duschupplevelse som verkar 
vara skräddarsydd för dig. 

De intelligenta funktionerna hos GROHE SmartControl låter dig återupptäcka vattnet: 
du kan omge dig med stora härliga droppar som för tankarna till ett sommarregn, eller 
forma vattenstrålarna för en masserande och lugnande effekt. Vrid upp vattenmängden 
maximalt för ett skyfall, eller ned för ett finare strålmönster. Du kan också välja rätt 
temperatur för varje vattendroppe. Allt detta med endast en lätt beröring.
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DET ÄR SVÅRT ATT  
TRO HUR MYCKET 
INTELLIGENT  
STYRNING SOM FINNS 
DOLD I DEN HÄR  
SMARTA KNAPPEN

Att njuta av en uppfriskande och personlig 
duschupplevelse har aldrig varit enklare. Tryck bara  
på knappen för att välja önskat duchmönster och njuta. 
Du kan när som helst växla mellan en uppfriskande 
GROHE PureRain / GROHE Rain O2-stråle, den nya 
TrioMassage-strålen som masserar huvud och axlar  
eller helt enkelt använda Power & Soul- handduschen 
Du kanske vill ha två strålar samtidigt? Inga problem, 
aktivera bara båda knapparna.

Att duscha med GROHE SmartControl har blivit ännu 
smartare ... den innovativa GROHE SmartControl-
tekniken erbjuder val av strålmönster och justering 
av vattenmängden i ett. Vrid på GROHE ProGrip-
greppet och ändra vattenmängden som du vill ha den. 
Dina inställningar sparas – perfekt om du vill pausa 
duschen eller till nästa gång du använder den. Mjuka 
och intuitiva kontroller som manövreras direkt via 
huvudduschenheten ger lätt och smidig användning  
för hela familjen. Det kallar vi smart.
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VI PRESENTERAR STOLT: 
GROHE SMARTCONTROL 
EXPOSED

GROHE SmartControl Exposed är designad för att visa din stil i badrummet 
och kombinerar intuitiv styrning med den ultimata duschupplevelsen. 
Genom att vrida på en knapp kan du välja helt rätt vattenmängd och idealisk 
temperatur. Och med en knapptryckning kan du välja de strålar som du vill 
använda för att skapa din personliga duschupplevelse. 

GROHE COOLTOUCH BODY 
Ingen skållning på heta ytor tack  
vare 100 % GROHE CoolTouch.

Sidan 10 | 11



GROHE SmartControl Exposed finns tillgänglig 
i två olika versioner: Duo med tre SmartControl-
knappar som till exempel kan styra två strålar från 
duschhuvudet plus handduschen.

Mono levereras med två SmartControl-knappar och 
kan styra två funktioner: till exempel en huvuddusch 
med en stråle och handduschen.

START / STOPP OCH VATTENMÄNGD 
Med den innovativa GROHE SmartControl-tekniken  
kan du välja önskat strålmönster – eller en kombination  
av strålfunktioner – och justera flödet till helt rätt  
vattenmängd. Inget kan vara enklare. 

TEMPERATUR
GROHE TurboStat-tekniken finns i hjärtat av det här 

duschsystemet. Termoelementets oöverträffade känslighet 
innebär att det kan leverera vatten vid önskad temperatur på 
bråkdelen av en sekund – och håller temperaturen konstant 

under hela duschen.



Till en början är det den slanka och strömlinjeformade 
designen hos GROHE SmartControl Concealed som drar till sig 
uppmärksamheten. Men sedan upptäcker du alla kvaliteter som 
finns dolda bakom den vackra ytan och de eleganta knapparna:  
den perfekta kontrollen för en individuell duschupplevelse. 

MER ÄN DU SER VID  
FÖRSTA ÖGONKASTET 
GROHE SMARTCONTROL 
CONCEALED 
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VÅRA HUVUDEN ÄR 
FULLA AV IDÈER – 
FÖR EN MER NJUTBAR 
DUSCHUPPLEVELSE

När du kliver in i duschen vill vi att du ska kunna  
njuta av all variation som vattnet har att erbjuda. Det  
är därför våra huvudduschar ger dig möjlighet att välja 
olika typer av strålar. Tack vare GROHE SmartControl 
kan du njuta av mer än ett strålmönster i taget. 

Försök att kombinera GROHE PureRain-strålen med 
den stimulerande TrioMassage. Eller så kan du byta 
till handduschen med en enkel knapptryckning. Allt  
är möjligt, allt ger njutning. Med sina intuitiva knappar 
ger GROHE SmartControl dig allt du behöver för att 
vara i ditt rätta element. 
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HUVUDSAKEN FÖR EN PERFEKT 
DUSCHUPPLEVELSE

GROHE PureRain/GROHE Rain O2- 
stråle som förinställd funktion

GROHE TrioMassage Spray 
Kombinationen av den välkända 
GROHE Bokoma Spray och två 
GROHE Massage-strålar ger dig 
en huvud- och axelmassage i ett 
kombinerat strålmönster
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Förbättrade SpeedClean-munstycken

GROHE EasyClean
löstagbar duschplatta

Rainshower 360-huvudduschens generösa mått är en 
upplevelse i sig. Den storskaliga designen garanterar  
en XXL-duschupplevelse.

GROHE StarLight 
duschplatta i kromad metall
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FORM ÄLSKAR 
FUNKTION 
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Förbättrade  
SpeedClean-munstycken

GROHE PureRain

NYHET: GROHEs centrerade Jet 
Spray: en livlig stråle som passar 
utmärkt för att skölja bort schampo 
eller stimulera hud och hårbotten – 
visualiserat genom en annorlunda 
form på munstycket

GROHE StarLight
Krompläterad duschplatta 

NYHET: Duschplatta i Moon 
White-akrylglas
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VÄLJ  
FÄRG

 LS0 
Moon White

 000 
Krom
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EN PERFEKT 
FINISH 

GROHE SmartControl har två eleganta 
ytbehandlingar: klassisk krom och moon  
white-akrylglas för en diskret och elegant stil. 

 000 
Krom

 LS0 
Moon White
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3 SÄTT ATT PLANERA 
DIN PERFEKTA 
DUSCHUPPLEVELSE

01
SMARTCONTROL 
EXPOSED
GROHE SmartControl Exposed, i kombination med 
den anslående huvudduschen och duschstången 
Rainshower 360, kan installeras med minimalt arbete 
för maximal effekt.

För att hjälpa dig skapa en perfekt duschupplevelse 
erbjuder GROHE tre olika metoder – som ger 
dig maximal frihet att planera och njuta av din 
dusch. Oavsett om du vill ha en enkel ändring eller 
göra om duschområdet helt, har GROHE en rad 
installationslösningar som passar alla dina behov.
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02 03
SMARTCONTROL 
COMBI DUSCHSYSTEM

SMARTCONTROL 
CONCEALED
Minimera maximalt. GROHE SmartControl Concealed 
monteras inuti väggen för ett rent och minimalistiskt 
utseende med större rörelsefrihet.

Den ”dolda” lösningen – ingen synlig duschstång, 
bara den imponerande Rainshower 360-huvudduschen 
och GROHE SmartControl.
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ALLT UTE I DET ÖPPNA:
GROHE SMARTCONTROL 
EXPOSED

Du har kanske drömt om att förvandla din gamla dusch 
till en underbar duschupplevelse. Om du planerar ett nytt 
badrum eller en renovering, är GROHE SmartControl 
Exposed den idealiska lösningen. Det väggmonterade 
GROHE Rainshower SmartControl-duschsystemet gör att 
monteringen går enkelt – men resultatet blir fantastiskt. 

Systemet finns tillgängligt i två olika versioner, Duo 
med tre SmartControl-knappar, två strålmönster 
för huvuddusch och handdusch, samt Mono, med 
två SmartControl-knappar, en huvuddusch med ett 
strålmönster och handdusch. Dessutom är GROHE 
SmartControl-duschsystemet utformat med en inbyggd 
hylla med plats för schampo och duschtvål. 

De många funktionerna hos GROHE SmartControl – från 
den intuitiva användningen av SmartControl-knapparna 
och den perfekta styrningen av vattenmängd till de olika 
alternativen för ytbehandling till duschhuvudena – ger dig 
garanterad duschglädje.

01
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26 361 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono 
Duschsystem med termostat 
Huvudduschens strålar:  
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
Handduschens strålar:  
GROHE Rain O², Rain,  
Bokoma Spray, Jet

26 250 000 / LS0 
Rainshower SmartControl 360 Duo
Duschsystem med termostat 
Huvudduschens strålar:  
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*  
+ TrioMassage
Handduschens strålar:  
Rain/GROHE Rain O2

*  bestäms vid första installation:  
fabriksinställning: GROHE PureRain
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VÄLJ FÄRG

 LS0 
Moon White

 000 
Krom
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DET BÄSTA AV BÅDA VÄRLDAR: 
GROHE SMARTCONTROL 
COMBI DUSCHSYSTEM

Flexibilitet är det som bäst beskriver orsaken att välja 
duschsystemet GROHE SmartControl Combi, som 
erbjuder en rad olika installationsalternativ och möjliga 
kombinationer.

Detta innebär till exempel att du kan placera termostaten 
antingen vertikalt under duschhuvudet eller, om du så 
önskar, förskjutet från den centrala axeln – eller till och 
med på någon av duschens sidoväggar. Flexibiliteten 
sträcker sig även till hur du kombinerar termostaten med 
andra hand-, huvud- eller kroppsduschar från GROHE 
för att skapa din egen personliga duschupplevelse. 
Dessutom kan du välja att förvandla badkaret till en 
dusch – genom att kombinera SmartControl-termostaten 
med ett badkarsinlopp och en handdusch. 

Precis som för GROHE SmartControl Exposed finns 
den ”dolda” lösningen också tillgänglig i versionerna 
Duo och Mono samt med en hylla för schampo 
och duschtvål. Med GROHE SmartControl Combi-
duschsystemet går rören inuti väggarna för att koppla 
samman SmartControl-termostaten och huvudduschen. 
Avsaknaden av duschstång innebär att rengöringen går 
enkelt – ännu en av de fördelar du kan förvänta dig  
av duschsystemet GROHE SmartControl Combi.

02
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26 446 000 / LS0  
+ 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Mono  
Combi duschsystem  
med termostat, ytmonterat/inbyggt 
Huvudduschens strålar:  
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
Handduschens strålar:  
GROHE Rain O², Rain,  
Bokoma Spray, Jet 
+ separat inbyggt hus
+ separat infästning

26 443 000 / LS0  
+ 26 449 000 + 26 264 001 
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Combi duschsystem  
med termostat, ytmonterat/inbyggt 
Huvudduschens strålar:  
GROHE PureRain/GROHE Rain O2* 
+ TrioMassage
Handduschens strålar:  
Rain/GROHE Rain O2 
+ separat inbyggt hus
+ separat infästning

26 254 000 / LS0 + 26 264 001 
Rainshower 360 Duo  
Huvudduschset  
inklusive duscharm
Huvudduschens strålar:  
GROHE PureRain/GROHE Rain O2* 
+ TrioMassage
450 mm duscharm
+ separat infästning

26 450 000 / LS0 + 26 264 001 
Rainshower 360 Mono  
Huvudduschset  
inklusive duscharm
Huvudduschens strålar:  
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
450 mm duscharm
+ separat infästning

34 714 000 + 26 449 000 
Combi termostatblandare  
för dusch  
med 2 ventiler,  
ytmonterad/inbyggd 
väggmonterad 
+ separat inbyggt hus

34 713 000 + 26 449 000 
Combi termostatblandare  
för dusch  
med 3 ventiler,  
ytmonterad/inbyggd 
väggmonterad 
+ separat inbyggt hus

*  bestäms vid första installation:  
fabriksinställning: GROHE PureRain

    

    

VÄLJ FÄRG

 LS0 
Moon White

 000 
Krom
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DE INTE SÅ DOLDA 
FÖRDELARNA:
GROHE SMARTCONTROL 
CONCEALED

Plats – det är något vi alla vill ha mer av, särskilt  
i duschområdet där det ofta är ont om utrymme. 
Så när du har lyxen av att kunna planera din dusch 
från början, är GROHE SmartControl Concealed ett 
fantastiskt alternativ. Med sin inbyggda installation 
och utomordentligt slanka design, erbjuder GROHE 
SmartControl Concealed mer plats under duschen 
och ett rent och prydligt utseende. 

Dessutom ger den designfrihet: GROHE SmartControl 
Concealed finns i en rad designvarianter. Ett brett 
urval passande trimsatser och duschar, tillgängliga 
i både runda och fyrkantiga former, säkerställer att 
den stil du valt för badrummet sträcker sig sömlöst till 
duschområdet. 

Dessutom erbjuder den ytterligare fördelar av praktiskt 
slag: rengöringen går snabbare och enklare tack vare 
den platta och strömlinjeformade designen.

Givetvis erbjuder GROHE SmartControl Concealed 
också de många funktioner som delas med GROHE 
SmartControl Exposed och duschsystemet GROHE 
Combi: från exakt och intuitiv styrning av vattenmängd 
och temperatur, till möjligheten att välja stråle genom 
att trycka på en knapp. 

03
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METALLPLATTA, ERGONOMISKT GREPP
Förutom den slanka designen använder 
GROHE SmartControl Concealed också 
material av högsta klass. De ergonomiska 
knapparna har ett räfflat grepp som 
underlättar användningen. 

Sidan 34 | 35



43 mm

SLANKT ÄR 
DEN NYA 
TRENDEN

43 MM TOTALT UTSPRÅNG
Oavsett vilket installationsdjup infästningarna har 
överskrider aldrig plattans höjd 43 mm. GROHE 
SmartControl Concealed kombinerar platsbesparande 
komfort i duschen med ett slankt och elegant utseende. 

TUNNARE VÄGGPLATTOR
Med en höjd på endast 10 mm gör den supersmala 
designen GROHE SmartControl Concealed-väggplattan 
både elegant och platssparande. 

INBYGGT TÄTNINGSSYSTEM 
GROHE SmartControl Concealed har ett nbyggt 
tätningssystem som helt eliminerar vatten i väggarna.

ORIGINALSTORLEK  
1:1

43 MM 
SLANK DESIGN

10 mm
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RUND 
ELLER FYRKANTIG?

GROHE SmartControl Concealed finns i två olika 
former – rund och fyrkantig. Dessutom har den  
två eleganta ytbehandlingar: klassisk krom moon 
white-akrylglas för en diskret och elegant stil. Varje 
variant passar perfekt med sin matchande  
GROHE-designserie.
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29 125 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat  
för inbyggd installation  
med 2 ventiler  
och inbyggd duschanslutning  
+ separat inbyggt hus

29 120 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat 
för inbyggd installation  
med 2 ventiler  
och inbyggd duschanslutning  
+ separat inbyggt hus

29 126 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat  
för inbyggd installation  
med 3 ventiler  
+ separat inbyggt hus

29 121 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat  
för inbyggd installation  
med 3 ventiler  
+ separat inbyggt hus

29 122 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl  
platta med tredubbelt flödesreglage  
+ separat inbyggt hus

29 127 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl  
platta med tredubbelt flödesreglage  
+ separat inbyggt hus

29 123 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat  
för inbyggd installation  
med 1 ventil  
+ separat inbyggt hus

29 118 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat  
för inbyggd installation  
med 1 ventil  
+ separat inbyggt hus

29 119 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat  
för inbyggd installation  
med 2 ventiler  
+ separat inbyggt hus

29 124 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat  
för inbyggd installation  
med 2 ventiler  
+ separat inbyggt hus

GROHTHERM 
SMARTCONTROL-TERMOSTATER
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29 153 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat  
för inbyggd installation  
med 1 ventil  
+ separat inbyggt hus

29 150 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat  
för inbyggd installation  
med 1 ventil  
+ separat inbyggt hus

29 156 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat  
för inbyggd installation  
med 2 ventiler  
+ separat inbyggt hus

29 904 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat 
för inbyggd installation  
med 3 ventiler  
+ separat inbyggt hus

29 151 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat  
för inbyggd installation  
med 2 ventiler  
+ separat inbyggt hus

29 158 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl 
platta med tredubbelt flödesreglage  
+ separat inbyggt hus

29 152 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl  
platta med tredubbelt flödesreglage  
+ separat inbyggt hus

29 157 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl-termostat  
för inbyggd installation  
med 3 ventiler  
+ separat inbyggt hus

GROHTHERM SMARTCONTROL-
TERMOSTATER MED MUNSTYCKE  
I MOON WHITE-AKRYLGLAS
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29 147 000 + 35 600 000 
SmartControl-blandare  
med 1 ventil 
+ separat inbyggt hus

29 148 000 + 35 600 000 
SmartControl-blandare  
med 2 ventiler 
+ separat inbyggt hus

29 149 000 + 35 600 000 
SmartControl-blandare  
med 3 ventiler 
+ separat inbyggt hus

29 145 000 + 35 600 000 
SmartControl-blandare  
med 2 ventiler 
+ separat inbyggt hus

29 146 000 + 35 600 000 
SmartControl-blandare  
med 3 ventiler 
+ separat inbyggt hus

29 144 000 + 35 600 000 
SmartControl-blandare  
med 1 ventil 
+ separat inbyggt hus

SMARTCONTROL-BLANDARE
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BADRUM-BROSCHYR

UPPTÄCK 
GROHES VÄRLD 

Det du ser här är endast ett litet urval av vad GROHEs värld har att erbjuda. 
Oavsett om du letar idéer och inspiration eller lösningar för badrum och kök, 
kan du hitta det du söker här. 

Skanna bara QR-koden om du vill visa den senaste broschyren som  
PDF på din surfplatta eller smartphone. 

Eller så kan du besöka GROHEs värld på grohe.se



RAPIDO SMARTBOX-BROSCHYR KITCHEN BROSCHYR

SENSIA ARENA-BROSCHYRSPA-BROSCHYR

SANITARY SYSTEMS BROSCHYR

KERAMIK-BROSCHYR



Följ oss 

GROHE A/S 

Kistagången 12 

164 40 Kista 

Sverige

© 08/2017 – Copyright by GROHE

Skanna bara QR-koden om du vill visa  
den senaste broschyren som nedladdning 
eller PDF på din surfplatta eller smartphone.


