INTELLIGENT
CARE
EN NY DIMENSION AV RENHET:
GROHE SENSIA ARENA

DEN NYA
STANDARDEN
FÖR PERSONLIG
HYGIEN
Vår värld är under ständig utveckling. En del bilar kör
med nollutsläpp medan andra kan köra på egen hand
tack vare vetenskapliga genombrott. Smartphones och
appar blir mer och mer integrerade i våra dagliga rutiner
och använder exempelvis teknologi för att övervaka vårt
fysiska välbefinnande. GROHE önskar att ta nästa steg
inom sanitär omsorg, genom att förbättra dina dagliga
rutiner med intelligent omsorg. Som ett resultat av detta
har en ny och revolutionerande produktkategori som
respekterar vårt utvecklade sinne för kropp och själ tagits
fram. Teknologin och designen hos GROHE Sensia Arena
tar hand om några av dina mest privata tillfällen och bjuder
in dig till en ny dimension av välbefinnande och renlighet.

grohe.se

VAD ÄR ULTIMAT
RENLIGHET?
ATT TVÄTTA
ELLER TORKA?
Vad är det första du kommer att tänka på när det kommer till
rengöring? Säkerligen inte papper – kanske istället friskt, flödande
vatten? Den mest naturliga rengöringen som finns, snällt mot huden
och härligt effektivt. Det är därför som människan använt vatten till
rengöring sedan tidernas begynnelse. Vi tvättar våra händer och
kroppar dagligen som del av vår hygienrutin. Det är uppfriskande,
lugnande och ger oss en känsla av välbefinnande. Vi skulle inte kunna
förvänta oss att en snabb papperstorkning kan göra samma jobb –
förutom när vi går på toaletten. I många kulturer är det precis lika
naturligt att rengöra sig med vatten efter ett toalettbesök som det
är att tvätta händerna. Idag, då vårt intresse för hygien och personlig
vård växer, önskar allt fler att uppleva den rena och uppfriskande
känslan efter att ha använt toaletten. Som ett resultat av detta blir
duschtoaletter med en integrerad bidé-funktion allt mer populära.
GROHE introducerar nu den revolutionerande duschtoaletten GROHE
Sensia Arena, vilken erbjuder en varsam och naturlig rengöring
genom att enbart använda vatten.
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NÄR TYSK
DESIGN...

...OCH TYSK
INGENJÖRSKONST...
GROHEs medarbetare betraktas av branschfolk som teknologiska experter,
på grund av deras innovationer, enastående design och prisbelönta armaturer.
Genom en kombination av deras avancerade hantverk och banbrytande
inställning till effektivt teamwork och processer tar våra teknologiska
experter ledningen när det kommer till att utveckla, designa och tillverka
vårt enastående produktsortiment, medan varje del kontinuerligt testas
och finjusteras för att försäkra fortsatt nöjda kunder.
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...MÖTER
JAPANSK
SPA-KULTUR
Skulle du äta rå fisk utan att känna till kulturen och traditionerna
bakom sushi? Vi har lärt oss så många saker från den japanska
kulturen: badritualer, matritualer och tillverkningsprocesser.
Vi har studerat deras avancerade sanitära seder och tekniska
kunskap och introducerar nu ett nytt och revolutionerande
sanitetskoncept baserat på banbrytande teknik. En teknik som
visar intelligent omsorg och som kommer att förändra ditt liv –
åtminstone en essentiell och den mest privata delen av det.

VÄLKOMMEN TILL
EN NY KATEGORI
AV RENLIGHET: GROHE
SENSIA ARENA
Skonsammare mot huden, mer lugnande och mer hygienisk än att torka
med papper – låt den nya GROHE duschtoaletten vidga dina vyer när
det kommer till hur bra din dagliga rengöringsrutin kan få dig att må.
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HYGIEN
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PERSONLIG
KOMFORT
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GROHE PRESENTERAR
SENSIA ARENA: DEN
RENASTE NÅGONSIN
Njut av känslan av lätthet och välbefinnande som en personlig rengöring kan
ge dig. GROHEs Sensia Arena imponerar med innovativa funktioner såsom
SkinClean och HygieneClean. Upptäck skillnaden detta kan göra för din dag.
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DESIGN
SOM BRYR SIG OM
Bra design bör vara instinktiv att använda, med form och funktion som passar
perfekt ihop. Vår design för GROHE Sensia Arena är ren och utan krångel.
Den är designad med rena linjer utan utrymmen för smuts att gömma sig och
med en slät form av diskret elegans. Den innefattar detaljer som kommer att
ge dig en subtil känsla av komfort – från nattbelysningen som guidar dig genom
badrummet i mörkret, till lockets automatiska öppnings- och stängningsfunktion.
Var och en av dessa funktioner är noga övervägda för att få dig att känna dig
omhändertagen. Från dess eleganta silhuett till dess teknologiskt avancerade
ytfinish tror vi att vi med GROHE Sensia Arena har satt ribban för framtiden
av personlig och ren komfort.
Michael Seum, GROHE Design

DEN HÖGST PRISADE GROHE-PRODUKTEN MED 14 INTERNATIONELLA PRISER
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INTELLIGENT
CLEAN
SKRÄDDARSYDD
FÖR DIG
Ditt badrum och din toalett bör upplevas som det renaste
utrymmet i huset! Vi vet att du, för att kunna uppleva
total renlighet, behöver ha tilltro till att din duschtoalett
är ren och hygienisk. Därför har varenda designdetalj noga
övervägts för att erbjuda nya nivåer av renlighet vid varje
stadie. Speciella hygieniska beläggningar och kraftfull
spolning innebär att toaletten effektivt rengör sig själv,
medan de självrengörande, antibakteriella sprayarmarna
gör att du kan känna dig säker på att din toalett alltid
är skinande ren.

NJUT AV EN MÄNGD
FÖRDELAR SOM KOMMER
ATT PASSA DIG SOM
HANDEN I HANDSKEN
01
PERFEKT HUDVÅRD
Med ett urval av fullt justerbara stråltyper, antibakteriella
duscharmar och obegränsat varmvattenflöde för komfortabel
rengöring erbjuder vi perfekt hudvård: GROHE SkinClean.

02
ULTIMAT HYGIEN
Med ledande AquaCeramics-teknologi, bakterieresistent
HyperClean-beläggning och självrengörande antibakteriella
sprayarmar kan du vara 100 % försäkrad om hygienisk
säkerhet: GROHE HygieneClean.

03
PERSONLIG KOMFORT
Med funktioner såsom luktabsorption, lufttorkare,
nattbelysning och en app för smartphones erbjuder
vi den smartaste komforten: Personlig komfort.

grohe.se

PERFEKT HUDVÅRD

01

DET ÄR VAD
DIN HUD
SKULLE VÄLJA
Föreställ dig ett rengöringssätt som inte bara är mer hygieniskt men
även skonsammare mot din hud. Den nya GROHE Sensia Arena
duschtoaletten gör dig helt ren utan grovheten hos papper eller
kemikalier. Ge dig själv möjligheten att vara snäll mot dig själv
och din hud varenda dag.
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AVANCERADE TEKNOLOGIER
FÖR PERFEKT HUDVÅRD

GROHE SKINCLEAN
Sprayteknologin hos GROHEs duschtoaletter låter
dig välja stråltyp, styrka och position individuellt.
Utvecklad för att ge dig en upplevelse av rengöring
som är kraftfull men samtidigt skonsam, alltid precis
och anpassad efter din smak.

LADY SHOWER
En separat duscharm designad för att erbjuda
varsam rengöring av kvinnans intimområde.

DUBBEL DUSCHARM
JUSTERBAR
VATTENTEMPERATUR
Ställ in vattentemperaturen efter ditt personliga
önskemål.

OBEGRÄNSAD
VARMVATTENTILLFÖRSEL
En omedelbar uppvärmare inuti garanterar
obegränsad varmvattentillförsel för sprayfunktionerna.

Separata duscharmar för kvinnlig spray och
bakdelsspray garanterar hygien och komfort.

BAKDELSSPRAY
En separat duscharm för precis rengöring
av det bakre området, för en perfekt och
kraftfull rengöringsupplevelse.

MJUK BAKDELSSPRAY
För en mjukare, mer lugnande rengöringsupplevelse, välj den mjuka sprayfunktionen.

JUSTERBAR STRÅLSTYRKA
Justera strålstyrkan för att möta dina behov.

JUSTERBAR DUSCHARM

MASSAGE SPRAY
Tillåter dig att växla mellan mjuk och
omfattande strålstyrka – för en lugnande,
kraftfull massageeffekt.

Positionera sprayarmarna enligt önskemål.

OSCILLERANDE SPRAY
Den mjuka fram- och tillbakarörelsen erbjuder
en varsam rengöring.
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GROHE
SkinClean

DIN DUSCHTOALETT –
DINA VAL
På GROHE vet vi att vi alla är olika och har olika
förväntningar. Du förväntar dig att din dusch ska gå att
anpassa till dina önskemål - likadant är det med Sensia
Arena. Duschtoaletten ger dig total kontroll över din
rengöring. Välj dina föredragna inställningar antingen vid
sidan av toaletten eller med den praktiska fjärrkontrollen.
Du kan till och med programmera dina inställningar och
skapa en individuell profil i Sensia Arena-appen på din
Smartphone. Det innebär att den kommer ihåg exakt
vilken behandling du föredrar varje gång.

DIN SENSIA ARENA LÅTER
DIG KONTROLLERA:
din föredragna vattentemperatur. Fräscht och
kallt eller bekvämt värmande – rengöringsstrålens
temperatur är upp till dig att bestämma.

obegränsat varmvattenflöde. Tack vare
duschtoalettens omedelbara uppvärmningssystem kan du njuta av konstant, obegränsat
varmvattenflöde för fullständig komfort.

ditt föredragna vattentryck. Från mjukt
och lugnande till en kraftfull spray – välj
det tryck som passar dig.

din ideala sprayposition. Anpassa sprayarmens exakta position för utmärkt utförande
varje gång.

Justerbar duscharmsposition.
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GROHE
SkinClean

PERFEKT HUDVÅRD

DIN MEST PRIVATA DUSCH
Det handlar om personlig omsorg och komfort.
Med GROHE Sensia Arenas olika sprayfunktioner
är det enkelt att skräddarsy din rengöringsrutin
för att passa dig.
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LADY SHOWER

DUBBEL DUSCHARM

En separat sprayarm med olik strålvinkel och ett mjukare och
bredare strålmönster för rengöring av kvinnans intimområde,
med justerbar temperatur och styrka för total komfort och
varsam rengöring.

Med en sprayarm för bakdelssprayen och en separat
sprayarm för Lady Showern kan du vara säker på att
båda sprayarmarna är fullkomligt hygieniska och perfekt
positionerade för att passa dina behov.

BAKDELSSPRAY

OSCILLERANDE SPRAY

MASSAGE SPRAY

Varm eller kall, kraftfull eller varsam – en justerbar spray
för precis och ultimat rengöring utan att du blir blöt överallt.
Välj mellan en kraftfull bakdelsspray och en mjuk spray
för en mer varsam rengöring.

Sprayhuvudet rör sig i en varsam fram- och tillbakarörelse
för ett utökat rengöringsområde och extra fräschhet.

Massagesprayen tillåter dig att växla mellan mjuk
och omfattande strålstyrka – för en lugnande,
kraftfull massageeffekt.
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ULTIMAT HYGIENISK RENLIGHET

02

KANSKE DEN
RENASTE PLATSEN
PÅ JORDEN
Sätt ditt förtroende till ultimat hygien – GROHE Sensia Arena
är utrustad med olika innovativa teknologier som arbetar
tillsammans för att ge dig en 100 % hygienisk toalett. Från
designen hos toalettskålen till avancerade ytbeläggningar
som ger trippelt skydd mot smuts, bakterier och kalk kan
du vara säker på att din toalett alltid är skinande ren med
minsta ansträngning.
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INNOVATIVA UTVECKLINGAR
FÖR ULTIMAT TOALETTHYGIEN
GROHE HYGIENECLEAN
Enastående hygienfunktioner erbjuder ultimat
renlighet. Genom kombinationen av vår ledande
antiklibb-beläggning AquaCeramics och HyperCleanglaseringen som förhindrar tillväxten av bakterier
med 99.9 % kan du vara säker på att din keramik
förblir ren i 100 år.

AQUACERAMIC
Skapar ett slätt hydrofilt lager på den keramiska
ytan som smuts och kalk inte kan fästa vid. Detta
gör din toalett 100 % ren.

HYPERCLEAN
Denna exceptionellt släta och slitstarka glasering
använder silverjoner för att förhindra bakterietillväxt
med 99.9 %, vilket gör att din keramik förblir
strålande och bakteriefri.

GROHE POWERFLUSH
En stark virvelrörelse skapar en hög sugeffekt
för en extra kraftfull spolning, vilken noggrant
rengör alla toalettskålens hörn.

AUTOMATISK
RENGÖRING
Duscharmshuvudena rengörs innan och efter
varje användning.

ANTIBAKTERIELLT
SPRAYMUNSTYCKE
Tillverkat av 99.9 % antibakteriellt material, vilket
är certifierat av SIAA, förblir spraymunstycket
bakteriefritt vid alla tillfällen.

ANTIBAKTERIELLT
MUNSTYCKSSKYDD
Duscharmarna skyddas bakom ett avtagbart
99.9 % antibakteriellt munstycksskydd för
total hygien.

UTBYTBART
SPRAYHUVUD
Sprayhuvudet kan enkelt bytas ut.

TRIPLE VORTEX

SNABBT
1
FRIGÖRANDE SITS

Tre vattenutlopp skapar en kraftfull virveleffekt
vid varje spolning, vilken täcker och rengör varje
hörn av toalettskålen för ultimat hygien.

Ett speciellt gångjärn tillåter enkel borttagning
av toalettsitsen vid rengöring.

KANTLÖS TOALETTSKÅL
Den kantlösa toalettskålen tillåter en enklare
rengöring. Inget smuts samlas på kanten och
skålens insida förblir ren och blank.

Enbart sitslocket kan tas av

1
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ULTIMAT HYGIEN
I 100 ÅR MED
AQUACERAMICS
OCH HYPERCLEAN

01
AQUACERAMIC
UNDVIKER
ORENHETER

yta utan AquaCeramic

02
HYPERCLEAN

FÖRHINDRAR
BAKTERIETILLVÄXT

AQUACERAMIC
DUBBELT SKYDD
MOT ORENHETER

GROHE
HygieneClean

RENGÖR ENKELT –
MED EN SPOLNING

Denna teknologi skapar en slät yta i toalettskålen där
orenheter och rester inte kan fastna, samtidigt som den
kraftfulla Triple Vortex-spolningen enkelt rengör med en
enda spolning. Denna innovativa ytbehandling arbetar på
två sätt – den använder ett hydrofilt lager för att förhindra
rester från att fastna vid skålen och nanoteknologi för att
förhindra att kalk fäster vid ytan och drar åt sig smuts.
AquaCeramic-beläggningen läggs på innan bränningen
och håller i mer än 100 år! Inte ens skrubbande med
toalettborsten kommer slita ut den. Tillsammans med
GROHEs HyperClean-ytfinish stänger nanoteknologin ut
orenheter och bakterier för gott, vilket gör rengöring av
toaletten enkel. Det blir även enkelt att bibehålla toalettens
strålande nya finish.

yta utan HyperClean

HYPERCLEAN
INGEN RISK FÖR
BAKTERIETILLVÄXT

yta med AquaCeramic

yta med HyperClean

Förlita dig på att ditt badrum är hygieniskt och rent tack
vare GROHE HyperClean som använder naturliga antibakteriella silverjoner för att förhindra bakterier, fläckar
och odörer. Under glaseringsprocessen appliceras denna
exceptionellt släta och slitstarka ytfinish, vilken förhindrar
bakterietillväxt med 99.9 %. Detta innebär att din keramik
förblir strålande ren och bakteriefri med minsta möjliga
ansträngning. Förlita dig på denna funktion certifierad av
“Society of Industrial Technology for Antimicrobial Articles
(SIAA)”, vilken garanterat kommer att göra ditt badrum till
en säkrare, renare och bakteriefri plats för dig och din familj.

Keramikmaterial bär med stolthet SIAA (Society
of Industrial Technology for Antimicrobial Articles) –
certifieringen baserad på ISO för KOHKIN – strikta krav
på den antibakteriella effekten och säkerheten hos medlet.
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GROHE
PowerFlush

TRIPLE VORTEX
KRAFTEN AV TRE
Till skillnad från andra toaletter skapar GROHEs innovativa
Triple Vortex-spolsystem en kraftfull vattenvirvel som virvlar
runt för att täcka och rengöra hela toalettskålen. Till trots
för dess stora kraft har denna effektiva spolfunktion en
låg vattenförbrukning och även en alternativ ordinarie
spolfunktion som enbart använder 5 liter vatten, samt
en kort spolfunktion som enbart använder 3 liter vatten.
Istället för genom ett eller två vattenutlopp spolar Triple
Vortexsystemet ifrån tre olika utlopp – ett baktill, ett vid
sidan och ett vid skålens bas. Detta skapar en otroligt
kraftfull spolning som inte lämnar någonting kvar.

KANTLÖS TOALETTSKÅL
LÄMNAR INGENSTANS FÖR
BAKTERIER ATT GÖMMA SIG
Hörnor och sprickor är lekplatser för bakterier –
speciellt under toalettskålens kant. Därför har vi
skapat den “kantlösa” toalettskålen där varje yta
är enkel att komma åt och hålla ren, även de delar
du inte kan se. I samspel med vårt Triple Vortexspolsystem skapar detta den renaste toaletten någonsin.
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RENHET SITTER
I DETALJERNA
Varje aspekt vid GROHE Sensia Arenas design har övervägts
noga för att försäkra att den alltid är hygienisk och enkel
att rengöra. Detta betyder att även de små detaljerna
har tagits hand om – så du behöver inte oroa dig för dem.
De självrengörande duscharmarna och munstycksskydden
är tillverkade av antibakteriellt material, vilket är 99.9 %
bakterieresistent och certifierat av SIAA-institutet. Dessa
komponenter har även designats för att vara enkla att ta
av och byta ut, för extra rengöring då och då.

AUTOMATISK RENGÖRING
AV SPRAYARM
Innan och efter varje användning av duschtoaletter
körs det automatiska rengöringsprogrammet, så att
du kan ha fullständigt förtroende för att duscharmarna
och munstyckena är rena och säkra.

ANTIBAKTERIELL SPRAYARM
Sprayarmen är tillverkad av 99.9 % antibakteriellt material,
vilket är certifierat av SIAAs strikta standarder, så att
sprayhuvud och -arm förblir bakteriefria vid alla tillfällen.

UTBYTBART SPRAYHUVUD
Behåll den säkra känslan i åratal genom möjligheten
av att byta ut sprayhuvudet vid behov.

MUNSTYCKSSKYDD
De två sprayarmarna är båda skyddade inuti toaletten
med ett 99.9 % antibakteriellt munstycksskydd, vilket
är certifierat av SIAA.

Keramikmaterial bär med stolthet SIAA (Society of Industrial
Technology for Antimicrobial Articles) – certifieringen baserad
på ISO för KOHKIN – strikta krav på den antibakteriella effekten
och säkerheten hos medlet
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PERSONLIG KOMFORT

03

VI HAR TAGIT
HAND OM DIN
PERSONLIGA
KOMFORT
Ta fullständig kontroll över din rengöringsrutin på tre olika sätt:
du kan använda smartphone-appen som tillåter dig att enkelt
programmera in din egen användarprofil, sträcka dig efter den
intuitiva fjärrkontrollen eller använda den enkla kontrollpanelen
på sidan av sitsen. Det kunde inte varit enklare.
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SMART PROFILIERING
FÖR BÄSTA PERSONLIGA KOMFORT
LUFTTORKARE
Efter en varmvattendusch ger varmlufttorken
en snabb och varsam torkning.

SMARTPHONE APP

LUKTABSORPTION

Kontrollera din duschtoalett och spara dina
personliga inställningar till din användarprofil
för extra bekvämlighet via GROHE Sensia
Arena appen.

Så snart du sitter ned på sitsen aktiveras
en automatisk odöruppfångning.

AUTOMATISK
SITSÖPPNING
OCH -STÄNGNING

1

ANVÄNDARPROFILMINNE
Du kan spara olika användarprofiler och hämta
dem varje gång du använder toaletten.

När du närmar dig toaletten känner en sensor
av din närvaro och locket och sitsen öppnas
och stängs automatiskt.

FJÄRRKONTROLL

NATTBELYSNING

Få tillgång till alla funktioner genom att använda
fjärrkontrollen – komfortabelt och intuitivt.

Duschtoaletten är upplyst av ett mjukt ljus
i mörkret, för att hjälpa dig att hitta vägen.

SIDOKONTROLLPANEL

MJUKSTÄNGANDE SITS

Basfunktionerna kan även kontrolleras direkt
från sitsen för din bekvämlighet.

Både sits och lock har en varsam och tyst
mjukstängningsmekanism.

2

AUTOMATISK SPOLNING
Vid ögonblicket du förflyttar dig från toaletten
aktiveras en sensorkontrollerad spolning.

Enbart smartphone-app | 2För automatisk spolning behövs ett uppgraderingsset: 46 944 000

1
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Ladda ned
GROHE SENSIA ARENA-APPEN
i Apple App Store.

HUR INTELLIGENS
GÖR DIG KOMFORTABEL
GROHE SENSIA ARENA-APPEN
Välj och lagra alla dina föredragna inställningar i din
smartphone med GROHE Sensia Arena-appen. Appen
tillåter dig att skapa individuella användarprofiler så att
du kan spara ditt ideala strålmönster, vattentryck och
-temperatur. Detta innebär att du bekymmersfritt kan
njuta av en perfekt och personlig rengöringsupplevelse
varje gång. Appen fungerar med IOS-telefoner.

FJÄRRKONTROLL
Kontrollera varje funktion hos GROHE Sensia Arena med den
intuitiva fjärrkontrollen som kan väggmonteras inom räckhåll.
Fjärrkontrollen gör det enkelt att kontrollera GROHE Sensia
Arena – välj bara din föredragna stråltyp, vattentryck och
-temperatur från den enkla menyn.

SIDOKONTROLLPANEL
Inom bekvämt räckhåll har GROHE Sensia Arenas
ena sida en enkel kontrollpanel som tillåter dig att
justera sprayfunktionen och vattentrycket vid din
rengöringsupplevelse med endast en beröring.
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PERSONLIG KOMFORT

LUFTTORKARE
Njut av den ultimata värmande komforten hos en
lufttorkare, vilken gör dig fullständigt ren och torr.

LUKTABSORPTION
Oroa dig inte för badrumsodörer! Två ventiler håller
vilken lukt som helst i schack – en luftsköld runt
skålens ytor stänger inne luften i toaletten och håller
kvar odörer i skålen medan den andra ventilen drar
ut odörer genom ett kolfilter.

AUTOMATISK SITSÖPPNING
OCH -STÄNGNING
Toalettens sensor upptäcker din närvaro och öppnar
automatiskt locket när du närmar dig. Du kan
förprogrammera automatisk öppning och stängning
av enbart lock eller av både lock och sits.

NATTBELYSNING
GROHE Sensia Arena finns till för att se efter alla
dina behov från början till slut. Därför har vi inkluderat
en mjuk nattbelysning som guidar dig under natten.
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TEKNOLOGI
DU KAN LITA PÅ
Från installation till vattenkonsumtion kan du lita på att GROHEs ingenjörskonst och teknik försäkrar
dig om att allt fungerar precis som det ska, med optimalt utförande, enkelhet och effektivitet.

GROHE Sensia Arena tekniska data
Konsumtion
Vattenvolym vid spolning full / halv spolning
(i liter)

5l/3l

Energiförbrukning (stand-by) (i watt)

< 0.5W

Nominell energiförbrukning

850 W

Energiförbrukning under 1 år
(uppskattning för hushåll med 4 personer)1

30 KWh / år

Flödeshastighet vattenspray
(Bakdelsspray / Lady Shower)

0,4 – 0,5 (l/min)

Anslutningar
Vattentryck

0.5 – 10 bar

Vattenanslutning

3/8"

Utloppsriktning

P (horisontal)

Strömtillförsel

220 – 240 V AC

Frekvens

50 / 60 Hz

Komfort
Vattentemperatur

32 – 38 ºC

Torkningstemperatur

40 – 55 ºC

Flödeshastighet lufttorkare

18 m3/h

Flödeshastighet luktabsorption

2.4 m3/h

Varmvattentillförsel

Obegränsat

Vikt (i kg)

41,5 kg (produkt), 49,5 kg (komplett emballage)

Certifiering
IP-klass

IP x4
DVGW
EN 1717
CE
Typ av använt antibakteriellt medel:
Oorganiskt antibakteriellt medel

SIAA (antibakteriell)

Metod för antibakteriell behandling: Bränning
Antibakteriellt behandlingsparti: Vattenfl ödesyta
Registreringsnummer: JP0122008A0038Z

GROHE intern beräkning (4 personer/familj). Användning av toalett: 16 gånger per dag.
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39 354 SH0
Sensia Arena duschtoaletter
väggmonterad
tillval:
46 944 000
Installationskit för automatisk spolning:
för Rapid SL med spolcistern GD2 i kombination
med Sensia Arena duschtoalett

40 899 000
Anslutningsset för Sensia Arena/IGS
förbereder nuvarande ram för
GROHEs duschtoaletter

grohe.se

ENKEL, SNABB
INSTALLATION
Installera din duschtoalett i ett nytt badrum eller i ditt befintliga badrum – det är designat för att vara enkelt.
Med GROHEs glasmodul1 kan du välja mellan en sammetssvart och en månvit säkerhetsglasmodul som döljer
vattentillförseln och kan installeras över befintligt kakel. För nya lösningar är GROHE Rapid SL-ramen designad
för snabb installation bakom väggen och döljer praktiskt allt du behöver för att använda din duschtoalett.
39 374 KS0
Glasskydd
Skate Cosmopolitan
Velvet Black

[1] Anslutningsbox för vattenförsörjning Sensia IGS och Sensia Arena
[2] Vattenanslutning för Sensia IGS
[3] Skyddsblock för spolrör och avfallsböjning (samt monteringsmönster för bricka)
[4] Integrerad fixeringspunkt för elektrokabel Sensia Arena
[5] Rörledning för att styra vattenanslutningsslangen
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39 374 LS0
Glasskydd
Skate Cosmopolitan
Moon White

EVOLUTIONÄR –
FÜR IHR
PRIVATESTES
RITUAL.
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.

GROHE.SE
Följ oss

Registrera din GROHE Sensia Arena och få dubbla fördelar!
https://product-registration.grohe.com/
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