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DORDRECHT 

ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

Producten 
GROHE Euroeco 
GROHE Tempesta 
Grohtherm 2000

Architect 
EGM Architecten 
Dordrecht, Nederland

Project voltooiing 
2010/2011

Adres 
Postbus 444 
3300 AK Dordrecht 
Nederland

Klant 
Albert Schweitzer Ziekenhuis

Contact 
projectenbureau-nl@grohe.nl 
+31 79 3680133

1 De verschillende vleugels hebben elk 
hun eigen kleur en uitstraling. 
 

2 Kleuren geven het interieur een 
aangename sfeer. 

3 Het ontwerp van het ziekenhuis wordt 
gekenmerkt door verticale lijnen. 

4 De GROHE Euroeco Special kraan 
voldoet aan alle eisen voor hygiëne.

1 2

3

4

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht werd uitgebreid met diverse 
belangrijke afdelingen. Nieuwe kantoren, klinieken en eerste hulp-afdelingen 
werden gehuisvest in verschillende gebouwen op het Dordrecht Gezondheidspark. 

GROHE leverde hiervoor kranen, douches en thermostaten. De GROHE Euroeco 
Special kraan voldoet uitstekend aan de strikte hygiënevoorwaarden van het ziekenhuis. 
Dankzij de lange ergonomische handgreep kan de kracht van de waterstraal makkelijk 
en hygiënisch worden aangepast. Voor de badkamers werd gekozen voor de GROHE 
Tempesta douche en de Grohtherm 2000 thermostaatkranen. De veiligheid en het 
comfort van patiënten wordt verzekerd met de GROHE CoolTouch® technologie.
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SCHIEDAM 

VLIETLAND ZIEKENHUIS

Producten 
GROHE Euroeco 
GROHE Tempesta 
Grohtherm 2000

Architect 
EGM Architecten 
Dordrecht, Nederland

Project voltooiing 
2008

Adres 
Vlietlandplein 2 
3118 JH Schiedam 
Nederland

Klant 
Vlietland Ziekenhuis

Aantal bedden 
450

Contact 
projectenbureau-nl@grohe.nl 
+31 79 3680133

Het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam bestaat uit één 
gebouw met diverse ongebruikelijke hoeken en vormen. 
Van bovenaf lijkt het ziekenhuis op een haarspeld. Het 
ziekenhuis heeft twee entrees, een aan elke kant van het 
gebouw, die leiden naar de grote glazen hal tussen de 
twee vleugels van  
het pand. 

Veiligheid, hygiëne en efficiëntie zijn leidend voor de 
installatie van nieuwe sanitaire voorzieningen. Het ziekenhuis 
koos voor de makkelijk schoon te maken GROHE Euroeco 
Special kranen voor de wasbakken. Het eenvoudige gebruik 
van de lange, ergonomische handgrepen zorgt voor een 
hygiënischer gebruik van de kraan. In de douches bieden 
innovatieve GROHE-technologieën, de Grohtherm 2000 
thermostaatkranen en de GROHE Tempesta douchekoppen, 
maximale beveiliging tegen verbranding. Ook het 
watergebruik wordt hiermee tot een minimum beperkt.

1 De façade is ontworpen 
volgens klassieke 
principes, met een 
voetstuk, een centraal 
deel en een ‘kroon’. 

2 De hoge ramen geven 
de begane grond een 
ruimtelijk gevoel. 

3 De GROHE Euroeco 
Special kranen staan 
garant voor hygiënisch 
handen wassen.

1

2 3
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LEIDERDORP 

GEMIVA ZORGINSTELLING

Wat begon als proef op één locatie is amper 
een jaar later opgenomen in de kwaliteitseisen 
voor nieuwbouw. Gemiva-SVG, dat mensen 
met een beperking ondersteunt, liet drie Sensia 
Arena douche-wc’s installeren bij vestiging De 
Entree in Leiderdorp. Twee werden geplaatst 
bij bewoners, de derde fungeert als algemeen 
toilet. ‘In het begin hebben we er wel om 
gelachen’, blikt locatiemanager Anneke 
Bezuijen terug. ‘Een douche-wc is natuurlijk 
even wennen.’

De twintig bewoners hebben een lichamelijke 
beperking of niet-aangeboren hersenletsel en zijn 
aangewezen op 24-uurszorg. In de oude situatie 
werd gebruik gemaakt van standaardtoiletten. 
‘Dan moest een bewoner op een knop drukken 
en wachten tot een begeleider hem of haar kwam 
helpen’, legt George van Vliet uit, hoofd Bouw en 
Huisvesting bij Gemiva-SVG.

Sinds de plaatsing van de Sensia Arena van 
GROHE kunnen bewoners het zelf af. ‘Ze voelen 
zich nu zelfstandiger’, vertelt Anneke. ‘Dat draagt 
positief bij aan hun eigenwaarde. Het is niet fijn 
om iemand nodig te hebben voor dat intieme 
gebeuren.’ George: ‘Daarmee past de douche-
wc precies in het streven van Gemiva-SVG om 
mensen zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.’

Daar komt bij dat de begeleiders van De Entree 
werk uit handen wordt genomen. Activiteiten 
hoeven niet onderbroken te worden om iemand 
op het toilet te helpen. ‘Ook is een douche-wc veel 
hygiënischer’, benadrukt Anneke. ‘Iedereen die ‘m 
gebruikt, weet dat het heel prettig en comfortabel 
is.’ Ook ziet de Sensia Arena er gewoon netjes uit, 
vindt de locatiemanager. ‘Hij is mooi afgewerkt, 
zonder zichtbare draden en kabeltjes.’

Maar dat bewoners dankzij de Sensia Arena 
regie terugkrijgen over hun eigen leven, is de 
grootste winst. George: ‘Sommige bewoners zijn 
gewend aan hulp bij de toiletgang. Maar zodra 
ze de douche-wc gebruiken, zeggen ze zonder 
uitzondering: wat is dít fijn.’
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WONINGBOUW
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BAAMBRUGGE 

RIETVELD BUNGALOW

Producten 
GROHE Rainshower® Cosmopolitan 

Architect 
Gerrit Rietveld
Utrecht, Nederland

Interieurdesigner  
Remy Meijers Interieurarchitectuur
Utrecht, Nederland

Tegels 
Mosa

Project voltooiing 
2010

Adres 
Baambrugge, Nederland

Oppervlakte 
250 m2 

Contact 
projectenbureau-nl@grohe.nl
+31 79 3680133

Door het combineren van twee bungalows, ontworpen door Gerrit Rietveld in 1958, 
creëerde Remy Meijers een ruime gezinswoning, zonder afbreuk te doen aan de 
originele jarenvijftigstijl. 

Uit respect voor het werk van de beroemde architect maakte Meijers gebruik van materialen 
en meubels in de stijl van die tijd. In de badkamer sluit de tijdloze elegantie van de GROHE 
Rainshower® Cosmopolitan douche uitstekend aan bij het jarenvijftigdesign van de woning. 
De innovatieve GROHE DreamSpray® technologie verzekert gebruikers bovendien van de 
ultieme sensuele douche-ervaring.

1 De indeling van 
het huis maakt de 
bungalow geschikt als 
gezinswoning. 

2 Plattegrond van het huis. 

3 De GROHE Rainshower® 
Cosmopolitan douche 
heeft vier verschillende 
stralen, elk even 
onweerstaanbaar. 

4 De woonkamer, keuken 
en eetkamer zijn 
samengevoegd tot één 
grote leefruimte.

1

2

3

4
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AMSTERDAM 

RIJKSMUSEUM

The New Rijksmuseum, Ámsterdam
Cruz y Ortiz arquitectos

South Elevation

1 2 5 100

1

2

Een rondleiding van de Middeleeuwen naar de Twintigste Eeuw. Het 
vernieuwde Rijksmuseum biedt u die kans, verdeeld over tachtig nieuwe 
zalen en vier verdiepingen. 

De Concetto-kranen van GROHE accentueren de nieuwe tijdgeest van dit 
museum. De perfecte ergonomische aspecten en het aantrekkelijke design van de 
kranen geven de badkamers een kosmopolitische uitstraling. Dit wordt nog eens 
versterkt door de GROHE SilkMove® technologie en het luxueuze chroom van de 
GROHE StarLight®. Voor duurzaam watergebruik koos het Rijksmuseum verder 
voor de innovatieve GROHE Rapid SL- en GROHE Rapido U installatiesystemen.
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The New Rijksmuseum, Amsterdam
Cruz y Ortiz arquitectos

First floor

1 102 50

1 De reis door de tijd begint 
op de begane grond van 
het museum in het jaar 
1100 en eindigt op de 
derde verdieping in het 
jaar 2000. 

2 De vloer van de grote hal 
vormt een mozaïek. De 
ramen zijn net zo artistiek. 

3 Een Aziatisch paviljoen 
is toegevoegd in het 
voorste gedeelte van het 
gebouw. 

4 Op deze galerij sieren de 
werken van onder meer 
Frans Hals, Jan Steen, 
Johannes Vermeer en 
Rembrandt. 

5 Het Atrium valt op 
door het glazen dak. 
De binnentuin wordt 
omsloten door bakstenen 
muren met een warme 
uitstraling. 

Producten 
GROHE Concetto badkamer kranen
GROHE Rapid SL

Architect 
Cruz en Ortiz Architecten
Sevilla, Spanje

Renovatie 
2013

Adres 
Museumstraat 1
1071 XX Amsterdam
Nederland
 
Contact 
projectenbureau-nl@grohe.nl
+31 79 3680133

3

4

5
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AMSTERDAM 

THE EDGE

1
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De Nederlandse vastgoedontwikkelaar OVG heeft het 
meest duurzame kantoorpand ter wereld gerealiseerd. Het 
bedrijf werd daarvoor beloond met de hoogst mogelijke 
beoordeling door het Building Research Establishment; 
The Edge ontving het certificaat BREEAM-Outstanding. 

Voor deze prestatie werkte het bedrijf nauw samen met de 
grootste gebruiker van het pand, Deloitte. Dankzij innovatieve 
en intelligente technologieën behaalde het kantoor van 
40.000 vierkante meter een duurzaamheidsscore van maar 
liefst 98,36 procent. One Embankment Place in Londen werd 
daarmee van de eerste plek verstoten. In The Edge wordt 
gebruik gemaakt van met ethernet verbonden Philips LED 
verlichting. Ook kunnen medewerkers met hun smartphones 
de verlichting boven hun bureau aanpassen. Deze innovaties 
brengen de energierekening flink omlaag en dragen bij aan 
een duurzame bedrijfsvoering. 

De keukens van The Edge zijn voorzien van GROHE Blue 
en GROHE Red kranen. GROHE Red zorgt voor gefilterd 
kokend water zonder wachttijd, GROHE Blue levert gefilterd 
tapwater. Het ingebouwde koelsysteem en de verwisselbare 
carbonisatieketel maken het water koud en sprankelend. 
Gezien het feit dat veel mensen tapwater van huis 
meenemen in een plastic flesje, omdat ze bezorgd zijn om de 
waterkwaliteit elders, stelt de GROHE Blue mensen in staat 
hun plasticgebruik te verminderen.

Producten 
GROHE Red 
GROHE Blue

Architect 
Ron Bakker 
PLP Architecture Ltd

Project voltooiing 
2014

Adres  
Gustav Mahlerlaan 2970 
Amsterdam, Nederland

Oppervlakte 
40000 m2

Contact 
projectenbureau-nl@grohe.nl 
+31 79 3680133

2
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3 4 5

1 De zuidzijde van The 
Edge is deels bedekt met 
fotovoltaïsche panelen. 

2 Het interieur van The Edge. 

3 GROHE Red geeft kokend 
water, GROHE Blue levert 
gefilterd koel tapwater. 

4 De badkamers zijn uitgerust 
met GROHE Europlus E. 

5 The Edge, gevestigd in het 
commerciële en financiële hart 
van Nederland, is een van de 
slimste gebouwen ter wereld. 
Het houdt automatisch het 
energieverbruik bij en kan 
zich aanpassen aan nieuwe 
technologieën en innovaties.
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BREDA 

HOTEL NASSAU BREDA 
1

2

Hotel Nassau is gehuisvest in een volledig 
gerenoveerd Franciscaans klooster uit 1903. 
De architecten kozen voor meer licht en ruimte 
in het vanouds donkere gebouw, waardoor het 
hotel nu het beste biedt van oud en nieuw. 

Bijzonder is dat de religieuze oorsprong prima 
samengaat met de moderne ambiance van het 
hotel. Gasten worden verwend met hemelse 
bedden, heerlijk eten en medewerkers als 
engelen. De badkamers van dit hotel sluiten 
daar naadloos op aan dankzij diverse prachtige 
GROHE-producten. Zo kunnen gasten genieten 
van de massages van de GROHE Rainshower® 
Cosmopolitan, en door de GROHE Euphoria 110 
Champagne douchekop zijn ze verzekerd van 
een waar douche-genot. Met zijn luxe en design 
staat Hotel Nassau garant voor een onvergetelijk 
verblijf in Breda.
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Producten 
GROHE Rainshower® Cosmopolitan 
GROHE Euphoria 110 Champagne handdouche 
GROHE Euphoria XXL systeem

Architect en interieurdesigner 
C5 Architecten 
Breda, Nederland

Adres 
Nieuwstraat 23 
Breda, Nederland

Eigenaar 
Autograph Collection by Marriott

Project voltooiing 
2016

Aantal kamers 
94

Contact 
projectenbureau-nl@grohe.nl 
+31 79 3680133

1 De indrukwekkende gewelfde plafonds zijn 
niet alleen behouden, maar kregen ook een 
upgrade met modern design en verlichting. 

2 C5 Architecten gaven het oude klooster een 
grondige renovatie. 

3 Het meubilair in de lounge zorgt voor 
koninklijke elegantie. 

4 De gangen zijn weelderig verlicht. 

5 Schitterend uitzicht over de daken van de 
oude stad. 

6 De religieuze achtergrond van het oude 
klooster komt ook terug in de kamers. 

7 Oud en nieuw zijn door de architecten op 
bijzondere wijze gecombineerd. 

8 Het GROHE Euphoria XXL systeem bestaat 
uit de GROHE Rainshower® Cosmopolitan 
hoofddouche en de GROHE Euphoria 
handdouche. Gebruikers kunnen dankzij de 
GROHE DreamSpray® technologie genieten 
van heerlijke waterstralen. De glimmende 
Essence-kraan maakt indruk door zijn 
gebruiksgemak en minimalistische design.

6

7

8

PAGINA 18



https://pro.grohe.com/nl/3106/douche/douchesystemen/rainshower/
https://pro.grohe.com/nl/3147/douche/douchesystemen/euphoria/
https://pro.grohe.com/nl/3147/douche/douchesystemen/euphoria/
mailto:projectenbureau-nl@grohe.nl


GROHE | REFERENTIEPROJECTEN | FARALDA CRANE HOTEL

AMSTERDAM 

FARALDA CRANE HOTEL 

Unieker dan het Faralda Crane Hotel vindt u ze 
niet snel. Dit Amsterdamse hotel is gevestigd 
in een oude havenkraan, een indrukwekkend 
overblijfsel van het industriële tijdperk. Gasten 
zijn verzekerd van een bijzonder verblijf in een 
exclusieve accommodatie met schitterend 
uitzicht over de stad. 

Op zo’n vijftig meter van de grond bevindt zich 
de Mystique Suite, met verleidelijke kleuren, 
weelderige stoffen, designmeubilair en materialen 
van topkwaliteit. Onder deze suite zit de Secret 
Suite. Levendige kleurschakeringen en abstracte 
vormen brengen gasten daar in oriëntaalse 
sferen. En dan hebben we het nog niet eens 
gehad over de vrijstaande badkuip, vele kussens 
en exotische lampen, die beelden oproepen van 
zwoele Arabische nachten. De GROHE Allure-
kranen voldoen aan de strikte eisen die het Faralda 
Crane Hotel stelt aan design en kwaliteit. Ook 
werd gekozen voor het GROHE Rainshower® 
douchesysteem, dat met zijn heerlijke waterstraal 
gasten een weldadige douchebeurt geeft. 
Vanuit de badkamers hebben zij bovendien een 
adembenemend uitzicht over Amsterdam.

1
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Producten 
GROHE Rainshower® douchesysteem 
Grohtherm 3000 thermostaatkraan 
GROHE Euphoria Cosmopolitan douche 
GROHE Allure kranen

Eigenaar / Design & Project verantwoordelijke
Edwin Kornmann Rudi

Hoofd Aannemer 
Talsma Scheepswerf 
Franeker, Nederland

Interieur Designer & Architect 
Heidi Much Houses 
Edward van Vliet 
IAA Architecten GmbH 
Amsterdam, Nederland

Adres 
NDSM Plein 78, 1033 WB 
Amsterdam, Nederland

Ruimte 
3 kamers en een TV omroepstudio

Contact 
projectenbureau-nl@grohe.nl 
+31 79 3680133

1 De oude kraan maakt deel uit van de NDSM-scheepswerf. Het 
glas en roodgeverfde staal accentueren de industriële look. 

2 De badkuip, met panoramisch uitzicht over de stad, is het 
onbetwiste hoogtepunt van de suite. De GROHE Allure 
kranen en de geïntegreerde SENA-douchekop vormen de 
‘finishing touch’ van de spa. 

3 Vanwege een extra plafond in de voormalige 
bestuurderscabine heeft deze luxe suite een aparte slaap- en 
leefruimte. De andere twee suites zijn gevestigd in containers 
boven en onder de cabine. 

4 De innovatieve Grohtherm 3000 thermostaatkraan en de 
GROHE Euphoria Cosmopolitan douche zijn in de badkamer 
geïntegreerd. De combinatie van de twee zorgt voor een 
comfortabele en sensuele douchebeurt.

3 4

2
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AMSTERDAM 

THE EXCHANGE HOTEL
1

Unieke kunststukken sieren 
de kamers van dit creatieve 
hotel. The Exchange Hotel in 
Amsterdam valt op door de 
individuele aankleding van elke 
kamer – ze zijn als modellen op 
de catwalk. 

Deze ongebruikelijke en 
aantrekkelijke aanpak is afkomstig 
van studenten en alumni 
van het Amsterdam Fashion 
Institute, in samenwerking 
met het TextielMuseum. De 
badkamers hebben functionele 
en duurzame GROHE Eurosmart 
kranen, alle voorzien van GROHE 
EcoJoy® technologie, die het 
watergebruik tot wel 50 procent 
vermindert. Met hun perfecte 
waterstraal transformeren 
de GROHE Grohtherm 1000 
thermostaatkranen en de GROHE 
Tempesta duo-douches de 
badkamers van het hotel in een 
sensuele oase van welzijn. 

Producten 
GROHE Eurosmart kranen 
GROHE Grohtherm 1000 thermostaatkranen 
GROHE Tempesta duo-douches 

Architect 
Onswerk architecten 
Hoendiepstraat 11/2HG 
1079 LP Amsterdam 
Nederland

Interieurdesigner 
INA MATT 
Riegeweg 14 
8749 TD Pingjum 
Nederland

Concept 
Suzanne Oxenaar & Otto Nan

Project voltooiing 
2011

Adres 
Damrak 50 
1012 LL Amsterdam 
Nederland

Klant 
Otto Nan en Suzanne Oxenaar

Aantal kamers 
61

Contact 
projectenbureau-nl@grohe.nl 
+31 79 3680133
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2

3

4 5

1 Het hotel is gevestigd 
aan het Damrak, een van 
de levendigste en oudste 
straten van Amsterdam.

2 Elke kamer is een 
kunstwerk op zich: ‘Live 
Hand Drawing’ door Iris 
Kloppenburg.

3 Opmerkelijke 
muurbedekking: ‘Marie 
Antoinette 2’ door Roos 
Soetekouw.

4 Modebewust meubilair: 
‘Tailor’s Dummy’ door 
INA-MATT. 

5 Geïnspireerd door Frida 
Kahlo: ‘Mestiza’ door 
Juanita Koerts.  
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TEUGE 

LUXE HOTEL 
SUITES AIRPLANE 

Producten 
GROHE Eurosmart kranen 
GROHE Grohtherm 1000 thermostaatkranen 
GROHE Tempesta duo-douches

Architect 
Onswerk architecten 
Hoendiepstraat 11/2HG 
1079 LP Amsterdam 
Nederland

Interieurdesigner 
INA MATT 
Riegeweg 14 
8749 TD Pingjum 
Nederland

Concept 
Suzanne Oxenaar & Otto Nan

Project voltooiing 
2011

Adres 
Damrak 50 
1012 LL Amsterdam 
Nederland

Klant 
Otto Nan en Suzanne Oxenaar

Aantal kamers 
61

Contact 
projectenbureau-nl@grohe.nl 
+31 79 3680133

1 2
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GROHE | REFERENTIEPROJECTEN | LUXE HOTEL SUITES AIRPLANE

De Ilyuschin, gebouwd in 1960, herbergt een 
luxe vlucht suite voor twee personen en is 
uitgerust met de nieuwste technologie. Het 
interieur dat gedomineerd wordt door ovale 
vormen en cirkels, was aangepast om te voldoen 
aan het vliegtuig thema.

Witte en zwarte kleuren creëren een zeer moderne 
sfeer met een retro touche. De badkamer inrichting 
in de suite is voorzien van exclusief comfort met de 
nieuwste technologie. Sensueel minimalisme van 
de GROHE Ondus® Digitale wastafel en mengkraan 
is het hoogtepunt in de badkamer waar eenvoud en 
emotie bekwaam gecombineerd wordt. Dit zorgt 
voor ongeëvenaard genot van water.

1 De Ilyuschin 18 is een 
voormalig overheidsvliegtuig 

2 Een designer bed in een 
ongebruikelijke setting 

3 Ronde en ovale vormen 
domineren het interieur 

4 Jacuzzi met de GROHE Ondus® 
Digital mengkraan  

5 Badkamer met de GROHE 
Ondus® Digital mengkraan

3

4

5

PAGINA 24






