DE PERFECTE DOUCHE:
NU IS HET JOUW BEURT
STAP MET GROHE IN DE WERELD VAN HET DOUCHEGENOT

grohe.be

WELKOM BIJ HET
DOUCHEGENOT
VAN GROHE

3

grohe.be

GROHE-DOUCHES –
MEER INFORMATIE
HOOFDDOUCHES
Een prachtig aanbod van
hoofddouches met een
overweldigende keuze uit
straalsoorten, vormen en maten

96
HANDDOUCHES
Ontdek de grote verscheidenheid
aan GROHE-handdouches

102

DOUCHEGENOT

INBOUWDOUCHES

OPBOUWDOUCHES

OP MAAT GEMAAKTE
DOUCHES

Stap de wereld van GROHE binnen
en vind de perfecte douche

GROHE SmartControl Inbouwsystemen: verborgen technologie,
wordt achter de wand gemonteerd
voor een strakke, minimalistische
look en meer ruimte

GROHE Opbouwsystemen zijn
ontworpen om een statement
te maken in jouw badkamer en
kunnen met minimale inspanning
worden geïnstalleerd voor een
maximaal effect

Onze meest luxueuze, modernste
douches. Voor een individuele
douche-ervaring die geen wens
onbeantwoord laat
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WAT IS VOOR JOU DE PERFECTE DOUCHE?
BEREID JE VOOR OP GENIETEN
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ALS IK HET WATER AAN ZET VOELT
HET ALSOF IK IN EEN VERFRISSENDE
ZOMERSE BUI STA

w

HET ONTSPANNENDE
RAIN- EN TRIOMASSAGESTRAALBEELD
RAINSHOWER 360
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EEN ACTIVERAIN-STRAAL DIE ALLE
SPANNING VAN MIJN SCHOUDERS WAST,
EN ALLE SHAMPOO UIT MIJN HAAR

w

DE KRACHTIGE
ACTIVERAIN-STRAAL
RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
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EEN VARIO-STRAALBEELD DAT MIJ LAAT
KIEZEN TUSSEN EEN KRACHTIGE JETSTRAAL EN EEN ZACHTE RAIN-STRAAL:
HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

w

DE ZOOMBARE
STRAALSOORTEN
EUPHORIA 260
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EEN MINIMALISTISCH DESIGN EN EEN
BETOVERENDE, CHROOMAFWERKING,
DAT MAAKT HET VERSCHIL VOOR MIJ

EEN MODERNE LOOK
VOOR ELKE BADKAMER
TEMPESTA 210
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“MIJN PERFECTE
DOUCHEBEDIENING
IS HIER …”
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“… BINNEN HANDBEREIK.”
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GROHE
SMARTCONTROL
DRUKKEN, DRAAIEN, DOUCHEN
Wat bedoelen we met SmartControl? Dat je moeiteloos elk
element van je douche kunt regelen, zodat je gewoon kunt
genieten van het moment. SmartControl is de intuïtieve
bediening van temperatuur, waterstroom en verschillende
straalbeelden, allemaal met minimale inspanning, om de
perfecte douche-ervaring te verzekeren.
GROHE SmartControl Inbouw: verborgen technologie,
wordt achter de wand gemonteerd voor een strakke,
minimalistische look en meer ruimte.
Pagina 42
GROHE SmartControl Opbouw: ontworpen om
een statement te maken in je badkamer en GROHE
SmartControl kan met minimale inspanning worden
geïnstalleerd voor een maximaal effect.
Pagina 54

29 904 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor inbouw met 3 uitgangen
+ apart inbouwdeel
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34 706 000
Grohtherm SmartControl
Perfecte Doucheset
met Rainshower 310 SmartActive Cube

GROHE
INBOUWDOUCHES

INSPIRATIE

22

RAINSHOWER 360

26

NIEUW: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE

32

NIEUW: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE

36

NIEUW: GROHTHERM SMARTCONTROL

42

20

21

grohe.be

ZICHTBAAR GENOT
VERBORGEN TECHNOLOGIE:
INBOUWDOUCHES

26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360 Duo
Hoofddoucheset
inclusief douchearm
+ apart inbouwdeel
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INSPIRATIE
VOOR MEER
INDIVIDUEEL
GENOT

Wij denken dat je douche eruit zou moeten zien alsof
deze voor jou alleen ontworpen werd. Inbouwdouches
van GROHE geven je meer ruimte om weg te dromen
en meer controle over je douche-ervaring.
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RAINSHOWER 360
EN WE HEBBEN
NOG VELE IDEEËN,
VOOR NOG MEER
DOUCHEGENOT

26 443 000
+ 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo
Combi-douchesysteem
+ aparte verborgen inbouwdelen

Wanneer je je douche instapt, willen we dat je van alle
mogelijkheden geniet die water te bieden heeft. Daarom
geven onze Rainshower 360-hoofddouches je de keuze uit
verschillende straalsoorten: van de heerlijke, verfrissende
GROHE PureRain-straal tot de verkwikkende Bokoma- en
Massagestralen.
Wanneer je kiest voor GROHE SmartControl Duo kan je
van meer dan één straalsoort tegelijk genieten. Probeer de
GROHE PureRain-straal eens samen met de stimulerende
TrioMassage. Of schakel met een druk op de knop over
naar de handdouche. Alles is mogelijk, puur genot. Met
slechts drie intuïtieve knoppen geeft GROHE SmartControl
Duo je alles wat je nodig hebt om je volledig in je element
te voelen.

ONTDEK MEER OP GROHE.BE
RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL COMBI

GROHE PureRainstraal

26

TrioMassagestraal
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GROHE PureRain /
GROHE Rain O2-straal
als voorkeursfunctie

Verbeterde
SpeedCleansproeigaatjes

ZO ZIET PUUR
GENOT ERUIT
De perfecte afwerking voor de perfecte douche. De GROHE Rainshower 360 is
verkrijgbaar in twee stijlvolle afwerkingen: in klassiek chroom en, voor een subtiel
designelement, in MoonWhite.

KIES
UW KLEUR
26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360
Hoofddoucheset
+ apart inbouwdeel

LS0
MoonWhite

000
Chroom

GROHE StarLightsproeiplaat

GROHE TrioMassage-straal
De bekende GROHE Bokomastraal en twee
Massagestralen geven je een hoofd- en
schoudermassage in een gecombineerde straal
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26 254 LS0 + 26 264 001
Rainshower 360
Hoofddoucheset
+ apart inbouwdeel
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HET BESTE VAN
TWEE WERELDEN:
GROHE
SMARTCONTROL
COMBIDOUCHESYSTEEM

Wij noemen het de gecombineerde oplossing: geen
zichtbare douchestang, enkel de imposante Rainshowerhoofddouche en GROHE SmartControl.

GROHE SmartControl Combi is verkrijgbaar in
de Duo-variant en voorziet ook in een rekje voor
shampoo en douchegel.

Het GROHE SmartControl Combi-douchesysteem is
ongelooflijk flexibel. Het biedt diverse inbouwopties en
combinaties. Je kunt de thermostaat bijvoorbeeld niet
alleen eenvoudigweg onder de douchekop plaatsen, maar
zelfs op één van de zijwanden van de douche. Je kunt de
thermostaat ook combineren met andere douchekoppen,
handdouches of lichaamsdouches van GROHE, om je
eigen persoonlijk douche-ervaring te creëren.

En omdat de leidingen in de muur lopen, gaat
schoonmaken moeiteloos. Nog een voordeel dat het
GROHE SmartControl Combi-douchesysteem je biedt.

26 443 000 + 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo
Combi-douchesysteem
+ aparte inbouwdelen

START / STOP & VOLUME
Met de innovatieve GROHE SmartControl-technologie kan
je je ideale straal of een combinatie van straalsoorten kiezen
en de juiste straalsterkte instellen. Het kan niet eenvoudiger.

COOLTOUCH-BEHUIZING
Om te vermijden dat je je verbrandt door in contact te komen
met een heet oppervlak, zorgt de GROHE CoolTouch-technologie
ervoor dat de temperatuur van de buitenkant van de behuizing
nooit warmer wordt dan de douchetemperatuur van jouw voorkeur.

30

TEMPERATUUR
De GROHE TurboStat-technologie is het hart van dit douchesysteem.
De onbetwiste gevoeligheid van dit thermo-element betekent dat
het water in een fractie van een seconde op de gewenste temperatuur
is en zo blijft, tijdens de hele duur van jouw douche.
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RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
DE BELOFTE VAN
OPMERKELIJK
WATERGENOT

nieuw

32

26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hoofddoucheset inclusief douchearm
+ apart inbouwdeel
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RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
ZO VEEL REDENEN
OM HET GEWELDIG
TE VINDEN
De Rainshower 310 SmartActive heeft zoveel te bieden
dat het moeilijk te bepalen is waar te beginnen. Het
slanke en minimalistische design past samen met
zijn moderne, kosmopolitische look in elke badkamer.
Douchen wordt een waar genot om elke dag naar uit
te kijken dankzij de ruime afmetingen van de douchekop.
Twee verschillende douchepatronen laten je kiezen

GROHE PureRainstraal voor een
zachte, verfrissende
douche

34 705 000
Grohtherm SmartControl
Perfect Doucheset
met Rainshower 310 SmartActive

tussen een zachte en rustgevende GROHE PureRainstraal en het nieuwe stimulerende GROHE ActiveRain,
of een combinatie van beiden. De Rainshower 310
SmartActive is verkrijgbaar in twee verschillende
vormen en twee verschillende afwerkingen. Samen
met SmartControl Inbouw is de Rainshower 310
SmartActive een perfecte match.

GROHE StarLight
verchroomde
sproeiplaat (ook
verkrijgbaar met
acrylglasplaat in
MoonWhite)

Verbeterde
SpeedCleansproeigaatjes

NIEUW! GROHE ActiveRain om shampoo uit te
wassen en de huid en hoofdhuid te stimuleren,
met sproeigaatjes in een andere vorm

34

ONTDEK MEER OP GROHE.BE
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE
SMARTCONTROL INBOUW
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26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hoofddoucheset met douchearm
+ apart inbouwdeel

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE CUBE
DE VORM VAN JE
NIEUWE FAVORIETE
DOUCHE-ERVARING
Misschien werd je al verleid door de Rainshower 310
SmartActive en is het enige dat je nog mist om de
perfectie te bereiken, de vierkante versie. Dat hebben
we opgelost met de Rainshower 310 SmartActive Cube.

GROHE PureRainstraal voor een
zachte, verfrissende
douche

Net zo strak als de ronde versie en met een vergelijkbaar
slank, minimalistisch design. De Rainshower 310
SmartActive Cube pronkt met een ruim straalbeeld
voor meer genot onder de douche.

GROHE StarLight
verchroomde
sproeiplaat
(NIEUW: ook
verkrijgbaar in
MoonWhite)

29 157 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor inbouw met 3 uitgangen
+ apart inbouwdeel

Verbeterde
SpeedCleansproeigaatjes

NIEUW! GROHE ActiveRain om shampoo
uit te wassen en de huid en hoofdhuid
te stimuleren, met sproeigaatjes in een
andere vorm
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ONTDEK MEER OP GROHE.BE
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE
SMARTCONTROL INBOUW
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26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hoofddoucheset inclusief douchearm
+ apart inbouwdeel

DE PERFECTE AFWERKING
VOOR ELKE VORM, VAN ROND
TOT VIERKANT

Wanneer je de perfecte vorm hebt gekozen voor jouw
douchekop, is het tijd om na te denken over de afwerking

die je wilt. Kies tussen klassieke glimmend chroom
en subtiel elegant acrylglas MoonWhite.

26 475 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Hoofddoucheset
+ apart inbouwdeel

26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hoofddoucheset
+ apart inbouwdeel

26 475 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Hoofddoucheset
+ apart inbouwdeel

26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hoofddoucheset
+ apart inbouwdeel

KIES
UW KLEUR

LS0
MoonWhite

38

000
Chroom
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26 475 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Hoofddoucheset inclusief douchearm
+ apart inbouwdeel

SPOEL SHAMPOO UIT
SPOEL SPANNING WEG

Kies tussen een zachte zomerse regenbui en een plensbui
met één druk op de knop. De centrale GROHE ActiveRainstraal geeft een krachtig straalpatroon waarmee je elk
laatste restje shampoo snel en effectief uitspoelt en je

GROHE PureRain-straal

40

hoofdhuid stimuleert voor een tintelend schoon gevoel.
Of wissel naar de GROHE PureRain-straal en ontspan
je onder een zachte, verfrissende regendouche.

GROHE ActiveRain-straal
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GROHTHERM
SMARTCONTROL
100 % BEDIENING
VERBORGEN IN ÉÉN
SLIMME KNOP

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om van een
verfrissende en persoonlijke douche te genieten. Druk op
de knop om jouw ideale douchestraal te kiezen en geniet.
Wissel wanneer je maar wilt tussen een lichte, verfrissende
douchestraal of een krachtige, stimulerende Jet-straal.
Of kies gewoon voor een revitaliserende handdouche.
Of wil je van twee straalsoorten tegelijk genieten?
Geen probleem, activeer simpelweg beide knoppen.
En douchen met GROHE SmartControl kan zelfs nog
intelligenter… met de innovatieve GROHE SmartControltechnologie kan je zowel straalsoorten selecteren als
het volume aanpassen. Draai aan de GROHE ProGriphandgreep en verander de waterstroom voor exact de
juiste hoeveelheid. Jouw ideale volume-instelling wordt
opgeslagen, perfect voor een korte pauze of voor je
volgende douche. Soepele en intuïtieve bedieningen
die direct worden bediend vanaf de hoofdunit van de
douche, zorgen ervoor dat de bediening eenvoudig
is voor het hele gezin. Dat is pas intelligent.

29 121 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor inbouw met 3 uitgangen
+ apart inbouwdeel
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DE TECHNOLOGIE ACHTER DE MUUR:
INTELLIGENT ONTWORPEN,
INTUÏTIEF BEDIEND

Het design van GROHE SmartControl Inbouw gaat
veel verder dan het louter functionele. Het slanke en
gestroomlijnde uiterlijk past prachtig in elke badkamer.
De dunne afdekplaten van 10 mm verzekeren dat de
GROHE SmartControl Inbouw-afwerksets elegant en
ruimtebesparend zijn.
Verkrijgbaar in twee verschillende vormen: rond en
vierkant. Ook verkrijgbaar in twee stijlvolle afwerkingen:
in klassiek chroom, en voor een opvallend maar subtiel
designelement, in MoonWhite acrylglas. Elke variant
past perfect bij de overeenkomstige GROHE-designlijn.

KIES
UW KLEUR

LS0
MoonWhite

29 126 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor inbouw met 3 uitgangen
+ apart inbouwdeel
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000
Chroom

29 904 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor inbouw met 3 uitgangen
+ apart inbouwdeel
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GROHTHERM
SMARTCONTROL
OVERZICHT

+

ONTDEK MEER OP GROHE.BE
DOUCHECONFIGURATOR
GROHE RAPIDO SMARTBOX

29 125 000
Grohtherm
SmartControlthermostaat
voor inbouw
met 2 uitgangen
waarvan
1 geïntegreerde
douchekoppeling

29 123 000
Grohtherm
SmartControlthermostaat
voor inbouw
met 1 uitgang

29 150 LS0
Grohtherm
SmartControlthermostaat
voor inbouw
met 1 uitgang

29 153 LS0
(MoonWhite)

29 118 000
(klassiek chroom)

1 UITGANG
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29 120 000
Grohtherm
SmartControlthermostaat
voor inbouw
met 2 uitgangen
waarvan
1 geïntegreerde
douchekoppeling

29 124 000
Grohtherm
SmartControlthermostaat
voor inbouw
met 2 uitgangen

29 151 LS0
Grohtherm
SmartControlthermostaat
voor inbouw
met 2 uitgangen

29 156 LS0
(MoonWhite)

29 119 000
(klassiek chroom)

2 UITGANGEN

29 126 000
Grohtherm
SmartControlthermostaat
voor inbouw
met 3 uitgangen

29 904 LS0
Grohtherm
SmartControl
thermostaat
voor inbouw
met 3 uitgangen

29 157 LS0
(MoonWhite)

29 121 000
(klassiek chroom)

+

29 123 000 + 29 127 000
Grohtherm SmartControlthermostaat voor inbouw
met 1 uitgang en
Grohtherm SmartControl
afwerkset met 3 uitgangen

29 150 LS0 + 29 152 LS0
Grohtherm SmartControlthermostaat voor inbouw
met 1 uitgang en
Grohtherm SmartControl
afwerkset met 3 uitgangen

29 153 LS0 + 29 158 LS0
(MoonWhite)

29 118 000 + 29 122 000
(klassiek chroom)

26 443 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
Combi-douchesysteem met thermostaat
+ 26 449 000
inbouwdeel voor thermostaat
+ 26 264 001
inbouwdeel voor hoofddouche

3 UITGANGEN

4 UITGANGEN
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GROHE
OPBOUWDOUCHES

27 296 002
Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostaat

INSPIRATIE

50

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO

54

GROHE SMARTCONTROL

58

RAINSHOWER 310

60

NIEUW: EUPHORIA 260

62

EUPHORIA CUBE 230

68

NIEUW: TEMPESTA COSMOPOLITAN 210

70
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DE EENVOUDIGSTE WEG NAAR
EEN FANTASTISCHE ERVARING:
OPBOUWDOUCHES

26 087 000
Euphoria Cube System 230
Douchesysteem met thermostaat
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SNEL, SNELLER,
SNELST VAN
PLANNING
NAAR GENOT
Sluit je ogen en beeld je de perfecte douche
in. Met de opbouwdouches van GROHE kan
jij je plannen gemakkelijker realiseren dan
je zou denken. Van plannen naar genieten
kan zo eenvoudig zijn.

53
52

grohe.be

RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL DUO
VERBETER JOUW
DOUCHE-ERVARING

26 250 LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
Douchesysteem met thermostaat

GROHE SmartControl Duo geeft een nieuwe betekenis
aan de uitdrukking vingertopbedieningg. Met drie
SmartControl-knoppen kan je twee hoofddouchestralen
en een handdouche bedienen en kan je kiezen tussen
een zachte, verfrissende, zomerse regenbui of een
revitaliserende Massagestraal. Of iedere combinatie die
jij fijn vindt. Draai het volume helemaal omhoog voor
een krachtige stroming of omlaag voor een fijne straal.
En kies de temperatuur die jou het beste bevalt. Alles
binnen handbereik.
Ook verkrijgbaar als GROHE SmartControl Mono, een
combinatie van een hoofddouche met één straalbeeld
en een handdouche.

ONTDEK MEER OP GROHE.BE
RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO

54
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ZO ZIET PUUR
GENOT ERUIT

GROHE PureRain /
GROHE Rain O2-straalbeeld
als voorkeursfunctie

Verbeterde
SpeedCleansproeigaatjes

De perfecte afwerking voor de perfecte douche. De GROHE
Rainshower 360 is verkrijgbaar in twee stijlvolle afwerkingen:
in klassiek chroom en, voor een subtiel designelement,
in MoonWhite.

KIES
UW KLEUR

LS0
MoonWhite

000
Chroom

GROHE StarLightsproeiplaat

GROHE TrioMassage-straal
De bekende Bokoma-straal en twee Massagestralen
geven je een hoofd- en schoudermassage in een
gecombineerde straal
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HET ZICHTBARE
VOORDEEL
GROHE
SMARTCONTROL

Misschien droom je er al lang van om van je oude douche
een heerlijke douche-ervaring te maken. Als je een nieuwe
badkamer of een renovatie plant, is GROHE SmartControl
een ideale oplossing. Het op de wand gemonteerde GROHE
Rainshower SmartControl-douchesysteem maakt plaatsing
eenvoudig, maar het resultaat is verbluffend.
Dit douchesysteem is verkrijgbaar in twee verschillende
varianten: Duo met drie SmartControl-knoppen, hoofddouche met twee stralen plus handdouche en Mono met
twee SmartControl-knoppen, een enkele douchestraal uit
de hoofddouche en een handdouche.

Een tablet met ruimte voor shampoo en douchegel is
geïntegreerd in het design van GROHE SmartControl.
De vele functies van GROHE SmartControl, van het
intuïtieve gebruik van de SmartControl-knoppen en
de perfecte volume- en temperatuurbediening tot aan
een keur aan afwerkingen voor de douchekoppen,
staan garant voor meer douchegenot.

26 250 000
Rainshower SmartControl 360 Duo
Douchesysteem met thermostaat

START / STOP & VOLUME
Met de innovatieve GROHE SmartControl-technologie kan
je je ideale straal of een combinatie van straalsoorten kiezen
en de juiste straalsterkte instellen. Het kan niet eenvoudiger.

COOLTOUCH-BEHUIZING
Om te vermijden dat je je verbrandt door in contact te komen
met een heet oppervlak, zorgt de GROHE CoolTouch-technologie
ervoor dat de temperatuur van de buitenkant van de behuizing
nooit warmer wordt dan de douchetemperatuur van jouw voorkeur.

58

TEMPERATUUR
De GROHE TurboStat-technologie is het hart van dit douchesysteem.
De onbetwiste gevoeligheid van dit thermo-element betekent dat
het water in een fractie van een seconde op de gewenste temperatuur
is en zo blijft, tijdens de hele duur van jouw douche.
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27 968 000
Rainshower System 310
Douchesysteem met thermostaat

RAINSHOWER 310
DE ESSENTIËLE
ELEMENTEN VAN EEN
GEWELDIGE DOUCHE
COMBINEREN
Of je nu op zoek bent naar een stijlvol design en een
prachtige afwerking of naar comfort en functionaliteit: de
Rainshower 310 is een compleet systeem dat alles bevat.
Het wordt geleverd met een prachtige, brede douchekop
in sprankelend chroom voor een lichaamsdouche en met
een zachte, verfrissende straal. En de innovatieve handdouche biedt een fantastische variatie aan straalsoorten
om uit te kiezen.
Met de GROHE TurboStat-thermostaattechnologie kan
je jouw gewenste temperatuur instellen en van perfect
comfort genieten, wetende dat deze altijd constant blijft.
GROHE CoolTouch zorgt ervoor dat je kranen nooit
warmer zijn dan de waterstroom. Dit is nog een van de
vele voordelen waar je van geniet met de Rainshower 310.

ONTDEK MEER OP GROHE.BE
RAINSHOWER-DOUCHESYSTEEM
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EUPHORIA 260
ALLES VAN ONTSPANNING
TOT VERKWIKKING

26 455 000
Euphoria 260
Hoofddouche

nieuw
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27 296 002
Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostaat

EUPHORIA 260
HET ANTWOORD LIGT
IN DE AANPASSING
VAN DE STRAALZONE
De Euphoria 260 verdient zijn naam elke keer dat je onder
de douche stapt. Gecentreerd in het midden van het
sprankelende verchroomde sproeiplaat zit een speciale
knop. Hiermee kan je de verschillende straalzones kiezen,
waarbij je de breedte van de straal en de kracht van de
waterstroom instelt.

Zone 1 geeft een gerichte Jet-straal voor een verkwikkende
douche, ideaal voor het afspoelen van spanning – en
shampoo. Zone 2 geeft het beste van twee werelden: een
bredere straal voor een stimulerend maar ontspannend
effect. Zone 3 is de breedste straal: voor dekking van het
hele lichaam en een zachte, verfrissende douche.
ZONE 2

ZONE 1

ZONE 3

ONTDEK MEER OP GROHE.BE
EUPHORIA-DOUCHESYSTEEM
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VAN L TOT XXL
EN WEER TERUG

Drie zones douchegenot binnen handbereik. Wissel
van de een naar de ander met een draai aan de knop.
Door simpelweg aan de knop te draaien kan je van
de krachtige Jet-straal genieten, gevolgd door de
bredere SmartRain-straal voor een stimulerend maar
ontspannend effect en naar de Rain-straal vol in het
gezicht voor het gevoel van een zachte, zomerse
regenbui. Blijf aan de knop draaien om nog eens
langs de drie zones te reizen.

26 455 000
Euphoria 260
Hoofddouche

Om het gebruik
nog eenvoudiger
te maken, kan
de knop constant
worden gedraaid,
in beide richtingen.
Van de Rain-straal in het gezicht naar de SmartRain-straal, om af te ronden met de Jet-straal.
Zo vaak als jij wilt …
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26 087 000
Euphoria Cube System 230
Douchesysteem met thermostaat

EUPHORIA CUBE 230
VIERKANT GENOT

Het kubisme is weer in de mode met ons Euphoria Cube
230-systeem. Zuivere lijnen en kubistische vormen zorgen
voor een krachtig design-statement vol zelfvertrouwen:
van de vierkante kop tot aan de Cube-handdouche.
Het dunne watergordijn dat in grote, zachte druppels uit
het Rain-straalbeeld valt, verzacht het effect en creëert
een fascinerend contrast. Voor een verfrissend andere
douche-ervaring.

ONTDEK MEER OP GROHE.BE
EUPHORIA-DOUCHESYSTEEM
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TEMPESTA 210
GEWOON EEN GEWELDIG
DOUCHEGEVOEL

nieuw
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26 408 000
Tempesta 210
Hoofddouche
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27 922 001
Tempesta Cosmopolitan System 210
Douchesysteem met thermostaat

TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210
EEN MODERNE LOOK
VOOR ELKE BADKAMER

De strakke, gepolijste douchekop en het cilindervormige
profiel maken de Tempesta Cosmopolitan 210 de perfecte
keuze voor moderne, architecturale badkamers.
Tempesta Cosmopolitan 210 is een eenvoudig te installeren
douchesysteem en biedt alle voordelen van de GROHEtechnologie. De douchekop en douchearm kunnen worden
gedraaid om de perfecte hoek te vinden. Er loopt een
waterleiding door de wandstang en de GROHE TurboStattechnologie van de thermostaat zorgt ervoor dat je een
luxe douche kunt nemen die altijd op de vooraf ingestelde
temperatuur blijft.

ONTDEK MEER OP GROHE.BE
TEMPESTA-DOUCHESYSTEEM
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BEDEKT MET
ZUIVERE CHROOM

Het strakke en glanzende design van de Tempesta 210
springt direct in het oog met zijn minimalistische vorm
en mooie, verchroomde afwerking. Het sprankelende,
chromen oppervlak en het spel van waterdruppels creëren
een fascinerend effect voor nog meer douchegenot.

210 mm

74

75

grohe.be

De GROHE TurboStat-technologie vormt het hart
van al onze thermostaten. Deze technologie zorgt
in een fractie van een seconde voor de juiste
douchetemperatuur en houdt deze constant –
voor een luxe douche op een perfect ingestelde
temperatuur.

THERMOSTATISCHE
DOUCHEMENGKRAAN
STRAK MINIMALISTISCH
DESIGN – PERFECTE
PRESTATIE

De thermostaatmengkranen van GROHE zijn
uitgerust met een SafeStop-knop die is ingesteld
op 38 °C om te voorkomen dat kinderen per ongeluk
de temperatuur verhogen. De ergonomische
handgrepen zorgen altijd voor een goede grip, zelfs
met natte of ingezeepte handen. Wisselen tussen
de hand- of hoofddouche is de eenvoud zelve met
de Aquadimmer.
Of je nu kiest voor cilindervormig of vierkant, onze
thermostaatmengkranen voegen altijd strakke
elegantie toe aan jouw douche. Afgewerkt in
sprankelend GROHE StarLight-chroom.

26 087 000
Euphoria Cube
System 230
Douchesysteem
met thermostaat

27 968 000
Rainshower
System 310
Douchesysteem
met thermostaat

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan
System 210
Douchesysteem
met thermostaat
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DOUCHESYSTEMEN
OVERZICHT
ONTDEK MEER OP GROHE.BE
DOUCHESYSTEMEN

26 361 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono
Douchesysteem met thermostaat

26 250 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
Douchesysteem met thermostaat

27 968 000
Rainshower System 310
Douchesysteem met thermostaat

26 087 000
Euphoria Cube 230
Douchesysteem met thermostaat

27 296 002
Euphoria 260
Douchesysteem met thermostaat

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan 210
Douchesysteem met thermostaat

TEMPESTA
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EUPHORIA

RAINSHOWER

RAINSHOWER SMARTCONTROL
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GROHE
OP MAAT GEMAAKTE DOUCHES

INSPIRATIE

82

AQUASYMPHONY

86

F-DIGITAL DELUXE

92

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
Plafonddouche
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OP MAAT GEMAAKTE DOUCHES
VOLDOEN AAN AL JE WENSEN

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
Plafonddouche
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ONTDEK
ONGEËVENAARD
DOUCHEGENOT

De perfecte douche zet jouw behoeften en wensen
op de eerste plaats. Deze creëert een 'plaats voor mij'
die is toegespitst op jouw individuele wensen. Het is
meer dan een douche, het is een wellnesszone, een
plek waar water een eigen leven gaat leiden. En waar
jij graag tijd doorbrengt.
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AQUASYMPHONY:
PURE LUXE

Stel je eens voor dat je iedere dag kunt beginnen met een
reisje naar het paradijs. AquaSymphony door GROHE laat
je even aan de werkelijkheid ontsnappen en een andere
wereld instappen: een wereld waar een samenspel van
water je stimuleert en vernieuwt, je omringt met zacht
gekleurd licht en je kalmeert met ontspannende geluiden.
Word onderdeel van een compositie die alle zintuigen
inspireert – de symfonie van de douche.
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TALLOZE MANIEREN
OM VAN WATER
TE GENIETEN
Pure-straal
De naam alleen zegt alles.
Een zachte stroom zuiver
water die uit het midden
van de douchekop valt –
als een frisse bergbron.

Rain-straal
De nieuwe en verbeterde
Rain-straal geeft grotere
en zachtere druppels voor
een luxueus douchegevoel.

AquaSymphony orkestreert water. In al zijn
schitterende vormen. Zo delicaat als zeemist.
Zo verkwikkend als een waterval. Je kunt
er op honderd verschillende manieren van
genieten. Componeer en dirigeer jouw eigen
watermuziek. Met AquaSymphony kan
jij jouw perfecte douchemoment creëren.
Het intelligente SmartControl-systeem en
de super nauwkeurige Grohtherm F laten
je elke dag een andere douche-ervaring
kiezen en instellen.

34 634 001
Grohtherm F-thermostaat
Complete set
+ aparte inbouwdelen
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

Waterfall XL-straal
Een extra brede
waterafvoer doet
denken aan de
stimulerende indruk
van een waterval.

AquaCurtain
Een fascinerend spel van
water dat je omgeeft met
een delicaat geknoopt
gordijn van waterdruppels.

Met de uiterst nauwkeurige Grohtherm F-thermostatische
bedieningen stel je op een eenvoudige manier jouw beste
douche-ervaring in, wat betekent dat je altijd in een douche
stapt die op de juiste temperatuur is voor ultieme verwennerij.

3 x 29 126 000
Grohtherm SmartControl-thermostaat
voor inbouw met 3 uitgangen
+ aparte inbouwdelen
(3 x 35 600 000)

Drizzle-straal
De Drizzle-straal
verspreidt een frisse,
lichte mist over
de huid, verkoelend
en verkwikkend.
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Bokoma-straal
Acht dynamische,
pulserende sproeigaatjes
zorgen voor de sensatie
van een stimulerende
massage.

Er is nog meer: het bedienen van elk aspect van jouw droomspa
is eenvoudig en intuïtief met GROHE SmartControl Inbouw.
Straalsoortkeuze en volumebediening met een druk of draai aan
één knop. Jouw voorkeuren worden zelfs onthouden wanneer je
de douche pauzeert, waardoor jij de volledige controle behoudt.
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EEN VERBAZINGWEKKEND
FEEST VOOR DE ZINTUIGEN –
BINNEN HANDBEREIK

LAAT JE ONTROEREN DOOR DE MUZIEK
Laat het geluid van je favoriete muziek zich
vermengen met de muziek van het spetterende
water. Of je nu van coole jazz houdt of van
de opzwepende geluiden van een symfonie,
geniet van het concert van jouw keuze.

MAAK GEBRUIK VAN DE HELENDE
WERKING VAN EEN STOOMBAD
Milde stoom, al lang bekend om zijn vele
positieve effecten, is nu beschikbaar in
jouw douche. De stoom opent de poriën,
detoxt het lichaam en hydrateert de huid.
Aromatische oliën creëren samen met
de stoom een ontspannende, weelderige
ervaring.

Een ingenieuze app maakt het geheel compleet. De
F-digital Deluxe basiseenheid en een Apple of Android
mobiel apparaat met de GROHE SPA-app zorgen voor
een perfecte bediening van het licht, geluid en zelfs stoom,
en van individuele modules. De show kan beginnen.

CHROMOTHERAPIE VOOR DE ZIEL
Perfectioneer jouw douche-ervaring door je
te omringen met een gordijn van kleur. Met
een oneindige hoeveelheid kleurcombinaties
creëer je een persoonlijke lichtshow om te
ontspannen tijdens je douche.

ONTDEK MEER OP GROHE.BE
AQUASYMPHONY
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F-DIGITAL DELUXE:
TIJD OM JOUW
PERSOONLIJKE SPA
TE CREËREN
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Creëer jouw eigen, persoonlijke, op maat gemaakte
spa-ervaring met GROHE F-digital Deluxe. Deze
dynamische, multisensoriële douche stimuleert al je
zintuigen en transformeert jouw badkamer tot een
weelderige ruimte voor lichamelijk, emotioneel en

spiritueel welzijn. De intuïtieve GROHE F-digital
Deluxe-app stelt je in staat om jouw eigen combinatie
van licht, geluid en stoom te ontwerpen – met een
touchscreen of draadloze Bluetooth®-verbinding –
voor een unieke spa-ontspanning in jouw eigen huis.

ONTDEK EEN TOTALE
WATERERVARING

Waterfall XL-straal
– twee extra brede wateruitlopen die
doen denken aan de stimulerende
indruk van een waterval.

Bokoma-straal
– vier dynamische,
pulserende sproeiers
zorgen voor de sensatie
van een stimulerende
massage.

Rain-straal
– de genereuze
proporties van
de Rain-straal
verwennen je met
grotere en zachtere
druppels voor
een luxueus
douchegevoel.

27 939 001 Rainshower F-Series 15" Plafonddouche met meerdere straalsoorten

27 251 000
Rainshower F-Series 5"
Zijdouche

36 359 000*
+ 29 072 000
Verlichtingsset
+ inbouwset

36 360 000
+ 29 073 000
Geluidsset
+ inbouwset

ONTDEK MEER OP GROHE.BE
F-DIGITAL DELUXE

* Dit armatuur heeft ingebouwde ledlampen die niet kunnen worden vervangen: Energie-efficiëntieklasse led: A – A++
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ONTDEK ONS AANBOD
VAN HOOFDDOUCHES

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Hoofddoucheset
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WE ZITTEN
VOL IDEEËN
Rainshower Allure 230

Tempesta 210

Rainshower F-Series 10"
254 mm x 254 mm

Rainshower Veris
300 mm x 150 mm

Rainshower 310
SmartActive

Rainshower 310
SmartActive Cube
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Euphoria 260
SmartControl
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HOOFDDOUCHES
OVERZICHT
ONTDEK MEER OP GROHE.BE
HOOFDDOUCHES

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive
Cube

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony 1016 mm x 762 mm

28 778 000
Rainshower 400

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive

27 478 000
Rainshower 310
EcoJoy

27 471 000
Rainshower Veris
300 mm x 150 mm

28 368 000
Rainshower 210

27 479 000
Rainshower Allure 230

27 865 000
Rainshower F-Series 20"
508 mm x 508 mm

27 285 000
Rainshower F-Series 10"
254 mm x 254 mm

26 455 000
Euphoria 260 SmartControl

26 410 000
Tempesta 210
EcoJoy

27 705 000
Euphoria Cube 150

TEMPESTA

EUPHORIA
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27 939 001
Rainshower F-Series 15"
381 mm x 456 mm

RAINSHOWER

RAINSHOWER
SMARTACTIVE

RAINSHOWER
F-SERIES
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ONTDEK ONS GAMMA
VAN HANDDOUCHES

27 673 LS0
Power&Soul 130
Handdouche
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Euphoria 110 Massage

HANDDOUCHES
DIE JOU ZULLEN
VERWENNEN,
NOG NOOIT HAD
JE ZOVEEL KEUZE

Power&Soul 130

Power&Soul 130

Tempesta Cosmopolitan 100

Euphoria Cube Stick

Tempesta 100

Rainshower Icon 150
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HANDDOUCHES
OVERZICHT
ONTDEK MEER OP GROHE.BE
HANDDOUCHES

27 664 000
Power&Soul
Cosmopolitan 130

27 668 000
Power&Soul
Cosmopolitan 160

27 699 000
Euphoria
Cube Stick
EcoJoy
27 673 000
Power&Soul 130
27 671 000
Power&Soul 130
EcoJoy
27 635 000
Rainshower Icon 150

28 034 000
Sena Stick

27 221 000
Euphoria 110
Massage

27 923 001
Tempesta 100
EcoJoy

TEMPESTA
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27 574 002
Tempesta
Cosmopolitan 100
EcoJoy

27 400 000
Euphoria
Cosmopolitan Stick
EcoJoy

26 085 001
Tempesta
Rustic 100

EUPHORIA

SENA

RAINSHOWER ICON

POWER&SOUL
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GROHE-DOUCHES
DE STRAALSOORTEN

GENIETEN VAN AFWISSELING –
VERJONGING OF ONTSPANNING?
Ons unieke ontwerp voert dezelfde hoeveelheid water
naar ieder sproeigaatje zodat je een gelijkmatige straal
krijgt. Dus welk patroon ook aansluit bij je stemming –
Normal, Champagne, Pure, Jet, Rain of Massage – het is

gegarandeerd een verkwikkende ervaring. De nieuwe
straalsoorten, GROHE PureRain, GROHE Bokoma
en ActiveRain, zijn de nieuwste voorbeelden van de
technologische innovatie van GROHE DreamSpray.

RAIN-STRAAL
Wijd en weelderig – een zacht,
delicaat patroon om de huid de
te kalmeren. Deze straal bootst
een warme, zomerse regenbui na
en biedt een volle, gelijkmatige
dekking.

PURERAIN-STRAAL
De nieuwe en verbeterde Rain-straal
geeft grotere en zachtere druppels
voor een meer luxueuze doucheervaring.

ACTIVERAIN-STRAAL
Innovatieve straal om gespannen
spieren te ontspannen of shampoo
uit je haar te spoelen.

MASSAGE-STRAAL
Een pulserende straal voor een
stimulerende massage. Geeft een
unieke en verkwikkende massage
over het hele lichaam.

BOKOMA-STRAAL
Acht dynamische sproeigaatjes
zorgen voor een 'ademend' effect
en bootsen het ontspannende effect
van een vingertopmassage na.

TRIOMASSAGE-STRAAL
De combinatie van de bekende
Bokoma-straal en twee Massagestralen geven je een hoofden schoudermassage in een
gecombineerde straal.

SMARTRAIN-STRAAL
Alle functies en voordelen van onze
authentieke Rain-straal, maar met
een gereduceerde stroom. Een slim
patroon dat minder water gebruikt
om toch volledig douchegenot
te bieden.

JET-STRAAL
Een geconcentreerde, ronde straal die
een verfrissende explosie van water
levert. Ideaal voor het stimuleren van
de huid of om simpelweg de badkuip
of douche mee schoon te maken.

PURE-STRAAL
De naam zegt alles. Een zachte
stroom zuiver water vanuit het
midden van de douchekop – doet
denken aan een frisse bergbron.

WATERFALL-STRAAL
Een extra brede uitloop creëert het
sensuele genot van een waterval in
jouw eigen badkamer.

DRIZZLE-STRAAL
Stimulerende, koele watermist
fungeert als een frisse zeewind.

CHAMPAGNE-STRAAL
Verrijkt met lucht voor grotere en
zachtere waterdruppels. Meer lucht
betekent dat er minder water nodig
is wanneer je deze bevredigende
en milde straal gebruikt.
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PURE FREUDE
AN WASSER
De bron van het leven, universeel, een genot.
Water vormt de inspiratie voor ons complete,
bijzondere productportfolio. Elk van deze
producten is altijd gebaseerd op onze vier
kernwaarden: Kwaliteit, Technologie, Design
en Duurzaamheid.
Door deze in alles wat we doen in evenwicht
te houden, kunnen we onze klanten een
ongeëvenaard genot van water bieden.
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KWALITEIT

TECHNOLOGIE

DESIGN

DUURZAAMHEID

DUITS PERFECTIONISME STAAT AAN DE BASIS
VAN ULTIEM VERTROUWEN VAN DE KLANT.

MET TECHNOLOGIE WATER DE BAAS BLIJVEN.

TOONAANGEVENDE ELEMENTEN
TOT IN DE PUNTJES VORMGEGEVEN.

WATERPLEZIER GARANDEREN VOOR
DE GENERATIES VAN DE TOEKOMST.

We streven naar excellentie die veel verder gaat dan wat
zichtbaar is van onze producten. We streven naar niets
minder dan perfectie in elke fase, van ontwerp naar
productie tot klantenservice. We hebben onze sporen
verdiend met hoogwaardige Duitse ontwerpen, zware
interne tests en veel externe certificeringsprocedures,
waardoor onze klanten de naam GROHE blindelings
vertrouwen.

In onze niet-aflatende zoektocht naar technologische
innovatie werken we aan de integratie van de nieuwste
digitale ontwikkelingen om slimme oplossingen te creëren
die onze klanten nog meer van water laten genieten. Onze
binnenshuisexperts gebruiken de kracht van water om de
ervaring van onze klanten te verbeteren, dag na dag – het
moment van de waarheid voor onze producten en voor
ons merk.

Een empathische, intuïtieve designtaal biedt ons de
mogelijkheid om producten te creëren die speciaal voor
jou gemaakt lijken te zijn. Met dit unieke GROHE-DNA,
dat ergonomisch én visueel bijzonder is, hebben we
talloze designprijzen in de wacht gesleept: referenties
van wereldklasse geven blijk van onze wereldwijde
erkenning.

Water is net zo onmisbaar als de lucht die we ademen: nog
een reden waarom we er zo gepassioneerd mee omgaan.
We willen 'Pure Freude an Wasser' bieden, niet alleen
aan de klanten van nu, maar ook aan de generaties van
de toekomst. Daarom bieden we duurzame productoplossingen zoals GROHE Blue, GROHE EcoJoy en GROHE
SilkMove ES en laten we met ons duurzaamheidsrapport
en onze duurzaamheidsonderscheidingen zien dat
we de bescherming van de planeet tot een serieuze
bedrijfsdoelstelling hebben gemaakt.

HET MEEST VERTROUWDE MERK DOOR KLANTEN
(IN DE SANITAIRE INDUSTRIE)

FORTUNE MAGAZINE: IN DE TOP 50 VAN BEDRIJVEN DIE
“DE WERELD GAAN VERANDEREN”
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DESIGN AWARDS GEWONNEN
SINDS 2003

CSR AWARD-WINNAAR
VAN DE DUITSE REGERING
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ONTDEK
DE WERELD
VAN GROHE
Hier zie je slechts een kleine selectie van wat de wereld
van GROHE te bieden heeft. Of je nu op zoek bent naar
ideeën en inspiratie of naar oplossingen voor jouw
badkamer en keuken, je vindt het hier.

Scan de QR-codes om de nieuwste brochures als
downloadversie of PDF op je tablet of smartphone
te bekijken.
Of maak kennis met de wereld van GROHE
op grohe.be

BADKAMERBROCHURE

BROCHURE SENSIA ARENA

KERAMIEKBROCHURE

BROCHURE SPA COLOURS

BROCHURE SMARTCONTROL

BROCHURE SMARTBOX

BROCHURE SANITAIRE
SYSTEMEN
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EEN WERELDWIJD
VERBONDEN BEDRIJF
LIXIL werd begin twintigste eeuw opgericht in Japan
en is nu het meest veelzijdige bedrijf in onze branche,
met een uniek portfolio dat reikt van technologieën die
de manier waarop we met water omgaan revolutionair
veranderen, en een complete collectie materialen
voor woninginrichting (binnen en buiten) tot producten
voor huizen en grote architecturale projecten, en alles
ertussenin.
LIXIL heeft vestigingen in 150 landen en ontwerpt
en produceert producten die elke dag door meer
dan een miljard mensen wereldwijd worden gebruikt.
De wereld verandert razendsnel en wij helpen om deze
vorm te geven. Via onze LIXIL-merken en -technologieën
ontwerpen en produceren we vandaag de woonoplossingen van morgen. Van de ontwikkeling van
slimme innovaties in huizen en kantoren tot het
opnieuw vormgeven van de bekendste skylines ter
wereld, LIXIL-producten transformeren de plekken waar
we werken, leren, reizen, ontspannen en leven. Behalve
GROHE maken ook andere merken van wereldklasse
deel uit van de LIXIL-familie: American Standard, INAX,
DXV by American Standard en Permasteelisa. Samen
nemen onze merken wereldwijd de koppositie in op het
gebied van kranen en loodgietersproducten. LIXIL is
bovendien de grootste aanbieder van producten voor
woninginrichting in Japan. We zijn ook toonaangevend
in veel andere gebieden verspreid over de wereld, dankzij
onze gedeelde focus op het creëren van innovaties die
het leven van mensen echt verbeteren.

Samen zijn we sterker. Door de expertise van GROHE als
wereldleider op het gebied van kranen te combineren
met de unieke technologie en inzichten van de andere
watertechnologiemerken van LIXIL, kan GROHE nu een
complete badkameroplossing voorstellen. Deze omvat
innovatieve producten zoals douchetoiletten en GROHE
SmartControl-douches en revolutionaire technologieën
zoals AquaSymphony-sanitaire producten die 100 jaar
schoon blijven. Producten van LIXIL zijn mooi, functioneel
en betrouwbaar en veranderen de manier waarop mensen
wonen, overal ter wereld.
Wat we delen is een krachtige visie van een betere
toekomst, voor onze klanten en voor de wereld. Als een
echte wereldwijde producent zijn we ons ervan bewust
dat we een belangrijke rol spelen bij het veiligstellen van
de toekomst van onze planeet. We lopen voorop op
terreinen zoals energie-efficiëntie en waterbesparende
technologie. We streven ernaar in 2030 onze ecologische
voetafdruk tot nul te hebben gereduceerd. We geloven
dat iedereen toegang moet hebben tot schone en veilige
sanitaire voorzieningen en we gebruiken graag onze
expertise om dit te helpen realiseren.
Samen werken we aan een toekomst waarin iedereen
prettig kan wonen, waar ook ter wereld.

Ga naar lixil.com voor meer informatie
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