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Geniet je van water?
Water is ons werk – we zijn er gepassioneerd over, gaan er milieubewust mee om en
we genieten ervan. Maar belangrijker is dat jij van water geniet. In onze brochure
vind je een ruime keuze aan bestaande en nieuwe producten. Mooie combinaties van
design en techniek.
Misschien denk je over een nieuwe badkamer na. In dat geval vind je alles wat je
maar kan wensen in ons uitgebreide Badkamer hoofdstuk. Of misschien wil je
je keuken opfrissen met een nieuwe kraan, dan verwijzen wij je naar onze
Keukenbrochure. Overigens kun je altijd de meest actuele informatie over al onze
series terugvinden op onze website: www.grohe.nl
Smaken verschillen. Voor de een is een modern stadsappartement het huis van hun
dromen, voor iemand anders is het een huisje op het platteland. Ons uitgebreide
assortiment omvat kranen en douches voor elke stijl en elk interieur, van klassiek tot
modern. En om de keuze makkelijker te maken hebben we onze producten in vier
prijsklassen ingedeeld: G3: performance, G4: premium en G5: prestige.
Voor welke prijsklasse je ook kiest, je kiest altijd voor kwaliteit en service. Want dat
verwachten onze klanten van ons en daar staan we al zeventig jaar om bekend.
Daarom zie je onze producten ook terug in gebouwen overal op de wereld. Maar het
gaat zeker niet alleen om de techniek – design en ergonomie staan centraal bij de
productontwikkeling. Naast mooi design, zijn de producten gecreëerd voor jouw
gebruiksgemak. Om de voordelen te ervaren moet je ze zelf zien en voelen. Op onze
website vind je het dichtstbijzijnde verkooppunt waar je GROHE-producten van
dichtbij kunt bekijken en bestellen.
Ontdek een veelvoud van verschillende modellen. In het kort: alles wat je maar kunt
wensen. Geniet ervan!

David J. Haines
Chief Executive Officer, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Duitsland, david.j.haines@grohe.com
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Design
en kwaliteit
Bij GROHE is een goed ontwerp het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling. We investeren veel in
kwaliteit en innovatie en zijn marktleider op ons gebied. Wie voor een GROHE-product kiest, kiest niet alleen voor
een geavanceerd technisch product, maar voor een product dat ontworpen is voor jouw gebruiksgemak!
En mocht er toch onverhoopt iets niet in orde zijn, dan kun je rekenen op uitstekende service. Hieronder geven
Detlef Spigiel, Executive Director en Paul Flowers, Vice-President Design, hun visie op het belang van kwaliteit én
de achterliggende gedachte van onze nieuwe bedrijfsstrategie ‘Enjoy Water’.

Wat betekend “Enjoy Water”
voor GROHE?

Paul Flowers: “Enjoy Water” legt het
best uit wat onze missie is. Wij geloven
dat we een unieke manier gevonden
hebben om mensen te laten genieten
van een van de kostbaarste bronnen
die onze aarde biedt. We zijn dankbaar
voor de inspiratiebronnen uit de natuur
zoals watervallen en regenbuien. Zij helpen ons deze missie te verwezenlijken.
Detlef Spigiel: Onze technologie stelt je
70 jaar kwaliteit
Vanaf de oprichting door
Friedrich Grohe in 1936 is
het altijd onze missie
geweest om badkamer- en
keukenkranen van hoge
kwaliteit te ontwikkelen. De
laatste zeventig jaar hebben
we duizenden nieuwe
producten geïntroduceerd
en de manier waarop
mensen naar hun badkamer
kijken veranderd. Vandaag
de dag is GROHE een van
’s werelds leidende sanitairfabrikanten.

Afbeelding boven:
advertentie uit de
vijftiger jaren.

in staat te genieten van water op een
manier die je nooit voor mogelijk zou
hebben gehouden. GROHE-producten
bevorderen interactie; ze bieden
je keuzes en geven je feedback.
GROHE DreamSpray® technologie –
terug te vinden in het hart van al onze
douches – zorgt voor een gelijkmatige
distributie van het water over alle
sproeigaatjes en biedt keuze uit verschillende straalsoorten. Aan jou de
keuze!

Hoe is de laatste vijf jaar de rol
van de badkamer veranderd en
hoe beïnvloedt dit de ontwikkeling
van nieuwe producten?

PF: De rollen van ruimtes in een huis
zijn aan het vervloeien. Vroeger had de
badkamer alleen maar een functionele
rol; het was de kamer waar je je
verfriste en opknapte. Tegenwoordig
verwachten mensen meer van een
badkamer; je wilt je er kunnen
ontspannen en helemaal toekomen
aan jezelf. Mensen genieten van
hun tijd in de badkamer en willen
producten die dit gevoel versterken.
DS: Wij zien het als onze verantwoordelijkheid producten te ontwikkelen
die aan deze verwachtingen voldoen.
Onze producten moeten gemakkelijk
zijn in het gebruik, betrouwbaar
en duurzaam en tegelijkertijd luxe uitstralen en enorm veel gebruikscomfort
bieden.
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“We hebben een indrukwekkende
reputatie opgebouwd als het om de
kwaliteit van onze producten gaat.”

“Onze technologie stelt je in staat om van
water te genieten op een manier die je niet
voor mogelijk zou hebben gehouden.”

Paul Flowers, Vice President Design

Detlef Spigiel, Executive Director

Een nieuwe badkamer is een hele
investering. Hoe kunt u garanderen
dat het design van een nieuw
product nog steeds actueel is over
tien jaar?

De klant verlangt steeds meer dat
de productie op een verantwoorde,
milieuvriendelijke manier plaatsvindt. Hoe voldoet GROHE aan die
wens?

PF: We werken samen met trendwatchers om langetermijntrends te
signaleren. Dit zorgt ervoor dat onze
designs niet alleen nu maar ook in de
toekomst actueel blijven.

PF: De meest voor de hand liggende
manier is natuurlijk zorgen dat de
producten geen schade aanrichten aan
het milieu. Een tweede mogelijkheid
is producten ontwikkelen waarbij
mensen zich prettig voelen. Hierdoor
zullen ze dezelfde producten langer
gebruiken.

PF: We hebben een indrukwekkende
reputatie die garant staat voor kwalitatief hoogwaardige producten. Dit is
de basis van waaruit we design van
wereldklasse kunnen creëren. Trends
suggereren dat ruimtes in de toekomst
minder afgebakend zullen zijn. Moderne
technologie zal daar een belangrijke rol
in spelen. GROHE zal nieuwe manieren vinden om mensen nog meer van
water te laten genieten.

DS: GROHE is een organisatie die

DS: We moeten ervoor zorgen dat

maatschappelijke verantwoordelijkheid
hoog in het vaandel heeft staan. We
luisteren naar onze klanten en geven
om het milieu. Onze producten zijn
gemaakt van hoogwaardige materialen
en combineren het economische en
ecologische gebruik van water met
mooie ontwerpen om jarenlang
gebruik en plezier te garanderen.
GROHE TurboStat® technologie is hier
een goed voorbeeld van – onze
thermostaatkranen zijn snel ingesteld
op de juiste temperatuur en reageren
direct op gewenste temperatuurveranderingen. Hierdoor verbruik je minder
water.

onze technologieën de trends altijd
net een stap voorblijven. Als de grens
tussen slaapkamer en badkamer
vervaagt, zullen technologieën als
GROHE Whisper® – waardoor alleen
het geluid van stromend water
opmerkbaar is – steeds belangrijker
worden.

DS: Onze producten zijn ontworpen voor langdurig gebruik. De
GROHE SilkMove® technologie maakt
gebruik van de beste keramische
schijven in de branche. Dankzij deze
technologie kunnen onze producten
duurzaam onderhoudsvrij worden
gebruikt. Onze GROHE StarLight®
technologie zorgt daarbij ook nog
voor een langdurig glanzende, vuilafstotende en kraswerende chroomlaag,
zodat de producten er vele jaren lang
als nieuw blijven uitzien.

Wat kunnen we in de toekomst
van GROHE verwachten?
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GROHE
technologie
Zeventig jaar onderzoek en ontwikkeling is voorafgegaan aan ons huidige productassortiment, dat
wereldwijd bekend staat om zijn kwaliteit en duurzaamheid. In deze brochure lichten we toe wat onze
speciale watertechnologieën zo anders, en beter maakt.

GROHE SilkMove®
Als het op een soepele bediening aankomt, kun je op
GROHE-kranen rekenen. Onze unieke keramische schijven
zorgen voor een langdurig comfortabele bediening.
Daarbij zorgt de grote instelhoek voor een geleidelijke en
nauwkeurige overgang van koud naar warm water.

GROHE StarLight®
Onze chroomlaag is van topkwaliteit dankzij GROHE
StarLight® technologie. Ons verchroomproces, de laatste 70
jaar tot in de finesses verfijnd, creëert een diepe en gelijkmatige laag en staat erom bekend een van de beste van de
wereld te zijn. Het resultaat is een langdurig stralende, spiegelachtige glans.

................. Chroom 0,2 µm
................. Nikkel 5 µm

0.6 µm

................. Messing
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GROHE TurboStat®
Voor gemak, comfort en veiligheid zijn onze thermostaten
voorzien van GROHE TurboStat® technologie.
Met GROHE TurboStat® wordt snel en continu de gewenste
temperatuur bereikt.

Reactietijd met GROHE TurboStat®

Reactietijd zonder GROHE TurboStat®

0 Sec

0.3 Sec

0.6 Sec

GROHE DreamSpray®
GROHE DreamSpray® technologie is terug te vinden in
het hart van al onze douches en zorgt voor een optimaal
straalbeeld door gelijkmatige waterverdeling over alle
sproeigaatjes.
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GROHE is je
Badkamer
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Geluksruimtes
creëren
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Een nieuwe badkamer ontwerpen was nog nooit zo leuk als nu. Het biedt je een
unieke mogelijkheid je eigen persoonlijke oase te creëren – een plek om je in
terug te trekken na een lange dag hard werken, te ontspannen en door de helende
werking van water je spanningen weg te laten spoelen.

Hippe hotels hebben onze ogen geopend voor onbeperkte mogelijkheden.
En hoe slim gebruik van materialen,
keramiek en kranen een functionele
ruimte kunnen veranderen in iets
spectaculairs. De badkamer is een
plek voor verjonging, ontspanning en
verwenning geworden. Of het nu een
snelle verfrissende douche is om
wakker te worden of een lang bad met
kaarsen voor het slapen gaan. Met
ons uitgebreide assortiment kranen,
douches en accessoires kun je de
badkamer van je dromen creëren.
Met dank aan onze technologieën en
de ruime keuze van designs heb je alle
mogelijkheden binnen handbereik om
optimaal van water te genieten.
Een goede voorbereiding zorgt ervoor
dat je de badkamer van je dromen
krijgt. Boeken, tijdschriften en deze
brochure zijn allemaal goede inspiratiebronnen en helpen je een beeld te
schetsen van jouw ideale badkamer.
Kijk ook eens bij Installatiesystemen
(voor een zwevend toilet) of bezoek
onze website www.grohe.nl voor
meer informatie.

En vergeet niet andere elementen die
het douchen en baden veraangenamen. Installeer bijvoorbeeld sfeerlicht,
muziek of zelfs (als de ruimte het
toelaat) een stoel. Deze elementen
zullen helpen om van je badkamer een
echte verwenzone te maken.
Design zit in details – dus waarom
niet eerst de kranen kiezen. Kranen,
douches en eventueel een toilet zijn de
meest gebruikte elementen in de
badkamer. Je kunt kiezen uit een ruim
assortiment kranen en douches in
verschillende stijlen. Van ultramodern
tot tijdloos en klassiek. Wij zijn ervan
overtuigd dat je een kraan vindt die bij
jouw badkamer past. Voor je douche
vind je in ons hoofdstuk Douches een
ruime keuze aan douches en douchesystemen.

Klein of groot, open of
intiem, GROHE heeft een
oplossing voor al je
badkamer wensen

Kleine ruimtes
Zelfs de kleinste ruimtes
kunnen profiteren van
GROHE techniek. In een
aantal van onze series zijn
kranen te vinden, die
speciaal voor kleine wastafels
zijn ontworpen en onze
Aquatower douchepanelen
kunnen zelfs in de kleinste
hoekjes gemonteerd worden.

Woon-Badkamer
De rol van de badkamer
is snel veranderd. Open
slaapkamers waarbij de
badkamer vastzit aan
de slaapkamer zijn een
trend in moderne
stads-appartementen.
In deze situaties zal men
dankbaar zijn voor
GRHOHE Whisper®
technologie.

Persoonlijke Spa
Stel je eens voor een
douche te nemen onder een
enorme regendouche terwijl
je lichaam tegelijkertijd
wordt gemasseerd door vele
zijdouches. Of stel je voor
dat je in een bad stapt dat
vooraf tot de rand gevuld is
op de temperatuur van je
keuze. Met GROHE is dit
mogelijk. Met behulp van
moderne technologieën
kunt je probleemloos jouw
eigen Spa creëren.
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Kranen
Thermostaten
Douches
Installatiesystemen
Accessoires
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Badkamerkranen
Haal plezier in je badkamer. GROHE biedt hiertoe veel mogelijkheden. Van modern tot traditioneel,
er is een stijl voor ieder interieur en ieder budget.

Tegenwoordig zijn kranen niet meer
alleen de finishing touch van je badkamer. Ze zijn met name de meest
gebruikte onderdelen van je badkamer.
Met dank aan de innovatieve GROHE
technologieën kun je er op rekenen
dat je jarenlang plezier houdt van de
kranen.

Voel en zie het verschil met
GROHE SilkMove® en GROHE StarLight®

Mooi design
Ons productassortiment omvat alle
mogelijke stijlen. We hebben moderne,
strakke vormen die goed aansluiten
op een minimalistisch interieur, tijdloze
vormen die goed combineren met
elk interieur en traditionele vormen.
En met onze drie prijsklassen –
performance, premium, en prestige –
is er ook een stijl voor ieder budget. Al
onze producten zijn voorzien van de
nieuwste technologieën die voor een
langdurige comfortabele en soepele
bediening zorgen en onderhoudsarm
zijn, een van de redenen waarom je
GROHE producten in’s werelds beste
hotels vindt.
Perfecte producten
Met dank aan GROHE’s ongeëvenaarde technologieën behoren
druppelende kranen tot het verleden.
Ons binnenwerk design bevat
GROHE SilkMove® technologie. Onze
unieke keramische schijven zorgen
voor een langdurig comfortabele
bediening. Daarbij zorgt de grote
instelhoek voor een geleidelijke en
nauwkeurige overgang

van koud naar warm water en
GROHE StarLight® technologie voor
een langdurig glanzende chroomlaag.
Individueel design
Wastafels van glas, steen en
roestvrijstaal benadrukken je eigen
stijl. Wandgemonteerde stenen
wastafels in marmer geven een
elegant tintje aan je badkamer terwijl
een smalle glazen planchet een perfecte toevoeging is aan een modern
interieur. Of je nu een kleine kraan
nodig hebt voor een hoekwastafel of
een driegats wandmengkraan met een
uitloop, GROHE heeft het product voor
je. Om te zien welke kraan het beste
bij welke wastafel past bezoek
je onze website: www.grohe.nl
Hier kun je onze kranen combineren
met wastafels van de belangrijkste
keramiekmerken.
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Onze kranenseries zijn
verkrijgbaar in verschillende stijlen die bij
verschillende soorten
wastafels passen. Hier
vind je de verschillende
types terug.
Eengats
wastafelmengkranen
zijn verkrijgbaar in twee
stijlen: eengreepsmengkranen
– waar je waterhoeveelheid
en temperatuur met een
greep bedient en tweegreepsmengkranen – waar
warm en koud water individueel bediend kunnen
worden.
Driegats
wastafelmengkranen
Bestaan uit twee kranen
(warm- en koud water
bediening) en een uitloop.
Kunnen op de wand of op
de wastafel gemonteerd
worden.
Toiletkranen
Worden daar toegepast
waar alleen koud water
ter beschikking is, zoals
bijvoorbeeld in toiletruimtes.
Bad/douche mengkranen
Warm en koud water wordt
in de kraan gemengd. Met
een omstelling kan gekozen
worden voor het vullen van
het bad of water uit de
douche. De douchemengkraan voorziet alleen de
douche van water. Beide
kranen zijn als opbouwen inbouwvarianten beschikbaar. Voor extra veiligheid
en comfort kies je voor een
thermostaatkraan.
Badvullers en uitlopen
De kranen werken met een
uitloop die niet naast de
kraan gemonteerd hoeft te
worden. Je kunt ook kiezen
voor een GROHE Talentofill,
deze werkt als badvul-,
overloop- en afvoercombinatie.
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GROHE SilkMove®
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...........................
0.6 µm ....................

Alleen GROHE kranen bieden de unieke GROHE SilkMove® belevenis. De
soepele bediening van onze grepen
laat je de kwaliteit voelen. Het instellen
van de temperatuur is heel eenvoudig.
Wanneer je de temperatuur wijzigt van
warm naar koud schuift de ene keramische schijf moeiteloos en nauwkeurig over de andere. GROHE SilkMove®
is een interactieve belevenis voor
iedere dag.

kranen soepel in het gebruik moeten
blijven, zitten er in de kraan microkamers voorzien van dit smeermiddel
– voor een duurzame onderhoudsvrije
bediening.

Het binnenwerk is het episch centrum
van elke kraan. Hier bevinden zich de
keramische schijven. De greep is
via een schacht met de schijven
verbonden – GROHE gebruikt messing
voor kracht en duurzaamheid. Zodra
de schijven over elkaar bewegen laten
ze water door of blokkeren het.
Hierdoor bepaalt de kwaliteit van deze
onderdelen in hoge mate het wel of
niet functioneren van je kraan.

GROHE SilkMove® is net als alle
GROHE technologieën een perfect
voorbeeld van design in combinatie
met technologie, voor een bijzondere
waterbelevenis.

GROHE is een van de weinige kranenfabrikanten ter wereld die haar eigen
binnenwerken vervaardigt. Ze worden
in een geavanceerd proces geproduceerd van hoogwaardig keramiek. De
schijven worden voorzien van een
speciaal Teflon smeermiddel voor
soepele bediening. En omdat onze

Als gevolg van deze geavanceerde
technologie, hebben onze kranen een
extra grote bedieningshoek voor een
geleidelijke en nauwkeurige overgang
van koud naar warm water.

60°C

De bijzonder grote
instelhoek zorgt voor
absolute precisie en
comfort.

10°C
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Kranen
in één oogopslag
Modern of traditioneel, een GROHE kraan is altijd opvallend in je badkamer. In deze brochure
staat een selectie van beschikbare producten binnen de series. Voor een compleet overzicht verwijzen
we je naar onze website www.grohe.nl

Allure
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Allure
Als je van pure vormen houdt, zul je verliefd worden op de Allure met haar minimalistische vormen
en elegante uitloop. Deze originele wastafelmengkraan is verkrijgbaar met een hoge en een lage uitloop.
Het is een kraan die goed past in een moderne omgeving door haar pure vormgeving. En om je
badkamer helemaal in stijl in te richten zijn er ook bijpassende accessoires verkrijgbaar (zie pagina 102).
Uiteraard is Allure voorzien van de GROHE technologieën GROHE SilkMove® en GROHE StarLight®
voor soepel gebruik en een langdurige chroomglans. Een perfecte combinatie van vakmanschap en stijl.

32 144 000
Wastafelmengkraan met waste
€ 515,00

32 146 000
Wastafelmengkraan hoge uitloop
€ 595,00

20 144 000
Driegats wandmengkraan
€ 835,00

19 309 000 + 33 769 000
Inbouw wandmengkraan
€ 455,00 + € 235,00

34 236 000
Douchethermostaat
€ 835,00

32 148 000
Badmengkraan
€ 918,00

19 446 000 + 35 500 000
Inbouw thermostaat
met omstelling
€ 434,00 + € 348,00

19 317 000 + 35 501 000
Inbouw douchemengkraan
€ 300,00 + € 199,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

20 143 000
Driegats wastafelmengkraan
€ 795,00

32 249 000
Verhoogde wastafelmengkraan
voor opzet wastafel
€ 795,00

www.grohe.nl

Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom
Accessoires
zie pagina 104
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Tenso
Met Tenso kun je je badkamer een moderne, eigenzinnige uitstraling geven. Tenso is
pure expressiviteit en vitaliteit. De boogvormige cilinder komt ook in alle kranen
en accessoires terug. De comfortabele GROHE SilkMove® - en GROHE StarLight®
technologie zijn op geniale en eenvoudige wijze in het designconcept geïntegreerd.

33 347 000
Wastafelmengkraan
€ 500,00

32 443 000
Verhoogde wastafelmengkraan
voor opzet wastafel
€ 667,00

19 289 000 + 33 769 000
Inbouw wandmengkraan
€ 342,00 + € 235,00

34 026 000
Badthermostaat
€ 700,00

34 027 000
Douchethermostaat
€ 636,00

19 403 000 + 35 500 000
Inbouw thermostaat
met omstelling
€ 392,00 + € 348,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW
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Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom
Accessoires
zie pagina 104
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Lineare

6

Als je houdt van minimalistisch design, maar niet van sterke, robuuste vormen, kijk dan eens
naar Lineare. Deze serie geeft minimalisme een nieuwe betekenis met haar perfecte balans,
mooie afgeronde hoeken en soepele overgangen. Lineare is verkrijgbaar met twee verschillende diameters, om aan ieders idee van minimalisme te voldoen. Uiteraard is ook Lineare
voorzien van GROHE SilkMove® - en GROHE StarLight® technologie. De Essentials accessoirelijn sluit perfect aan op het minimalistisch design van Lineare en voor extra comfort en
zekerheid is Lineare prima te combineren met een Grohtherm 2000 thermostaatkraan.

32 109 000
Wastafelmengkraan (Ø 41mm)
met waste
€ 275,00

32 250 000
Verhoogde wastafelmengkraan
voor opzetwastafel
€ 411,00

32 115 000
Wastafelmengkraan (Ø 47mm)
met waste
€ 275,00

33 849 000
Badmengkraan
€ 431,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

33 865 000
Douchemengkraan
€ 347,00

19 297 000 + 35 501 000
Inbouw mengkraan
met omstelling
€ 204,00 + € 199,00
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Prijsklasse
G4 premium
Kleur
Chroom
Accessoires
zie pagina 107
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Essence
Het ontwerp van de Essence is teruggebracht tot de essentie: subtiele en pure cilindrische
vormen. De strakke vormgeving laat zich eenvoudig met elke badkamer combineren.
GROHE StarLight® en GROHE SilkMove® verzekeren je van een langdurig glanzende
chroomlaag en soepele bediening. Essence is een tijdloze kraan die trends zal overleven.
En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

33 596 000
Wastafelmengkraan met ketting
€ 179,00
33 562 000
Wastafelmengkraan met waste
€ 193,00

33 624 000
Badmengkraan
236,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

32 247 000
Verhoogde wastafelmengkraan
voor opzetwastafel
€ 342,00

33 628 000
Badmengkraan met douchegarnituur
€ 318,00

33 636 000
Douchemengkraan
€ 193,00

19 285 000 + 35 501 000
Inbouw mengkraan
met omstelling
€ 99,00 + € 199,00
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Prijsklasse
G4 premium
Kleur
Chroom
Accessoires
zie pagina 107
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Concetto
Wie zegt dat stijlvolle kwalitatieve kranen duur moeten zijn? Concetto biedt een superstrak design en de beste
kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. Haar dynamische, naar voren leunende vorm en strakke ontwerp
geven een frisse, tijdloze uitstraling die goed past in elke badkamer. Uiteraard is ook Concetto voorzien van
GROHE SilkMove® en GROHE StarLight® technologie voor een zorgeloos soepel gebruik en een langdurige
chroomglans. Ook accessoires in dezelfde stijl? Kies dan voor de Essentials accessoires. Voor extra comfort
en zekerheid kies je voor een combinatie met de Grohtherm 1000 thermostaten.

32 207 000
Toiletkraan
€ 96,00

32 206 000
Wastafelmengkraan met ketting
€ 108,00

32 204 000
Wastafelmengkraan met waste
€ 121,00

32 211 000
Badmengkraan
€ 175,00

32 210 000
Douchemengkraan
€ 121,00

19 346 000 + 35 501 000
Inbouw mengkraan
met omstelling
€ 80,00 + € 199,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW
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Prijsklasse
G3 performance
Kleur
Chroom
Accessoires
zie pagina 107

Badkamerkranen … pagina 30

Chiara
Chiara is de perfecte keuze voor een stijlvolle badkamer. De harmonieuze uitstraling is kenmerkend
voor de klassieke stijl van de Chiara. De hendel met kenmerkende boogvorm is voorzien van
GROHE SilkMove® technologie voor een comfortabele bediening en een nauwkeurige overgang van
koud naar warm water. GROHE StarLight® zorgt voor de langdurige glanzende chroomlaag.
Het is een serie met inhoud, een combinatie van traditionele en moderne elementen. Elegant en
tegelijkertijd toch modern.

32 303 000
Wastafelmengkraan
€ 359,00

32 304 000
Wastafelmengkraan
met uittrekbare uitloop
€ 475,00

19 155 000 + 35 501 000
Inbouw mengkraan
met omstelling
€ 255,00 + € 199,00

34 070 000
Badthermostaat
€ 814,00

34 071 000
Douchethermostaat
€ 683,00

19 413 000 + 35 500 000
Inbouw thermostaat
met omstelling
€ 314,00 + € 348,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW
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Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom
Accessoires
zie pagina 105
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Europlus
Modern maar tijdloos. De nieuwe Europlus is voorzien van alle nieuwste technologieën om je
een mooi product te bieden waar je lang plezier van hebt. Laat je vingers voelen wat we met ergonomische vormgeving bedoelen. De opengewerkte hendel (voorzien van GROHE SilkMove®
technologie) laat zich soepel sturen naar de ideale temperatuur en gewenste hoeveelheid water
terwijl GROHE StarLight® een langdurige glanzende chroomlaag garandeert. De nieuwe Europlus
is kwaliteit en hoogwaardig design op zijn best.

33 991 001
Wastafelmengkraan
met waste
€ 297,00

33 155 001
Wastafelmengkraan met uittrekbare
mousseur
€ 407,00

33 163 001
Wastafelmengkraan
met gladde body
€ 286,00

33 553 001
Badmengkraan
€ 390,00

33 577 001
Douchemengkraan
€ 297,00

19 536 001 + 35 501 000
Inbouw mengkraan
met omstelling
€ 204,00 + € 199,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW
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Prijsklasse
G4 premium
Kleur
Chroom
Accessoires
zie pagina 107
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Eurodisc
Kies voor Eurodisc met haar chique, sportieve uiterlijk en dynamische vinvormige
hendel. Met Eurodisc ben je zeker van een tijdloze vormgeving die zich in elke
badkamer thuisvoelt. Ontworpen vanuit gebruiksgemak en kwaliteit en tegen een
aantrekkelijke prijs. Uiteraard is ook Eurodisc voorzien van onze nieuwste technologieën
inclusief GROHE SilkMove® voor precieze bediening en GROHE StarLight® voor een
mooie chroomglans.

33 178 001
Wastafelmengkraan
met ketting
€ 175,00

33 183 001
Wastafelmengkraan
met waste
€ 185,00

32 469 001
Wastafelmengkraan
met gladde body
€ 175,00

33 390 001
Badmengkraan
€ 233,00

33 569 001
Douchemengkraan
€ 185,00

19 548 001 + 35 501 000
Inbouw mengkraan
met omstelling
€ 99,00 + € 199,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW
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Prijsklasse
G4 prestige
Kleur
Chroom
Accessoires
zie pagina 107
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Eurostyle
Eurostyle heeft een naar je toe leunende vorm, gebogen hendel en een ontwerp dat in de meest
dynamische vormgeving tot zijn recht komt. De slanke moderne vormgeving bevat veel technologieën,
inclusief GROHE SilkMove® en GROHE StarLight®. Mooi design, uitstekende kwaliteit en een
concurrerende prijs; een kraan die aan alle wensen voldoet.

33 557 001
Wastafelmengkraan
met ketting
€ 107,00

33 552 001
Wastafelmengkraan
met waste
€ 125,00

32 444 001
Wastafelmengkraan
hoge uitloop met waste
€ 146,00
32 540 001
Wastafelmengkraan
hoge uitloop met ketting
€ 129,00

33 591 001
Badmengkraan
€ 155,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

33 590 001
Douchemengkraan
€ 125,00

19 506 001 + 35 501 000
Inbouw mengkraan
met omstelling
€ 80,00 + € 199,00
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Prijsklasse
G3 performance
Kleur
Chroom
Accessoires
zie pagina 107
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Eurosmart
Voorzien van een solide metalen hendel en naar voren gebogen lijnen is Eurosmart de
perfecte toevoeging aan alle tijdloze badkamers. Deze kwalitatieve kraan is voorzien van
GROHE SilkMove® en GROHE StarLight® technologie – zodat Eurosmart er niet
alleen goed uitziet maar ook duurzaamheid en resultaten biedt. De naam zegt het
eigenlijk al: slim design,slimme technologie en een goede prijs.

33 188 001
Wastafelmengkraan
met ketting
€ 92,00

32 925 001
Wastafelmengkraan
met waste
€ 108,00

33 300 001
Badmengkraan
€ 138,00

33 555 001
Douchemengkraan
€ 108,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

19 450 001 + 35 501 000
Inbouw mengkraan
met omstelling
€ 63,00 + € 199,00
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Prijsklasse
G3 performance
Kleur
Chroom
Accessoires
zie pagina 107
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Atrio
Atrio overtuigt omdat haar vormgeving zich tot het wezenlijke beperkt. Atrio is een moderne
klassieker en valt op door de sobere elegantie en excellente techniek. De strakke vormgeving legt
een ideale basis voor de vormgeving van de moderne badkamer. Daarnaast zijn de wastafelmengkraan
en de bidetmengkraan ook als eengreepsvariant verkrijgbaar (alleen Ypsilon). Binnen de serie Atrio
heb je keuze uit twee greepvarianten: Ypsilon en Jota. Atrio is verkrijgbaar in chroom en voorzien van
GROHE StarLight® technologie.

20 021 000

21 019 000

20 008 000

Atrio Ypsilon

Atrio Ypsilon

Atrio Ypsilon

Eengreeps toiletkraan
€ 255,00

Wastafelmengkraan hoge uitloop
€ 505,00

Driegats wastafelmengkraan hoge uitloop
€ 787,00

20 000 000

19 287 000 + 33 769 000
Inbouw wandmengkraan
€ 349,00 + € 235,00

32 457 000
Eenhendel wastafelmengkraan hoge uitloop
€ 505,00

34 061 000

34 010 000

19 395 000 + 35 500 000

Atrio Ypsilon

Atrio Ypsilon

Atrio Ypsilon

Badthermostaat
€ 1.031,00

Douchethermostaat
€ 733,00

Inbouw thermostaat
met omstelling
€ 408,00 + € 348,00

Atrio Ypsilon
Driegats wandmengkraan
€ 707,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW
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Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom
Accessoires
zie pagina 105

25 044 000 + 45 473 000

Atrio Ypsilon
Vrijstaande badmengkraan
€ 2.387,00 + 534,00

Alle Atrio Ypsilon kranen
zijn ook met Jota greep
verkrijgbaar
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Aria
Aria is elegant en in balans. De tijdloze vormgeving is geïnspireerd door de mode- en cosmetica-industrie,
de greep door de vorm van een lippenstift. Voor ongeëvenaarde duurzaamheid zijn alle Aria kranen voorzien
van GROHE StarLight® technologie, wat een langdurig glanzende chroomlaag garandeert.

20 145 000
Toiletkraan
€ 130,00

21 091 000
Wastafelmengkraan lage uitloop
€ 330,00

21 090 000
Wastafelmengkraan hoge uitloop
€ 348,00

20 147 000
Driegats wastafelmengkraan
€ 426,00

26 008 000
Douchemengkraan
€ 348,00

25 081 000
Badmengkraan
€ 425,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW
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Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom
Accessoires
zie pagina 105
(Aria is goed te combineren met
Chiara accessoires)
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Sinfonia
Nostalgische elegantie en moderne technologie zijn bij geen enkele andere serie zo goed
gecombineerd als bij Sinfonia. Sinfonia voegt met haar klassieke grepen en druppelvormige
vorm een flinke dosis elegantie en individualiteit toe aan je badkamer. Zoals al onze kranen is
ook Sinfonia voorzien van GROHE StarLight® technologie voor een langdurig glanzende
chroomlaag. Sinfonia is beschikbaar in twee kleurvarianten, waarmee je de mogelijkheid hebt
de perfecte “finishing touch” aan je badkamer toe te voegen.

20 013 000
Toiletkraan
€ 252,00

21 014 000
Wastafelmengkraan hoge uitloop
€ 503,00

25 030 000
Badmengkraan
€ 443,00

26 000 000
Douchemengkraan
€ 279,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

20 015 000
Driegats wastafelmengkraan hoge uitloop
€ 604,00

www.grohe.nl

Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom
Chroom/goud
Accessoires
zie pagina 105
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Thermostaten
Onze nieuwe thermostaatkranen zijn voorzien van bijzondere GROHE technologieën om ervoor te zorgen
dat het gebruik comfortabel en veilig is. Met GROHE TurboStat® wordt snel en continu de gewenste
temperatuur bereikt. GROHE CoolTouch® zorgt ervoor dat de buitenkant van de kraan nooit warmer wordt
dan de ingestelde temperatuur.

GROHE´s meest
gestelde vragen over
thermostaatkranen
Wat is een
thermostaatkraan?
Een thermostaatkraan
zorgt ervoor dat het water
continu op de door jou
gewenste temperatuur
blijft, ook als er ergens
anders in huis water
gebruikt wordt.
Hoe werkt het?
De thermostaatkraan mengt
het warme en koude water
en reageert onmiddelijk op
veranderingen in watertoevoer, zodat het water op de
juiste temperatuur blijft.
Heb ik een
thermostaatkraan nodig?
Een thermostaatkraan zorgt
voor extra comfort en
veiligheid. Handig, zeker
als je kinderen hebt, of wel
eens op bezoek hebt.
Wat zijn de voordelen?
De vooraf ingestelde temperatuur wordt binnen een
fractie van een seconde
bereikt en blijft constant.
Zijn er verschillende
types verkrijgbaar?
GROHE heeft verschillende
modellen zodat er ook voor
jouw badkamer een passend model is.

GROHE TurboStat® zorgt ervoor dat snel en continu de gewenste temperatuur wordt bereikt.
GROHE CoolTouch® zorgt ervoor dat de buitenkant van de kraan nooit warmer wordt dan de
ingestelde temperatuur.

We hebben het allemaal wel eens
meegemaakt. Je bent net onder de
douche gestapt en dan gebruikt
iemand anders in huis water, opeens
sta je onder ijskoud water of nog
erger: heel heet water. Met zeep in je
ogen probeer je het water weer in te
stellen naar een comfortabele temperatuur. Stijl en veelzijdigheid zijn
belangrijk bij het plannen van je badkamer, maar als je een GROHE thermostaat installeert ben je verzekerd
van een veilige en prettige doucheervaring, keer op keer.

Hoe ziet de binnenkant eruit?
Thermostaatkranen reageren continu
op wisselingen in koud en warm water
om de vooraf ingestelde temperatuur
te behouden. Dus als iemand anders
in het huis water gebruikt reageert de
thermostaatkraan hierop door de
hoeveelheden koud en warm water
hierop aan te passen om de juiste
temperatuur te behouden. Voor het
gemak, comfort, het lekkere gevoel
maar zeker ook om water te besparen,
is een thermostaatkraan een must.

www.grohe.nl

Waarom voor GROHE kiezen?
GROHE thermostaatkranen zorgden
altijd al voor comfort en veiligheid, de
twee belangrijkste redenen om voor een
thermostaatkraan te kiezen. Bij de nieuwe thermostaatkranen zijn juist deze
twee aspecten nog verder verbeterd. De
reactiesnelheid is verbeterd, alle thermostaatkranen zijn voorzien van
GROHE TurboStat® technologie, zodat
je de gewenste temperatuur
binnen een fractie van een seconde
bereikt en behoudt.
Met GROHE CoolTouch® technologie wordt de buitenkant van de
Grohtherm 2000 en 3000 nooit warmer
dan de ingestelde temperatuur. Een
veilig idee!
Gebruiksvriendelijke kenmerken
Naast GROHE TurboStat® en
GROHE CoolTouch® zijn onze thermostaten ook voorzien van een
SafeStop temperatuurblokkering. De
temperatuur kan niet zomaar voorbij
de ingestelde temperatuur gedraaid
worden, veilig voor kinderen! Met
de EcoButton kun je tot 50% water
besparen. EasyLogic zorgt voor extra
gebruiksgemak.

Modellen
Of je nu een thermostaatkraan nodig
hebt voor je bad of douche, of allebei,
GROHE heeft een oplossing voor elke
stijl en ieder budget. Inbouw is ook
mogelijk, hierbij wordt de techniek in de
muur verwerkt. Wat je wensen ook zijn,
met een GROHE thermostaatkraan zul
je echt van water genieten.

Grohtherm
3000
G4 premium

Pagina 52

Grohtherm
2000
G4 premium

Pagina 54

Grohtherm
1000
G3 performance

Pagina 56

Grohtherm
Micro
G3 performance

Pagina 58
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Thermostatentest
…. en de winnaars zijn: GROHE thermostaten!
GROHE grote winnaar in een onafhankelijke concurrentietest met 17 Europese thermostaten.

Het erkende en neutrale testinstituut
LGA QualiTest GmbH uit Würzburg,
Duitsland heeft in de maanden maart
en april van 2006 een thermostatentest uitgevoerd. Het doel was kwaliteitscriteria te vergelijken van verschillende thermostaten.
De thermostatentest werd uitgevoerd
op initiatief van Grohe AG door het
onafhankelijke en neutrale LGA
QualiTest GmbH. LGA QualiTest GmbH
Würzburg is een dochteronderneming
van TÜV Rheinland en is één van de
meest gerenommeerde instituten in
Europa. De tests van LGA Qualitest
GmbH zijn erkend volgens de strengste Europese normen.

Drie categorieeën drie winnaars.
In alle prijsklassen en
bij alle criteria komen
de GROHE thermostaten als beste uit de
test! Lees het complete testrapport op
www.grohe.nl

Tijdens de thermostatentest zijn
criteria behandeld die belangrijk zijn
voor de eindgebruiker. De criteria
waren: temperatuurregeling, veiligheid,
bediening en service. In totaal werden
17 thermostaten van bekende,
Europese merken getest. En om de
vergelijking te vereenvoudigen werden
de producten in drie prijsklassen
ingedeeld.

In alle prijsklassen en bij alle criteria
zijn GROHE thermostaten als beste uit
de test gekomen! Het resultaat benadrukt de technologische voorsprong
van Grohtherm thermostaten. Door
voortdurende nieuwe ontwikkelingen
en testprocedures zorgt GROHE voor
nieuwe normen in de markt en kun je
rekenen op hoog gebruikscomfort.
GROHE - Enjoy Water®.

www.grohe.nl

Veiligheid – Grohtherm thermostaatkranen staan garant voor zorgeloos douche –
en badplezier dankzij GROHE CoolTouch® en GROHE SafeStop.
Temperatuur van de buitenkant van de kraan
De buitenkant van de kraan wordt nooit warmer dan de ingestelde
temperatuur dankzij GROHE CoolTouch® bij Grohtherm 2000 en
Grohtherm 3000.
Temperatuurbegrenzer
Temperatuurblokkering: de temperatuur kan niet zomaar voorbij de
ingestelde temperatuur gedraaid worden.

Temperatuur regeling – Dankzij GROHE TurboStat® behaalden de GROHE thermostaatkranen een
overtuigende overwinning.
Reactiesnelheid bij drukdaling
Ongewenste temperatuurschommelingen worden razendsnel opgevangen
Temperatuurpieken
Geen onaangename verrassingen, de temperatuur wordt ongemerkt
aangepast, zodat je de gewenste temperatuur behoudt.
Constante temperatuur
Bij drukschommelingen bedraagt de afwijking ten opzichte van de vooraf
ingestelde temperatuur maximaal 0,13° Celcius.

Bediening en service – Optimaal bedieningsgemak en comfort door GROHE TurboStat®
en GROHE EcoButton.
Bediening
Grohtherm thermostaatkranen laten zich eenvoudig bedienen. De uiterst
nauwkeurige instelling van de watertemperatuur zorgt voor extra comfort. En
met de EcoButton kan tot wel 50% water bespaard worden: dat scheelt
water en energie.
Service
Eenvoudig te installeren en te onderhouden. Gedetailleerde installatie –
en onderhoudsinstructies.
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Grohtherm 3000
Voor een moderne vormgeving en gebruikscomfort kies je voor de Grohtherm 3000. In de mooie vloeiende
vormgeving vind je al onze geavanceerde technologieën – GROHE TurboStat®, GROHE CoolTouch®, SafeStop,
EcoButton and EasyLogic terug. Door een beweging met de linkergreep stel je snel je ideale temperatuur in.
De temperatuurblokkering zorgt ervoor dat bijvoorbeeld kleine kinderen de kraan niet voorbij de ingestelde
temperatuur kunnen draaien. De bediening van de kraan is, na onderzoek, optimaal afgestemd op de gebruiker.
Alles voor extra comfort en gebruiksgemak.

34 179 000
Douchethermostaat 150 mm
€ 421,00

19 359 000 + 35 500 000
Inbouw douchethermostaat
€ 250,00 + € 348,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

34 185 000
Badthermostaat
€ 505,00

19 358 000 + 35 500 000
Inbouw thermostaat
met omstelling
€ 250,00 + € 348,00

34 187 000
Badthermostaat
met staande koppelingen
€ 631,00

19 258 000
Opbouwdeel stopkraan
(te combineren met een
inbouwdeel 29 800 - 29 806)
€ 57,00
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Prijsklasse
G4 premium
Kleur
Chroom
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Grohtherm 2000
Alleen voor het design zou je al voor de Grohtherm 2000 kiezen. Met name in de badthermostaat komt de
lijnvoering goed tot zijn recht. Grohtherm 2000 biedt meer dan een mooie buitenkant. Buiten het gemak en comfort
van GROHE TurboStat® technologie heeft de Grohtherm 2000 ook GROHE CoolTouch® – het hete water in de thermostaat
wordt omspoeld door koud water zodat de kraan aan de buitenkant nooit warmer wordt dan de ingestelde temperatuur.
En met EasyLogic is de temperatuurinstelling eenvoudig.

34 169 000
Douchethermostaat 150 mm
€ 309,00

34 174 000
Badthermostaat
€ 370,00

34 171 000
Douchethermostaat 120 mm
(zonder koppelingen)
€ 295,00

34 175 000
Idem zonder koppelingen
€ 356,00

19 354 000 + 35 500 000
Inbouw douchethermostaat
€ 231,00 + € 348,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

19 355 000 + 35 500 000
Inbouw thermostaat
met omstelling
€ 231,00 + € 348,00

34 176 000
Badthermostaat
met staande koppelingen
€ 461,00

19 243 000
Opbouwdeel stopkraan
(te combineren met een
inbouwdeel 29 800 - 29 806)
€ 49,00
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Prijsklasse
G4 premium
Kleur
Chroom
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Grohtherm 1000
Met Grohtherm 1000 kies je voor betaalbaar comfort, veiligheid en design. Grohtherm 1000 combineert veiligheid
met de zekerheid van de juiste temperatuur dankzij GROHE TurboStat® technologie. De SafeStop button zorgt ervoor
dat kleine kinderen de temperatuur niet zomaar voorbij de ingestelde temperatuur kunnen draaien. De EcoButton
maakt het mogelijk tot 50% water te besparen. Onze comfortset combineert twee goede producten, een Grohtherm 1000
douchethermostaat en onze populaire Tempesta Trio glijstangcombinatie

34 143 000
Douchethermostaat 150 mm
€ 226,00

34 155 000
Badthermostaat
€ 274,00

34 146 000
Douchethermostaat 150 mm
(zonder koppelingen)
€ 218,00

34 156 000
Zonder koppelingen
€ 264,00

34 147 000
Douchethermostaat 120 mm
(zonder koppelingen)
€ 218,00

34 161 000
Inbouw douchethermostaat
complete set
€ 303,00
Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

34 160 000
Inbouw centraalthermostaat
complete set
€ 246,00

34 153 000
Comfortset: douchethermostaat
120 mm incl. Tempesta Duo
glijstangcombinatie
€ 280,00
34 152 000
Comfortset: douchethermostaat
150 mm incl. Tempesta Duo
glijstangcombinatie
€ 280,00

19 237 000
Opbouwdeel stopkraan
(te combineren met een
inbouwdeel 29 800 - 29 806)
€ 39,00
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Prijsklasse
G3 performance
Kleur
Chroom
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Grohtherm Micro
Heb je kinderen, dan gaat veiligheid voor alles. Vooral als ze nog wat jonger zijn en warm water willen gebruiken, laat je
ze liever niet alleen. Of je vertrouwt op de veiligheid die de Grohtherm Micro je biedt. Dat is namelijk een handige
minithermostaat die zich makkelijk met iedere kraan laat combineren. Zonder dat je meteen je wastafelkraan of
keukenkraan hoeft te vervangen stelt de Grohtherm Micro je in staat om het water op een veilige temperatuur in te
stellen. Zo kan er nooit te heet water uit de kraan stromen. De minithermostaat is onzichtbaar weg te werken en
eenvoudig te installeren. Ongevoelig voor schommelingen in de waterdruk en onbereikbaar voor kleine vingertjes door
een solide afdekkapje. Zie je wel dat veiligheid makkelijk en comfortabel kan zijn?

34 023 000
Onderbouw thermostat
€ 135,00

22 917 000
Hoekstopkraan 1/2’’
€ 38,00

47 533 000
Aansluitset
€ 29,00
Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW
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Prijsklasse
G3 performance
Kleur
Chroom
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Douches
Verfris je gedachten, je lichaam en ziel door het nemen van een heerlijke douche. Onze producten
bieden je genoeg mogelijkheden, zodat je echt de douche van je dromen kunt nemen.

Wat gaat er boven een verfrissende
douche om wakker te worden, of juist
voor het slapen gaan. Bij GROHE begrijpen we de ontspannende werking
van water. Ons uitgebreide productprogramma biedt veel keuze aan
mooie producten, die allen voorzien
zijn van GROHE DreamSpray®
technologie – voor de ultieme douche
ervaring.
Trendsetters
De laatste trends op het gebied van
douchen omvat douchepanelen, extra
grote douchekoppen en zelfs “inloop”
badkamers. Douchepanelen zien er
niet alleen mooi uit, ze bieden ook nog
eens onbegrensde mogelijkheden qua
straalsoorten en straalrichting. De
extra grote douchekoppen zijn een
“must” geworden voor iedere badkamer, tijdloos of traditioneel. Inloopbadkamers zijn de laatste trend – een
modern alternatief voor douchecabines en schermen.
Spannende keuzes
In de huidige snelle wereld is tijd van
groot belang. De handdouche die je
kiest moet een aantal straalsoorten
bieden, zodat je er een kunt kiezen
die bij je stemming past. Van een verzachtende Massagestraal, tot een Jet
straal, onze douches zijn allen voorzien
van de nieuwste GROHE DreamSpray®
technologie en zijn ontworpen met jou
als uitgangspunt. Wat je ook wilt:
GROHE heeft een douche naar jouw
zin.

Stijlvolle oplossingen
Van de ergonomisch vormgegeven
Relexa en Movario handdouches tot
de strakke lijnen van de Aquatower
douchepanelen, GROHE heeft een
oplossing voor elke badkamer. Voor
een grote douchekop biedt ons
Rainshower® programma voldoende
opties. De Rainshower® handdouche is
beschikbaar in twee groottes, 130mm
en 160mm. Beiden bieden een keuze
uit verschillende straalsoorten. En als
je echt een badkamer op maat wil,
is onze website www.grohe.nl een
goede start.

Laat de voordelen van GROHE DreamSpray®
technologie je zorgen wegspoelen

www.grohe.nl

Wat je douchewensen
ook zijn, GROHE heeft
de oplossing. Of je nu
zoekt naar stimulerende
zijdouches om wakker
te worden, of een
ontspannend bad aan
het einde van de dag,
we bieden douches voor
elke smaak en ieder
budget.
Ontspanning
Ons Rainshower®
programma is perfect als je
op zoek bent naar een
douche die je rustig wakker
laat worden en voorbereidt
op de dag die gaat komen.
Met een massage van kleine waterjets is Rainshower®
ook de ideale manier om
te ontspannen voor het
slapen gaan.
Stimulatie
Als je op zoek bent naar
een douche met straalsoorten voor de hele familie
kijk dan naar onze Relexa
en Movario handdouches.
Beide series bieden tot
maximaal vijf straalsoorten,
terwijl Movario een 360
graden draaibare douchekop heeft, die de keuze van
de straalhoek aan jou laat.
Waterverslaafden
Voor maximale flexibiliteit
biedt Aquatower 3000 een
Dual handdouche en vier
multi-jet zijdouches.
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GROHE DreamSpray ®
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(1) Net zoals auto’s hebben douches
ook motoren. Met buitengewone
kwaliteit en precisie streeft GROHE
haar concurrenten voorbij.
(2) Ons unieke design distribueert
dezelfde hoeveelheid water naar elk
sproeigat, resulterend in een optimaal
straalbeeld. Dus welke straalsoort je
ook kiest, Normal, Champagne, Pure,
Jet, Rain, Massage – je hebt gegarandeerd een heerlijke douche.

(5)

(2)

(3)

.................................

...........................................
................................

Al onze douches zijn voorzien van
GROHE DreamSpray® technologie.
De winnende formule van kwaliteit en
innovatie zorgt voor een optimale
water distributie voor de ultieme
douche ervaring. Als experts in watertechnologie, is het onze missie om de
beste douches te ontwikkelen met
bijzondere kenmerken.

(1)

.....................................

.................................................................

(4)

(3) Maak je niet meer druk om de
kalkafzetting op je douche met
SpeedClean® sproeigaatjes. De sproeigaatjes zijn voorzien van multi-componenten siliconen – een veeg met hand
of doek is genoeg om kalkafzetting
te verwijderen.
(4) Grohe CoolTouch® technologie
zorgt ervoor dat de douche aan de
buitenkant nooit te warm wordt.
(5) Met al deze bijzondere
kenmerken, plus de voordelen van
GROHE StarLight® - voor een langdurig glanzende chroomlaag, kun je
rekenen op levenslang doucheplezier.

Normal

Champagne

Pure

Jet

Rain

Massage
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Douches
in één oogopslag
Ons uitgebreide doucheprogramma combineert functionaliteit met design en biedt keuze uit
verschillende straalsoorten zodat je er een kunt kiezen die bij je stemming past. In deze brochure staat een
selectie van beschikbare producten binnen de series. Voor een compleet overzicht verwijzen we je
naar onze website www.grohe.nl
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Rainshower

®

Handdouches en glijstangcombinaties
Onze Rainshower® handdouches, voorzien van GROHE DreamSpray® technologie, bieden keuze uit
verschillende straalsoorten – Rain, Jet, Pure en Champagne. Rain voor een zachte streling, Jet voor een
massage, Pure voor een gebundelde straal en Champagne voor bruisende stralen. Er is keuze uit drie
modellen: Cosmopolitan met een minimalistische uitstraling, Classic met ronde vormen en Rustic met een
nostalgische uitstraling. Model Classic en Cosmopolitan zijn verkrijgbaar in twee verschillende groottes:
130 mm en 160 mm. Model Rustic is alleen in 130 mm verkrijgbaar.

28 755 000
Handdouche Cosmopolitan Ø 130mm
Straalsoorten: Rain, Jet, Pure
€ 139,00

28 764 000
Handdouche Classic Ø 130mm
Straalsoorten: Rain, Jet, Pure
€ 105,00

28 756 000
Handdouche Cosmopolitan Ø 160mm
Straalsoorten:
Rain, Jet, Pure, Champagne
€ 154,00

28 765 000
Handdouche Classic Ø 160mm
Straalsoorten: Rain, Jet, Pure,
Champagne
€ 120,00

28 757 000
Glijstangcombinatie Cosmopolitan
600mm, Ø 130mm
€ 241,00

28 767 000
Glijstangcombinatie Classic
600mm, Ø 130mm
€ 214,00

28 758 000
Glijstangcombinatie Cosmopolitan
600mm, Ø 160mm
€ 256,00

28 768 000
Glijstangcombinatie Classic
600mm, Ø 160mm
€ 230,00

Beide glijstangcombinaties zijn
ook verkrijgbaar met 900 mm
glijstang

Beide glijstangcombinaties zijn
ook verkrijgbaar met 900 mm
glijstang

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

27 127 000
Handdouche Rustic Ø 130mm
Straalsoorten: Rain, Jet, Pure
€ 119,00

27 139 000
Glijstangcombinatie Rustic
600 mm, Ø 130mm
€ 245,00

www.grohe.nl
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Verfijnd design
Of je nu van strakke lijnen
lijnen houdt van moderne
architectuur of van zachte
elegante lijnen je houdt zeker
van de Rainshower®. Er is
keuze uit Classic, Cosmopolitan en Rustic. De slimme
combinatie van vorm en
geavanceerde technologie
brengt stijl en functie in je
badkamer.

Rainshower® Cosmopolitan

Rainshower® Classic

Rainshower® Rustic

Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom

Straalsoorten
De Rainshower Classic en
Cosmopolitan (160 mm)
bieden keuze uit maximaal
vier straalsoorten: Rain, Jet
Pure en Champagne. Alle
130 mm modellen bieden
keuze uit de straalsoorten:
Rain, Jet en Pure.
Installatie
Het installeren van de
Rainshower® handdouche is
eenvoudig. De glijstang is
voorzien van flexibele
montagepunten zodat je
deze over bestaande gaten
kunt monteren. Simpel en
snel – waardoor jij meer tijd
hebt om jezelf te verwennen.
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Rainshower

®

Accessoires
Het vervangen van uw oude douche is eenvoudig en zonder boren mogelijk met ons assortiment
modern vormgegeven accessoires en in hoogte verstelbare glijstangbevestiging. De wandhouders en aansluitbochten met ronde of vierkante rozet voor de Rainshower® passen ook
perfect bij onze minimalistische series.

27 075 000
Wandhouder met
vierkant rozet
€ 31,00

27 074 000
Wandhouder met
rond rozet
€ 31,00

27 076 000
Aansluitbocht met
vierkant rozet
€ 48,00

27 057 000
Aansluitbocht met
rond rozet
€ 48,00

27 151 000
Universele badrandmontage
voor handdouche
€ 101,00

28 388 000
Zilverflex doucheslang
1750mm
€ 35,00
28 364 000
idem 1500mm
€ 32,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

27 056 000
Wandhouder zonder rozet
€ 27,00

07 247 000
Glijstang verlengstuk
(eenvoudige manier om de
Rainshower om te bouwen
naar hoofddouche)
€ 75,00

28 819 000
Glijstang 900mm
€ 127,00
28 797 000
Glijstang 600mm
€ 107,00

Variabel

www.grohe.nl

Onze glijstang staat
garant voor maximaal
comfort met minimale
inspanning. Voor het
vervangen van uw oude
glijstang hoeft u geen
tegels te vervangen of
gaten te boren.
Door de instelbare hoogte
van de glijstangbevestiging,
kunt u de glijstang eenvoudig op de bestaande
boorgaten plaatsen. De
glijstang is beschikbaar in
600mm en 900mm.
Een Rainshower®
handdouche als
hoofddouche?
Met het glijstang verlengstuk is dit eenvoudig te
realiseren door de
hoofddouche op het
verlengstuk te bevestigen.
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Rainshower

®

Hoofddouches - Inbouw
Iedere dag een goede bui met de GROHE Rainshower®. Voor een volle regenbui in je eigen badkamer zijn
onze adembenemende Rainshowers® een must. Er is keuze uit vier Rainshower® modellen: Rustic, Retro,
Cosmopolitan en Modern. Iedere Rainshower® is voorzien van GROHE Dreamspray® technologie. De
hoofddouches zijn uiteraard voorzien van SpeedClean® technologie om snel kalk te kunnen verwijderen.
Het probleem met regendouches is vaak dat zij een erg hoog verbruik hebben. De GROHE Rainshower®
niet; deze werkt al bij een verbruik van 8,7 liter gemengd water per minuut en is dus geschikt voor iedere
badkamer.

27 128 000 + 28 384 000
Hoofddouche Rustic Ø 160 mm
(afgebeeld met wandarm 28 384 000)
Straalsoorten: Rain, Jet, Pure, Champagne
€ 148,00 + € 163,00

27 134 000 + 28 576 000
Hoofddouche Cosmopolitan Ø 160 mm
(afgebeeld met wandarm 28 576 000)
Straalsoorten: Rain, Jet, Pure, Champagne
€ 152,00 + € 81,00

28 369 000 + 28 384 000
Hoofddouche Retro Ø 210 mm
(afgebeeld met wandarm 28 384 000)
Straalsoort: Rain
€ 428,00 + € 163,00

28 368 000 + 28 576 000
Hoofddouche Modern Ø 210 mm
(afgebeeld met wandarm 28 576 000)
Straalsoort: Rain
€ 408,00 + € 81,00

28 497 000
Plafondarm
292mm
€ 61,00
28 724 000
Plafondarm
150mm
€ 51,00
Voor alle hoofddouches is in combinatie met
deze arm plafondmontage mogelijk
Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW
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Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom
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Rainshower

®

Hoofdouches - Opbouw
Elke dag een goede bui met de GROHE Rainshower®, voor een volle regenbui in je eigen badkamer zijn onze
adembenemende Rainshowers® een must. Met de opbouwvarianten vervang je eenvoudig je huidige
doucheset door de Rainshower®. Gewoon de oude glijstang verwijderen en de nieuwe glijstang met
Rainshower® monteren. Er is keuze uit drie modellen: met Grohclick, met geïntegreerde thermostaatkraan
en met omstelling. Alle drie zijn in de uitvoering Modern. In alle gevallen schakel je eenvoudig van de
hoofddouche naar de Sena handdouche, handig om bijvoorbeeld de tegels af te spoelen. Alle drie
de douches zijn voorzien van GROHE DreamSpray® technologie voor de ultieme douche-ervaring. Het
probleem met regendouches is vaak dat zij een erg hoog verbruik hebben. De GROHE Rainshower niet, deze
werkt al bij een verbruik van 8,7 liter gemengd water per minuut en is dus geschikt voor iedere badkamer.

27 032 000
Hoofddouche met
geïntegeerde
douchethermostaat
Straalsoort: Rain
€ 1.621,00
Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

27 038 000
Hoofddouche met Grohclick
Straalsoort: Rain
€ 894,00

27 058 000
Hoofddouche met omstelling
Straalsoort: Rain
€ 1.332,00

www.grohe.nl

Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom

Douches … pagina 76

Relexa
Of je jezelf nu op wilt frissen’s ochtends of dat je wilt ontspannen na een lange dag op het werk, onze
nieuwe Relexa handdouches – voorzien van GROHE DreamSpray® technologie – vervullen al je
douchewensen. Relexa combineert mooi design met spannende kenmerken. Je hebt keuze uit vier
verschillende uitvoeringen zodat je zelf kunt kiezen voor de ultieme combinatie van
straalsoorten die jou helpen te herstellen en verkwikken.

28 793 000
Handdouche Trio
Straalsoorten: Normal, Jet, Rain
€ 80,00

27 062 000
Hoofddouche Five
Straalsoorten: Normal, Rain,
Jet, Champagne, Massage
€ 254,00

28 794 000
Handdouche Champagne
Straalsoorten: Normal, Jet,
Rain, Champagne
€ 101,00

Ook verkrijgbaar als
hoofddouche Rustic Five

28 795 000
Handdouche Massage
Straalsoorten: Normal, Jet,
Rain, Massage
€ 101,00
28 796 000
Handdouche Five
Straalsoorten: Normal, Jet,
Rain, Champagne, Massage
€ 123,00

28 843 000
Badset Champagne
€ 145,00

28 198 000
Zijdouche
€ 99,00

27 066 000
Zijdouche Dual
Straalsoorten: Normal, Eco
€ 128,00

28 286 000
Verstelbare zijdouche
€ 95,00

28 942 000
Glijstangcombinatie 600mm Trio
€ 184,00
Ook verkrijgbaar met zeepschaal
Ook verkrijgbaar in:
Massage, Champagne, Five

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW
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Prijsklasse
G4 premium
Kleur
Chroom

25 jaar van erkenning
Relexa werd 25 jaar
geleden voor het eerst
geïntroduceerd. De
gebogen ergonomische
vorm van de Relexa handdouche bleek een van de
grootste en snelste trends
in badkamers te zijn. Heel
wat anders dan de rechte,
simpele handdouches van
daarvoor. Sinds de introductie hebben we meer dan
50 miljoen handdouches
verkocht in 90 landen. We
zoeken continu naar manieren om designklassiekers
up-to-date te houden en
daarbij topkwaliteit en
betrouwbaarheid tegen een
goede prijs te bieden. De
nieuwe Relexa serie is voorzien van een fris design en
GROHE DreamSpray®
technologie. Daarbij heeft
niet alleen de handdouche
een nieuw design gekregen,
ook de glijstang is in een
modern jasje gestoken.
Installatie
Het installeren van de
Relexa handdouche is eenvoudig. De glijstang is voorzien van flexibele montagepunten zodat je deze over
bestaande gaten kunt monteren. Simpel en snel –
waardoor jij meer tijd hebt
om jezelf te verwennen.
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Relexa Rustic
Relexa Rustic combineert zachte lijnen en een nostalgische vormgeving met alle moderne technologieën.
Uiteraard is ook de Relexa Rustic voorzien van GROHE DreamSpray® technologie. Alle Relexa Rustic
producten bieden keuze uit vijf straalsoorten zodat je zelf kunt kiezen voor de ultieme combinatie van
straalsoorten die jou helpen te herstellen en verkwikken.

27 123 000
Handdouche Rustic Five
Straalsoorten: Normal, Jet,
Rain, Champagne, Massage
€ 121,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

27 124 000
Hoofddouche Rustic Five
Straalsoorten: Normal, Jet,
Rain, Champagne, Massage
(afgebeeld met wandarm 28 529 000)
€ 151,00 + € 119,00

27 141 000
Glijstangcombinatie
600mm
Rustic Five
€ 231,00

www.grohe.nl

Prijsklasse
G4 premium
Kleur
Chroom
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Tempesta
Douchecomfort voor een verrassende prijs. Tempesta heeft een extra grote douchekop (100 mm), hiermee
krijgt douchen een nieuwe dimensie. Je kunt kiezen uit Tempesta Mono (straalsoort Rain), Tempesta Duo
(straalsoorten Rain en Jet) en Tempesta Trio (straalsoorten Rain, Jet en Massage). SpeedClean® zorgt ervoor
dat kalk eenvoudig en snel verwijderd kan worden terwijl GROHE CoolTouch® technologie ervoor zorgt dat
de handdouche zelf niet te warm kan worden. Voorzien van GROHE DreamSpray® technologie en een
shockproof innovatieve siliconen ring rondom de douchekop (beschermt zowel de douchekop zelf als het
bad en de tegels bij vallen) biedt Tempesta douchecomfort tegen een verrassende prijs.

28 212 001
Handdouche Mono
Straalsoort: Rain
€ 26,00
28 261 000
Handdouche Duo
Straalsoorten: Rain, Jet
€ 37,00
28 578 000
Handdouche Trio
Straalsoorten: Rain, Jet,
Massage
€ 47,00
Ook in waterbesparende
uitvoering verkrijgbaar

28 667 001
Glijstangcombinatie 600mm Mono
€ 68,00
Ook als 900mm en als waterbesparende uitvoering verkrijgbaar
28 591 000
Glijstangcombinatie 600mm Duo
€ 79,00
Ook als 900mm en als waterbesparende uitvoering verkrijgbaar

28 676 001
Badset Mono
€ 43,00
28 469 000
Badset Duo
€ 59,00
Ook in verstelbare
versie verkrijgbaar
Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

28 592 000
Glijstangcombinatie 600mm Trio
€ 91,00
Ook als waterbesparende
uitvoering verkrijgbaar
28 666 000
Glijstang 600mm
€ 63,00
28 621 000
Glijstang 1000mm
€ 72,00

www.grohe.nl

Prijsklasse
G3 performance
Kleur
Chroom
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Movario
Alles draait om lekker douchen. Met haar veelzijdige, ergonomische design en keuze uit vijf luxe
straalsoorten brengt Movario alle voordelen van een spa naar je eigen badkamer. Dankzij de
360 graden draaibare douchekop kan Movario gebruikt worden als zowel hoofd- als zijdouche voor
het ultieme douchecomfort. GROHE DreamSpray® technologie biedt je de keuze uit verschillende
straalsoorten, Normal voor een volle en rustige straal, Champagne voor een bruisende straal, Jet voor
volle en krachtige stralen, Massage voor een pulserende straal of Rain voor fijne druppels die het
lichaam strelen.

28 390 000
Handdouche Trio
Straalsoorten: Normal,
Jet, Rain
€ 93,00
28 393 000
Handdouche Five
Straalsoorten: Normal, Jet.
Rain, Massage, Champagne
€ 159,00
Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

34 195 000
Comfortset: douchethermostaat incl.
Movario Trio glijstangcombinatie
€ 482,00

28 000 000
Glijstangcombinatie 600mm Trio
€ 265,00
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Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom

Movario’s 360°
draaibare douchekop
(RotaHead) voegt een
nieuwe dimensie toe aan
doucheplezier. Druk
eenvoudig de knop in
en draai de kop in de
gewenste positie.
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Sena
Minimalisme draait erom de dingen terug te brengen naar hun puurste vorm en dat
hebben we toegepast toen we Sena creërden. Puur, minimalistisch, speciaal ontworpen voor
diegenen die geloven dat minder meer is. Sena biedt een Normal straal die zowel ontspannend
als verkwikkend is. En natuurlijk is ook Sena voorzien van GROHE DreamSpray® technologie en
GROHE StarLight® technologie.

28 034 000
Handdouche
Straalsoort: Normal
€ 139,00

28 348 000
Badset
€ 242,00
Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

28 347 000
Glijstangcombinatie 900mm
€ 479,00

www.grohe.nl

Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom

Douches … pagina 86

Freehander

®

Vernieuwend denken, grenzen verleggen. Freehander® is een revolutionaire hoofd- en zijdouche in één.
Beide douchekoppen zijn apart te richten en hebben een normale en een massagestraal. Eén van
de douchekoppen heeft bovendien een ECO-straal waarmee je het milieu ontziet, terwijl de andere
douchekop een stopfunctie biedt. Hoogte en reikwijdte zijn flexibel en aan te passen aan je wensen.
Dankzij het Grohclick systeem kun je moeiteloos omwisselen van Freehander® naar een losse handdouche,
handig om bijv. de doucheruimte af te spoelen. Met de Freehander®, voorzien van GROHE DreamSpray®
technologie, wordt douchen een waar genoegen, niet in de laatste plaats door zijn unieke en mooie design.

27 004 000
Opbouw
Straalsoorten: Normal, Massage
€ 489,00

27 005 000
Inbouw
Straalsoorten: Normal, Massage
€ 489,00

45 900 000
Aansluitnippel
€ 27,00

45 899 000
Snelkoppeling voor
27 004 000
€ 23,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

27 008 000
Afdekplaat voor
27 005 000
€ 115,00
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Prijsklasse
G3 performance
Kleur
Chroom

Door het sllimme ontwerp kan
je met de Freehander simpel
kiezen voor een hoofd- of
zijdouche.
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Aquatower 3000
en Amera
Aquatower 3000 tovert een douchebeurt om in een belevenis. Met GROHE DreamSpray® technologie,
biedt de multi-functionele hoofddouche keuze uit verschillende straalsoorten – perfect voor een
snelle verkwikkende douche s´ochtends of een ontspannende douche aan het einde van de dag. De Relexa
handdouche biedt daarbij een keuze aan straalsoorten terwijl de geïntegreerde thermostaatkraan zorgt
voor comfort en veiligheid.
Waan je in een magische warmwaterwereld met het Amera douchepaneel. De elegante vormgeving
van dit glazen paneel zorgt voor een ontspannen sfeer en biedt veel gebruikscomfort. Naast een
cilindrische gevormde hoofddouche en vier zijdouches (beiden voorzien van GROHE DreamSpray®) heeft
het Amera douchepaneel een aparte Sensia Top 4 handdouche die keuze biedt uit vier verschillende
straalsoorten. Alle douches zijn voorzien van GROHE DreamSpray® technologie zodat je verzekerd bent
van de ultieme douche-ervaring. Met de Aquadimmer ben je verzekerd van een vederlichte bediening
terwijl de thermostaatkraan garant staat voor een constante temperatuur.

27 202 000
Douchepaneel 3000
€ 3.026,00
27 203 000
Hoekmodel
€ 3.492,00

27 013 000
Douchepaneel Amera
€ 3.247,00











Relexa Top 4 hoofddouche
Relexa plus Top 4 handdouche
3/4“ thermostaatkraan
Aquadimmer
Stopkraan voor zijdouches

Let op: dynamische druk van minimaal 1,5
bar aan het tappunt vereist. Waterverbruik is
dan ± 30 liter gemengd water per minuut bij
gebruik hoofddouche en zijdouches.
Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW




Relexa Cosmopolitan hoofddouche
Relexa Cosmopolitan Top 4 handdouche
1/2“ thermostaatkraan
Aquadimmer
Stopkraan voor zijdouches

Let op: dynamische druk van minimaal 1,5
bar aan het tappunt vereist. Waterverbruik is
dan ± 30 liter gemengd water per minuut bij
gebruik hoofddouche en zijdouches.

www.grohe.nl

Aquatower 3000
Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom

Amera
Prijsklasse
G5 prestige
Kleur
Chroom/glas
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Aquatower
1000 en 2000
Met Aquatower 1000 en 2000 is het gevoel van een wellnesscentrum nu bereikbaar in iedere badkamer.
Het probleem met douchepanelen is vaak dat zij een erg hoog waterverbruik hebben. Aquatower 1000 en 2000
werken al perfect bij een verbruik van 9,5 liter gemengd water per minuut. Hierdoor kunnen ze in vrijwel iedere
badkamer geplaatst worden. Installatie is eenvoudig, zonder hak- of breekwerk kan de huidige glijstangcombinatie
en kraan vervangen worden door een van de Aquatowers. Met een speciale adapter is ook hoekmontage mogelijk.
Er zijn twee modellen verkrijgbaar. Beide zijn voorzien van een thermostaatkraan voor snelle en veilige
temperatuurregeling, unieke richtbare multi-jet zijdouches met ieder 12 douchestralen en een handdouche die
tevens als hoofddouche dient. Aquatower 1000 is voorzien van een Tempesta handdouche en twee zijdouches,
Aquatower 2000 is voorzien van een Relexa Cosmopolitan handdouche en drie zijdouches. Alle douches zijn
voorzien van GROHE DreamSpray® technologie. Met behulp van de Aquadimmer kies je eenvoudig voor hoofdof zijdouches of allebei.

27 015 000
Douchepaneel 1000
€ 1.122,00

27 017 000
Douchepaneel 2000
€ 1.610,00

45 093 000
Optionele hoekadapter
€ 157,00

45 134 000
Optionele hoekadapter
€ 207,00

Aquatower 1000
Met Tempesta Duo handdouche
 2 hoge druk zijdouches
met elk 12 sproeigaten
 1/2“ thermostaatkran
 Aquadimmer
 Mat chrome afwerking

Aquatower 2000
 Met Relexa Cosmopolitan handdouche
 3 hoge druk zijdouches
met elk 12 sproeigaten
 1/2“ thermostaatkran
 Aquadimmer
 Solide aluminium afwerking



Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW
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Aquatower 2000
Prijsklasse
G4 premium
Kleur
Chroom

Aquatower 1000
Prijsklasse
G3 performance
Kleur
Chroom

Douches … pagina 92

www.grohe.nl

Oplossingen op maat
Stel je eens voor je douche helemaal naar je zin in te kunnen richten – met GROHE
kan je dat! Misschien wil je zelf wel kiezen waar de zijdouches moeten zijn of
wil je graag met zijn tweeën kunnen douchen. Wat je ook wilt, wij kunnen het
realiseren met onze doucheoplossingen. Er zijn eindeloze mogelijkheden om uit te
kiezen. Bezoek www.grohe.nl waar je alle informatie zult vinden die je nodig hebt.
We helpen je graag jouw droombadkamer te creëren.

Voordat je begint aan “jouw” douche
moet je een aantal dingen overwegen
om ervoor te zorgen dat je nieuwe
douche voldoet aan je wensen.
Hoeveel douches kan ik
combineren?
Grohes uitgebreide productassortiment
kan op ontelbare manieren gecombineerd worden tot jouw ideale douche.
Wil je een of twee handdouches?
Hoeveel zijdouches wil je en waar?
Misschien wil je liever een grote
hoofddouche en daarnaast omringd
worden door veel zijdouches. De
combinatiemogelijkheden zijn eindeloos. Er zijn twee restricties: de waterdruk en de maximale doorstroomhoeveelheid van de thermostaatkraan –
de sanitairspecialist kan je helpen niet
de maximale capaciteit te overschrijden.
Welke thermostaatkraan
kan ik het beste kiezen?
Een GROHE thermostaatkraan is een
veilige en comfortabele keuze. Ook
hier kan een Sanitairspecialist je
uitleggen welk model het beste
aansluit op je wensen.

Hoe zit het met de afvoer?
Het lijkt simpel maar is makkelijk over
het hoofd te zien. Hoe meer water er
uit je douche komt, hoe groter de
afvoer moet zijn. Het kan zelfs zijn dat
je twee afvoeren nodig hebt om het
water op een goede manier weg te
laten lopen.
Zal ik genoeg warm
water hebben?
Dit ligt aan de capaciteit van je
warmwatervoorziening. Laat de
sanitairspecialist vooraf controleren
of je warmwatervoorziening het
gewenste watervolume aankan. Het
heeft geen zin allerlei douches te
installeren als er na een paar minuten
alleen maar koud water uitkomt.
Laat goed controleren of je warmwatertoestel voldoet aan je douchewensen en -gewoontes.
Hoe kan ik alle verschillende
douches bedienen?
Op maat gemaakte douches zijn in het
algemeen voorzien van aparte grepen
voor het aan of uitzetten van de kraan.
Normaal gesproken heb je er een voor
het aanzetten van de hoofddouche,
een voor de handdouche en een voor
de zijdouches.
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Kranen
Thermostaten
Douches
Installatiesystemen
Accessoires
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Bijpassende
accessoires
Veel van onze kranenseries hebben bijpassende accessoires, die je in staat stellen je badkamer
helemaal in dezelfde stijl in te richten, tot in de details. Van kledinghaakjes tot closetrolhoudersets, iedere
serie biedt alle producten die je nodig zou kunnen hebben. Om je een idee te geven van de stijlen hebben we
een aantal van de populairste accessoires in de brochure opgenomen. Het volledige programma kun je
terugvinden op onze website: www.grohe.nl

Allure accessoires … Prijsklasse: G5 prestige

40 278 000 + 40 254 000
Glashouder met glas
€ 120,00 + € 38,00

40 342 000
Handdoekhouder
€ 240,00

40 284 000
Haak
€ 60,00

40 279 000
Closetrolhouder
€ 160,00

40 340 000
Closetborstelset
€ 260,00

40 295 000
Haak
€ 99,00

40 296 000
Closetrolhouder
€ 186,00

40 298 000
Closetborstelset
€ 321,00

Tenso accessoires … Prijsklasse: G5 prestige

40 287 000 + 40 254 000
Glashouder met glas
€ 113,00 + € 38,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

40 291 000
Handdoekhouder
€ 159,00
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Chiara accessoires … Prijsklasse: G5 prestige

40 323 000 + 40 324 000
Glashouder met glas
€ 96,00 + € 36,00

40 328 000
Handdoekhouder
€ 140,00

40 332 000
Haak
€ 87,00

40 333 000
Closetrolhouder
€ 163,00

40 335 000
Closetborstelset
€ 261,00

40 312 000
Haak
€ 99,00

40 313 000
Closetrolhouder
€ 185,00

40 314 000
Closetborstelset
€ 319,00

40 052 000
Haak
€ 52,00

40 053 000
Closetrolhouder
€ 121,00

40 054 000
Closetborstelset
€ 175,00

Atrio accessoires … Prijsklasse: G5 prestige

40 304 000 + 40 254 000
Glashouder met glas
€ 113,00 + € 38,00

40 308 000
Handdoekhouder
€ 159,00

Sinfonia accessoires … Prijsklasse: G5 prestige

40 043 000 + 40 044 000
Glashouder met glas
€ 96,00 + € 27,00

40 048 000
Handdoekhouder
€ 167,00
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Referenties
Onze reputatie van kwaliteit zorgt ervoor dat GROHE producten vaak in
eersteklas hotels en openbare gebouwen te vinden zijn.

Hotels

Apartementen/gebouwen

Crown Plaza Brussels Airport Hotel Brussel, België
Hilton Copenhagen Airport Kopenhagen, Denemarken
Radisson SAS Scandinavia Hotel Aarhus Aarhus, Denemarken
The Westin Palace Hotel Milaan, Italië
Le Meridian Montparnasse Parijs, Frankrijk
InterContinental Resort Berchtesgaden Obersalzberg, Duitsland
Yachthafen Residenz Rostock, Duitsland
Hyatt Regency Cologne Cologne, Duitsland
Radisson SAS Hotel Erfurt, Duitsland
Hotel Am Stephansdom Wenen, Oostenrijk
Badrutt’s Palace Hotel St. Moritz, Zwitserland
Swisshôtel Le Plaza Basel, Zwitserland
The Ritz-Carlton Istanbul, Turkije
Four Seasons Hotel Damascus, Syrië
Grand Hyatt Dubai Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
Blue Tower Damascus, Syrië
Sheraton Sednaya Hotel & Resort Damascus, Syrië
Terrebrune Chez Michel Faqra, Libanon
Grand Hill Village Resort & Spa Broummana, Libanon
Holiday Inn Resort Phuket, Thailand
Sri Panwa Krabi, Thailand
The Portman Ritz-Carlton Shanghai, China
Shimao International Plaza Shanghai, China
The New Otani Hotel Tokyo, Japan
The Strings Hotel Tokyo, Japan
Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas, Verenigde Staten
Wynn Las Vegas Las Vegas, Verenigde Staten
Trump Marina Hotel Casino Atlantic City, Verenigde Staten
Caesars Atlantic City Atlantic City, Verenigde Staten
Trump Taj Mahal Casino Resort Atlantic City, Verenigde Staten
The Peninsula Chicago Chicago, Verenigde Staten
Park Hyatt Chicago Chicago, Verenigde Staten
Loews Ventana Canyon Resort Tucson, Verenigde Staten
The Century Hotel (Century City) Los Angeles, Verenigde Staten
The St. Regis Hotel (Century City) Los Angeles, Verenigde Staten
Trump Grande Ocean Resort & Residences Miami, Verenigde Staten

Casina and Denia, Waterfront Place Vancouver, Canada
Palladio Building Vancouver, Canada
Residence Bel-Air Hong Kong, China
Mangrove West Coast Shenzhen, China
Ficus Lane Condomimium Bangkok, Thailand
Rich Garden Shanghai, China
Le Rêve Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
Wiener Staatsoper Wenen, Oostenrijk
Stadthalle Graz, Oostenrijk
Kunsthalle Graz, Oostenrijk
Mecca Mall Amman, Jordanië
Kings Academy Madaba City, Jordanië
British Airways Londen Eye Londen, Groot-Brittannië
Atomium Brussel, België
BBC Headquarters Londen, Groot-Brittannië
Zhongguancun Financial Center Beijing, China
Shenzhen Financial Center Shenzhen, China
National Theatre Tokyo, Japan
Gunes Insurance Istanbul, Turkije
Turnberry Towers Las Vegas, Verenigde Staten
Sears Tower Chicago, Verenigde Staten

Vliegvelden
Heathrow Terminal I Londen, Groot-Brittannië
Spirit of St. Louis St. Louis, Verenigde Staten
Sky Harbor Airport Phoenix, Verenigde Staten
Marco Polo Venetië, Italië
Franz Josef Strauss München, Duitsland
Schiphol Airport Amsterdam, Nederland

Ziekenhuizen
Academic Medical Centre (AMC) Amsterdam, Nederland
John Hopkins Medical Centre Beirut, Libanon
St. Georges Hospital Beirut, Libanon
Jordan Hospital Amman, Jordanië

Werven
Aida Meyer Werft Papenburg, Duitsland
Norwegian Juwel Meyer Werft Papenburg, Duitsland

Gezondheidscentra
Jeita Country Club Jeita, Libanon
Mövenpick Resort & Spa Amman, Jordanië

Stadions
SportPlaza Leuven, België
Zentralstadium Leipzig, Duitsland
SAP Arena Mannheim, Duitsland
Emirates Stadium Londen, Groot-Brittannië
Ascot Racecourse Ascot, Groot-Brittannië
Campus Grasshopper-Club Zurich, Zwitserland
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Essentials
Maak je badkamer af met de Essentials accessoires. De Essentials accessoires zijn ontworpen
zodat ze in vrijwel elke stijl badkamer goed passen, van tijdloos tot traditioneel. Hieronder tref je
alle mogelijkheden aan.

Essentials accessoires … Prijsklasse: G3 performance

40 369 000 + 40 372 000
Glashouder met glas
€ 36,00 + € 20,00

40 369 000 + 40 368 000
Zeepschaalhouder
met zeepschaal
€ 36,00 + € 20,00

40 373 000
Zeepdispenser
€ 59,00

40 366 000
Handdoekhouder 600mm
€ 59,00

40 365 000
Handdoekring
€ 36,00

40 364 000
Haak
€ 20,00

40 367 000
Closetrolhouder
€ 47,00

40 374 000
Closetborstelset
€ 67,00

Consumentadviesprijzen incl. 19% BTW

40 371 000
Handdoekhouder
€ 59,00

Keukenkranen … pagina 110

GROHE, het
hart van je keuken

www.grohe.nl

Ben je van plan binnenkort je keuken te
renoveren of een
compleet nieuwe keuken
aan te schaffen? Vraag
dan onze uitgebreide
Keukenbrochure aan op
www.grohe.nl

Ons uitgebreide assortiment keukenkranen geeft
je keuken een fris uiterlijk.
Er is een kraan voor iedere
kok en iedere keuken.
Wil je extra gebruiksgemak,
kies dan voor een keukenkraan met uittrekbare handdouche. Die zorgt ervoor
dat het water komt waar jij
het wilt en maakt lastige
klussen minder vervelend.

GROHE
Keuken Brochure
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K4
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K4

Europlus

Eurostyle
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Eurosmart

Essence

Eurosmart
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Minta
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Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel. 079 3680133
Fax 079 3615129
E-mail: grohe-nl@grohe.com
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