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SPRCHOVÉ TOALETY – inovace
Tandem moderních technologií a designu

Technologie / Inovace

Historie vědeckých studií
a technologických objevů
NOVINKA

Elegantní a dokonalý design
toalety s funkcí bidetu GROHE
Sensia® Arena má oválný tvár
– specifický designový prvek
GROHE v kombinaci s
nejlepšími technologickými
návrhy

Sensia Arena

Sensia IGS

Technologie

První sprchová toaleta
s funkcí bidetu
společnosti
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SPRCHOVÉ TOALETY
GROHE Sensia® Arena – 5 důvodů proč právě ARENA
NEW

GROHE Hygiene

1.

Design GROHE. Tvar sprchové toalety skvěle ladí
se všemi kolekcemi koupelnových baterií kulatého
tvaru.

2.

GROHE DreamSpray. Provzdušněný proud vody
umožňuje vyjímečně jemnou očistu. Má dva
oddělené proudy navržené tak, aby se dala
individuálně nastavit dámská a pánská hygiena.

3.

GROHE Hygiena. Keramický povrch má speciální
vrstvu, která brání rozmnožování bakterií.
Integrované odsávání.

4.

GROHE PowerFlush. Vždy ideální splachování díky
inovativnímu povrchu a tvaru toalety.

5.

GROHE Digital. Více pohodlí díky senzorovým
čidlům GROHE. Automatické sklápění sedátka
a poklopu toalety. Senzorové čidlo.

GROHE PowerFlush
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GROHE Sensia® Arena
Design GROHE
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GROHE Sensia® Arena
Design GROHE

5

GROHE Sensia® Arena
Technické charakteristiky

Dvě trysky
Ideální hygiena pro ženy.
GROHE Sensia je vybavena
dvěma tryskami pro
specifické potřeby.

Dámská sprcha
Modely mají speciální
režim pro jemnější a
šetrnější čištění.

Posuvné pohyby trysky zajišťují
pohodlné a účinné očištění.

Masážní režim proudu
Střídání prudkého a
jemného proudu vytváří
masážní efekt.

Automatický systém
sedátka
Snímač se automaticky
zapíná v přítomnosti
člověka a automaticky
otevírá poklop toalety
(а také zavírá).

Hygienická certifikace
Antibakteriální úprava brání
růstu bakterií více než o 99 %.

Automatické splachování
Automatické splachování
po použití (podlahová
verze).

Povrch Anti Stick brání
zanechání stop na
povrchu po spláchnutí.
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GROHE Sensia® Arena
Technické charakteristiky

GROHE DreamSpray®

Power Spray

GROHE Digital

Seat Control

Air dryer

GROHE PowerFlush

Thermal cleaning

Soft-close seat

Lady Shower

Adjustable spray
pressure

Remote Control

Automatic Seat

Odour absorption

GROHE Hygiene

Automatic cleaning

Sound module

Oscillating Spray

Adjustable shower
arm

Touchscreen
Remote Control

Automatic flush

Heated Seat

Rimless WC Design

Exchangable
spray head

Night lighting

Massage Spray

Adjustable
water temp.

Central Controller

Low energy
stand-by

User profile memory

Descaling programme

Easy clean seat
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KONCEPT: GROHE – INTELIGENTNÍ PÉČE

GROHE SPALET – INTELIGENTNÍ PÉČE
Svět se mění tak rychle, jako nikdy předtím. Technologie mění
svět a inteligentní technologická řešení budou neustále a
dramaticky zdokonalovat a měnit naše životy ve všech oblastech
– a nejvíce v soukromí.
Kdo jiný než GROHE, the Masters of Technology,
může přinést technologickou inteligenci do koupelny, té
nejprivátnější sféry, kde dnešní konzumenti neočekávají nic
jiného než péči o své tělo a smysly.
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KONCEPT: GROHE – INTELIGENTNÍ PÉČE

GROHE SPALET – INTELIGENTNÍ PÉČE
V důsledku toho jsme s našimi jedinečnými zkušenostmi vyvinuli
novou generaci moderních a dokonalých produktů, které splňují
v této oblasti ty nejvyšší ambice.
S novou GROHE SPAlet hrdě nabízíme náš první mistrovský kus,
který splní všechna očekávání svými vlastnostmi a benefity,
technologickou sofistikovaností a který nastaví nové standarty v
této kategorii.
Protože jen s inteligencí můžeme zvládnout tu nejlepší péči.
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INTELLIGENT
CARE
INTRODUCING THE NEW CLEAN:
GROHE SPALET
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