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Beste klanten,

Als toonaangevend wereldwijd merk 
voor complete badkameroplossingen en 
keukenkranen biedt GROHE je “Pure Freude  
an Wasser”, ongeëvenaard waterplezier. 
Het is onze missie om water, intelligente 
oplossingen en plezier samen te brengen. 
“Water. Intelligence. Enjoyment.” is het 
motto van GROHE bij het ontwikkelen 
van hoogwaardige, slimme en duurzame 
oplossingen met designs die verder gaan 
dan vorm en functie.

GROHE streeft daarbij naar de merkwaarden 
kwaliteit, technologie, design en duurzaamheid. 
Innovatie, design en ontwikkeling zijn nauw op 
elkaar afgestemd en in Duitsland verankerd als 
een geïntegreerd proces. Daarom dragen de 
producten van GROHE het kwaliteitskeurmerk 
“Made in Germany”. Het succes van GROHE 
wordt bevestigd door de meer dan 300 design- 
en innovatieprijzen en diverse topposities in de 
German Sustainability Award in de afgelopen 
10 jaar. GROHE staat ook op de gerenommeerde 
Fortune®-ranglijst van top 50-bedrijven die  
“de wereld gaan veranderen”.

Tegen deze achtergrond ontwikkelt GROHE 
perfecte sanitaire oplossingen waarbij we met 
name rekening houden met veranderende 
behoeften.

De badkamer bijvoorbeeld, ooit enkel bedoeld 
voor hygiëne en privacy, is tegenwoordig een 
nieuwe leefruimte. Naarmate de betekenis van 
de badkamer in de woning verandert, neemt 
ook de vraag toe naar een design dat in 
overeenstemming is met individuele concepten. 
GROHE heeft als doel je in staat te stellen je 
eigen omgeving voor wellness te creëren.

Om je keuzevrijheid te geven, hebben we  
de GROHE Colors-collectie gecreëerd.  
Deze collectie bestaat uit tien kleuren en is 
beschikbaar in een glanzende of geborstelde 
afwerking. Daarnaast lanceerden we drie 
minimalistische keramische lijnen, die de 
PerfectMatch in vorm en functie bieden voor 
GROHE-badkamerproducten en meer. En als  
het gaat om het hart van het huis, staat GROHE 
bovenaan als keukensysteemmerk en zijn wij  
een one-stop-shop voor perfecte combinaties: 
ons productassortiment 
omvat een breed scala aan keukenkranen, 
watersystemen en keukenspoelbakken.

Ik nodig je van harte uit nog meer inspiratie 
te vinden in de volgende pagina's.

Met vriendelijke groet, Michael Rauterkus



KWALITEIT TECHNOLOGIE
Van de eerste ontwerpschets naar het uiteindelijke 
product tot de after-salesservice: onze klanten  
kunnen vertrouwen op ons traditioneel Duitse  
gevoel voor perfectionisme.

“Het meest vertrouwde merk in de sanitair industrie” 
– Wirtschaftswoche, 2017

We streven voortdurend naar innovatie om 
uw alledaagse ervaring met water te verrijken 
en leveren slimme oplossingen op weg naar 
de digitalisering van water.

“In de top 50 van bedrijven die de wereld  
gaan veranderen“  
– Fortune Magazine, 2017

GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. 

DESIGN DUURZAAMHEID
Onze bekroonde strategie voor ontwerpen is simpel: 
moderne en tijdloze elementen combineren in 
ontwerpen die speciaal voor u lijken te zijn ontworpen.

Meer dan 350 designprijzen gewonnen sinds 2003

Water is onze passie. Elke druppel is belangrijk  
en ons verantwoordelijkheidsgevoel blijkt uit alles:  
we streven ernaar de hulpbronnen van onze wereld  
te beschermen voor toekomstige generaties.

CSR Award-winnaar van de Duitse regering, 2017

grohe.nl
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De perfecte badkamer draait helemaal om jou, met  
elk detail precies zoals jij het wilt. De hedendaagse 
badkamer is de plek waar je jouw unieke smaak kunt 
realiseren en je persoonlijkheid tot uitdrukking brengt, 
waardoor elk moment dat je er doorbrengt puur  
genot is. Bij GROHE geloven we in de complete 
badkamerbeleving, waarin de vorm perfect matcht  
met de functie en waar je de vrijheid hebt om je eigen 
ontwerpstijl uit te drukken. Daarom hebben we een 
zorgvuldig samengesteld assortiment aan kleuren  

en afwerkingen gecreëerd voor alle aanraakpunten  
in de badkamer. Wat je unieke stijl ook is, er is een 
GROHE-kleur om jouw visie te realiseren. Elk element 
wordt gekenmerkt door echte consistentie, van kranen 
tot douches, tot aan de details van de accessoires en 
spoelplaten, voor een naadloze styling. Niets wordt  
aan het toeval overgelaten en de keuze is volledig aan 
jou. Zo ben je volledig vrij een badkamer te ontwerpen 
die moeiteloos bij je eigen persoonlijkheid past.

 KEUZEVRIJHEID
BELEEF JE EIGEN PERSOONLIJKE  
BADKAMERCOLLECTIE VAN GROHE
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40 365 DA1
Handdoekring40 689 DA1

Toiletrolhouder

38 732 DA0
Skate Cosmopolitan 

bedieningsplaat

32 628 DA1
L-Size  

wastafel mengkraan

23 491 DA1
Vrijstaande  
badmengkraan

KLEUR- EN AFWERKING SELECTIE 
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Welke rol spelen kleuren in je werk?
Kleur is ongelooflijk belangrijk. Dat gezegd hebbende, 
als je tien mensen vraagt naar hun opvatting over kleuren, 
krijg je 15 verschillende antwoorden. We reageren allemaal 
anders op kleuren. In de keuken en badkamer – als iemand 
daar investeert in kleur, gaat het niet om muurverf die snel 
kan worden vervangen. Dus draait onze benadering 
van kleur, afwerking en materiaal om het verzekeren 
van jarenlange relevantie in huis – dit is wat wij design-
duurzaamheid noemen. De GROHE Colors-collectie is 
zorgvuldig geselecteerd om er zeker van te zijn dat onze 
klanten een enorm scala aan mogelijkheden en vooral 
de vrijheid hebben om hun gewenste visie te creëren.

Waar haal je de inspiratie vandaan als je een 
afwerking creëert?
Het team en ik bezoeken wereldwijd belangrijke 
designbeurzen, bijvoorbeeld de ICFF in New York, 
Maison&Objet in Parijs, de Londen- en Tokio-designweken 
en de Salone del Mobile in Milaan. We halen onze 
inspiratie dus uit het meest geavanceerde van de 
designwereld. Wanneer we op deze designbeurzen zijn, 
kijken we niet specifiek naar onze sector. We kijken naar 
de bewegingen in de huissector, zoals de meubelindustrie. 
En daarop spelen wij in met deze selectie van kleuren en 
afwerkingen. Wij willen dat consumenten zien dat ze met 
ons kleurengamma en onze collectie over onbeperkte 
designflexibiliteit beschikken. In de sector worden vaak 

trends opgepikt, maar zulke rages en modes verdwijnen 
weer snel. Ook de kwaliteit is soms beneden alle pijl. Bij 
GROHE hebben we een meer gebalanceerde benadering. 
Als je een GROHE-product koopt, gaat het om kwaliteit, 
technologie, duurzaamheid en design. Je weet dat deze 
kleur en afwerking het beste vertegenwoordigen van de 
laatste interieurtrends en dat ze tevens heel lang mooi 
zullen blijven vanwege onze hogere kwaliteitsnormen.

Wat onderscheidt de GROHE Colors-collectie 
van kleuren zoals wij die normaal beleven?
We hadden kunnen gaan voor kleuren die niet zulke 
langdurige trends vertegenwoordigen. Misschien blijven ze 
één, twee jaar in de mode. Maar het gaat hier wel over vaste 
onderdelen van een badkamer – eenmaal geïnstalleerd gaan 

Warme kleuren zijn duurzame trends 
over de hele wereld: één van de 
inspiratiebronnen voor de nieuwe 
GROHE-afwerkingen.

»  DEZE NIEUWE OPTIES 
BIEDEN ONGELOOFLIJK 
VEEL MOGELIJKHEDEN 
VOOR DE CREATIEVE 
GEEST«

GROHE’s Vice President of Design Michael Seum praat  
over de ontwikkeling van het nieuwe kleurenassortiment  
van GROHE Colors

DE NIEUWE GENERATIE 
KLEUREN
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ze een lange tijd mee. We moeten echt kritisch zijn met 
betrekking tot de geschiktheid van kleur en hoe deze wordt 
gebruikt. En ik geloof dat er andere zones in de badkamer zijn 
waar je kleur ook kunt aanbrengen met verlichting. Daarom 
hebben we een benadering gekozen waarbij de kleur een 
duurzame trend is. En nu we de warme afwerkingen jaar in 
jaar uit in Milaan en Londen hebben gezien, kunnen we rustig 
stellen dat het tegenwoordig een geaccepteerde kleur- 
en afwerkingsstrategie is. Maar dat betekent niet dat we 
geen unieke afwerkingen meer kunnen creëren tijdens het 
ontwikkelingsproces van de volgende generatie kleuren.

Hoe heeft het gebruik van kleur in design zich in  
de loop der tijd ontwikkeld?
Ik geloof dat kleur altijd een onderdeel is geweest van de 
wereld van het interieurontwerp, maar dit aspect heeft zich 
in de loop der jaren ontwikkeld. Eén element dat opvalt 
tijdens onze bezoeken aan designbeurzen, is dat er elk jaar 
warme kleuren in huis verschijnen. Dit is nu een gevestigde 
ontwerptrend die eerst uit de Noordelijke landen kwam, 
maar nu overal relevant is. Wereldwijd ontwikkelen kleuren 
zich op een andere manier. De markt in de VS is zeer 
gefocust op kleur, maar neigt meer naar de klassieke 
kleuren. Azië is ook erg kleurgericht. Het Midden-Oosten 
houdt van warme en gouden kleuren. Ook in Europa 
zagen we de warme kleuren verschijnen, maar zijn veel 
ontwerpers tevens geïnspireerd door geborsteld Nickel  
en Graphite. Ik geloof dat het kleurgebruik een andere 
wending heeft genomen. Het was onze uitdaging een palet 
samen te stellen dat overal ter wereld werkt. En met de 
nieuwe kleuren en afwerkingen zijn we daarin geslaagd.

Hoe beïnvloeden kleuren de manier waarop we  
de badkamer ervaren?
Ik denk dat kleur, afwerking en materiaal impact hebben op 
de badkamer, zodat een kraan een sieraad wordt voor de 
interieurontwerper. Het is een andere manier om een hoger 
niveau van details en kwaliteit aan interieurkenmerken 
toe te voegen. En onze kleuren zijn dusdanig gekozen en 
bewerkt dat je er bijna alles mee kunt doen wat je wilt. Dus 
of je nu veel contrast, middentinten of weinig contrast wilt, 
door het gebruik van kleuren kun je het resultaat echt 
beïnvloeden. Ons kleurenpalet geeft je de allergrootste 
flexibiliteit om mee te werken.

Michael Seum is bij GROHE verantwoordelijk voor het 
omzetten van inzicht in ontwerpen die tot de verbeelding 
spreken van designers over de hele wereld. Hij en zijn 
team hebben met GROHE Colors een krachtig palet 
van duurzame kleuren van hoge kwaliteit gecreëerd, 
die in harmonie samengaan met ieder project.

grohe.nl



En de keuken?
De meeste keukens zijn wit. De manier waarop consumenten 
kleur toevoegen, is via accessoires – zoals broodroosters, 
blenders, koffiezetapparaten – omdat ze deze op het aanrecht 
kunnen neerzetten en weer weg kunnen zetten. Dus dachten 
we, als een klant die rode, iconische keukenmengkraan heeft, 
zal hij meer geneigd zijn te kiezen voor de felrode slang 
van Essence. Maar dat brengt nauwelijks risico met zich 
mee omdat je het eenvoudig weer kunt aanpassen. 
In de badkamer hebben we het wat verfijnder benaderd, 
omdat er nog geen snelle manier is om met accessoires 
kleur aan te brengen. Alle GROHE Colors werken zowel 
in de keuken als in de badkamer.

Heeft één van de GROHE-afwerkingen  
je persoonlijke voorkeur?
Ja, geborsteld Hard Graphite, overigens de meest 
geavanceerde afwerking die we hebben. In mijn 
nieuwe keuken gebruik ik veel zwart, daarom heb 
ik voor die afwerking gekozen.

Wat zijn de regels voor het kiezen van afwerkingen 
voor de badkamer?
Om eerlijk te zijn bestaan die niet. Ik geloof dat we in een 
tijdperk leven waarin ontwerpers veel meer vrijheid hebben 
om te doen wat ze willen. Met onze open kleur- en 
afwerkingsopties in deze collectie leggen wij hen geen 
regels op. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om mee 
te werken. Als ik een regel zou moeten voorstellen, zou 
dat zijn om de afwerkingen te coördineren. Want er is 
niets ergers dan een ruimte binnen gaan en verschillende 
kleuren zien voor de kraan en voor de douche en weer  

een andere kleur voor het handdoekrek. En met 
GROHE Colors krijg je de volledige coördinatie 
over alle kleuren en afwerking naar keuze.

Wat kun je ons vertellen over de interactie tussen 
vormen, oppervlakken en afwerkingen?
De manier waarop we dit gamma aan de designwereld 
hebben gepresenteerd is: je hebt drie types omgevingen. 
Je hebt omgevingen met hoog contrast en je hebt 
ton-sur-ton omgevingen. In het midden heb je dan de 
middentinten. Stel je voor dat ik een volledig zwarte 
badkamer ontwerp, dan heb ik min of meer een paar opties. 
Maar als ik een zwarte tegel op de muur wil, zou ik als 
afwerking het tegengestelde kunnen kiezen, wat dan 
chroom zou zijn, om het geheel meer contrast te geven. 
Of als ik de hele badkamer een zachte, matte afwerking 
wil geven, kan ik de geborstelde oppervlakken gebruiken. 
De interactie tussen vorm en oppervlakte is dus nauw 
verbonden aan de ontwerpstrategie van het interieur. Maar 
juist daarom bieden we een gepolijste en een geborstelde 
afwerking om je die flexibiliteit in interacties te geven. 
En dat geldt voor alle kleuren, verkrijgbaar in zowel 
gepolijst als geborsteld.

Kun je ons een voorbeeld geven?
Als ik het woord 'vintage' gebruik, denk je aan geborsteld 
goud, maar als ik luxe zeg, denk je aan gepolijst goud. 
Zelfde kleur, maar met een andere afwerking. Door 
simpelweg de afwerking te veranderen, geef ik een ander 
signaal: vintage of luxe. De reden waarom we een 
geborstelde en een gepolijste versie hebben, is om  
de ultieme flexibiliteit in interieurstrategie te bieden.
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Foto gemaakt door: Massimo Gardone

»   ONZE KLEUREN PASSEN 
IN OMGEVINGEN MET  
ELK CONTRAST «

Het spel met contrasterend wit en zwart is nu een trend op 
interieurbeurzen. De GROHE Colors-collectie helpt om het 
perfecte resultaat te krijgen.

grohe.nl



40 365 AL1
Handdoekring

GROHE COLORS-
COLLECTIE 
BADKAMERSETS!
Geniet van keuzevrijheid met je eigen persoonlijke GROHE 
Colors-collectie*. Pas eenvoudig je badkamer aan 
je individuele stijl aan. Doe mee aan de wedstrijd op

WIN 1 
VAN 10 

colors.grohe.nl

* Elke set bevat een wastafelkraan, een hoofddoucheset, een wandplaat en drie 
accessoires in 1 van de 10 kleuren uit de GROHE Colors-collectie (de kleur hangt 
af van de beschikbaarheid van het product). Doe mee aan de wedstrijd tussen 
01.01.2019 en 31.03.2019.
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40 385 AL1
Reserve toiletrolhouder

32 628 AL1 
L-Size 
wastafelmengkraan 38 732 AL0

Skate Cosmopolitan 
bedieningsplaat

26 066 AL0
Rainshower Cosmopolitan 310
hoofddoucheset
380 mm 

KLEUR- EN AFWERKING SELECTIE 
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GROHE  
COLORS-
COLLECTIE

HARD GRAPHITE 

EEN STEDELIJKE 
DYNAMISCHE STIJL
Contrast of camouflage: een perfecte optie om 
elegante combinaties te maken met zuiver wit of 
subtiel in een ton-sur-ton omgeving. Hard Graphite 
past goed in omgevingen met middentinten, zoals 
beton en lichtgekleurd hout.

WARM SUNSET 

EEN COMFORTABEL 
VLEUGJE LUXE
Een comfortabel vleugje luxe voor individualisten. 
De Warm Sunset-afwerking benadrukt een 
originele, sfeervolle badkamerinrichting en laat 
een schitterende indruk achter. Combineer met 
donkere steen, marmer of beton. 

SUPERSTEEL 

EEN GEVOEL  
VAN LUXE
Cosmopolitan design. Creëer een luxe uitstraling 
met deze matte afwerking, die niet alleen past  
bij het staal, maar ook prachtig combineert  
met licht marmer, beton en houtsoorten in 
middentinten. 
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TE VERKRIJGEN IN  

10 GEPOLIJSTE  
EN GEBORSTELDE 
AFWERKINGEN

COOL SUNRISE 

EEN BIJZONDER 
STATEMENT
Maak een statement met Cool Sunrise. In hoogglans 
roept deze afwerking een sfeer van verfijning en 
klassieke luxe op. In geborstelde uitvoering geeft het 
je badkamer een moderne en tegelijkertijd vintage 
charme. Combineer Cool Sunrise met een donkere, 
lichte of witte inrichting. 

NICKEL  

DE NATUURLIJKE 
HARMONIEUZE STIJL
Het natuurlijke gevoel. Gebruik onze nickelafwerking 
als je hoge kwaliteit wilt combineren met organische 
elementen voor heldere zuiverheid en natuurlijke 
warmte. Harmoniseert met steen, licht beton of 
marmer.

grohe.nl



GROHE PVD 
ONGEËVENAARD HARD  
EN KRASBESTENDIG
DUURZAME OPPERVLAKKEN, VARIËREND VAN 
PRACHTIG MAT TOT SCHITTERENDE GLANS
GROHE-kranen zijn zo gemaakt dat ze er over een paar 
decennia nog net zo schitterend uitzien als toen je ze voor 
het eerst zag. Ons geheim ligt in de duurzame kwaliteit van 
de afwerking van het oppervlak. GROHE maakt gebruik van 

geavanceerde technologie om afwerkingen van ongekende 
kwaliteit te garanderen. Het verdampingsafzettingsproces 
(PVD) zorgt ervoor dat de glinsterend goudkleurige of 
verfijnde roestvrijstalen oppervlakcompositie drie keer 
zo hard wordt. De afwerking is bovendien tien keer zo 
krasbestendig, zodat deze letterlijk een leven lang meegaat.
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GROHE PVD
10 x krasbestendiger
 3 x meer opervlaktehardheid

Als het gaat om een goede ontwerpstrategie, speelt 
de keuze van de kleuren een belangrijke rol. Maar niet 
alleen de kleur, want de kwaliteit van de afwerking is net 
zo belangrijk. Vooral in de wereld van 
badkamer- en keukenoplossingen en 
daar waar oppervlakken lang moeten 
meegaan, maakt een uitstekende, zeer 
slijtvaste afwerking het verschil tussen 
een goed en een geweldig product. Het 
streven van GROHE om altijd het beste 
te produceren gaf ons de impuls een 
speciale technologie te selecteren die 
niet alleen de beste, briljantste kleuren 

garandeert, maar ook een duurzame coating van de 
hoogste kwaliteit. Ons doel: onze klanten duurzaam laten 
genieten van water. Naast de weerstand van het materiaal 

ging het om de uitstraling van de 
kleur zelf: we wilden geborsteld Hard 
Graphite zo donkergrijs mogelijk maken 
en onze goudkleurige afwerkingen de 
glans geven die ze verdienen. Dat was 
de taak van ons technisch team. In 
nauwe samenwerking met het GROHE-
designteam bereikten zij uitstekende 
resultaten door met een nieuwe 
technologie te werken: PVD. 

ONZE GEAVANCEERDE 

PVD-TECHNOLOGIE 

BRENGT ONZE 

NIEUWE KLEUREN 

TOT LEVEN

grohe.nl



 “ Alleen een ‘perfect match’ kan design 
de uitstraling geven die het verdient.”
MICHAEL SEUM, GROHE VICE PRESIDENT DESIGN
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De perfecte match vinden is niet eenvoudig.  
Dat geldt ook voor de badkamer. Aangezien  
onze keramiekproducten worden geleverd in  
aanbevolen combinaties die perfect bij onze  
kranen, douches en sanitaire systemen passen,  
vullen ze elkaar aan qua design en technologie:  
de overweldigende hoeveelheid opties zijn  
gedestilleerd tot één simpele keuze. Bespaar jezelf 
het eeuwige uitproberen en maak eenvoudigweg  
de keuze voor de perfecte match.
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GROHE ATRIO

HET ICOON  
VAN ELEGANTIE  
EN PRECISIE
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PURE, ICONISCHE  
GEOMETRIE

Michael Seum
Vice President Design bij GROHE

» Het nieuwe design van Atrio respecteert  
de vorige generatie, maar we hebben het 
design naar compleet nieuwe hoogten getild.« 

Denk aan de cirkel. Een symbool van natuurlijke 
geometrie. Een pure vorm, ontspannen en dynamisch 
tegelijkertijd. Een visuele metafoor voor compleetheid 
en oneindigheid. Met de nieuwe Atrio-collectie borduurt 
GROHE voort op deze elegante basisvorm om een 
iconisch object te creëren dat gemaakt is voor het leven.

Bij een geweldig, duurzaam design gaat het om 
helderheid van visie en verfijning van esthetiek, waarbij 
alle overtollige elementen zijn weggenomen. Met 
behulp van deze principes is de nieuwe GROHE Atrio 
gemaakt als een icoon van elegantie en precisie. 
De uitgebreide badkamercollectie gebruikt een pure 
vorm die stijltrends en lokale mode ontstijgt. De 
collectie is ontworpen voor consumenten die zowel 
excellentie als individualisme vragen en die moedig 
genoeg zijn om niet achter de kudde aan te lopen.

Van de opvallende gekruiste greep met subtiele H- en 
C-markeringen tot de slanke, cilindrische vorm die 
mogelijk is gemaakt door de baanbrekende, superslanke 

technologie van GROHE, dragen de details bij aan een 
object met een geruststellend gevoel van permanent 
design. Atrio, met de grootste zorg vervaardigd en 
met de hand gemonteerd, voldoet aan de hoogste 
standaarden van productie en prestaties waar GROHE 
om bekend staat.

Deze aandacht voor de basiselementen geeft Atrio 
een tijdloze elegantie. De slanke, cilindrische vorm 
heeft dezelfde diameter van de basis tot de bovenkant. 
De uitloop kromt in de perfecte cirkelboog van een 
halve cirkel, waarbij elk element elkaar aanvult om 
een krachtig visueel statement te creëren. Nauwkeurige 
detaillering siert het ontwerp zowel van binnen als van 
buiten, met architecturale aandacht voor het bereiken 
van evenwichtige proporties en zuivere snijpunten. 
Met Atrio kun je onbeperkt ontwerpen. Elk item in 
de Atrio-collectie is verkrijgbaar in drie verschillende 
afwerkingen en in verschillende maten, zodat er een 
product is voor elke persoonlijke smaak en dat past 
bij elk designplan.

grohe.nl



De Atrio-collectie betekent design zonder beperkingen. 
Elk item is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen en 
in verschillende maten, zodat er een product is voor elke 
persoonlijke smaak en elk ontwerp.

IN HARMONIE MET  
ELKE BADKAMERSTIJL
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Een empathische, intuïtieve designstijl biedt ons de 
mogelijkheid om producten te creëren die speciaal 
voor jou lijken te zijn gemaakt. Met dit unieke GROHE-
DNA, waarmee we ons zowel ergonomisch als visueel 
onderscheiden, hebben we talrijke designprijzen in 
de wacht gesleept: referenties van wereldklasse die 
blijk geven van onze wereldwijde erkenning.

TOONAANGEVENDE 
ELEMENTEN TOT IN  
DE PUNTJES ONTWORPEN

GROHE ESSENCE

ÉÉN PRODUCTLIJN.
ÉÉN FASCINEREND ONTWERP.

Een luxe variëteit van eersteklas producten die fascineert door een 
modern design: dat is de filosofie achter Essence. Raak geïnspireerd 
door de twee hoogkwalitatieve afwerkingen van Essence: de 
klassieke elegantie van gepolijste oppervlakken en de strakke 
puurheid van geborstelde oppervlakken. Essence biedt je project 
een rijkheid aan kleuren en belooft alles wat je nodig hebt om 
de meest betoverende designcomposities te creëren: tijdlozere 
afwerkingen, meer inspirerende kleuren en luxueuzere materialen. 
Kies de combinatie die perfect past bij de badkamer die je creëert. 
De vernieuwde Essence-lijn is nu beschikbaar in tien kleuren en 
biedt meer opties dan ooit om je ideeën tot uiting te brengen.
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GROHE LINEARE

ZINNENPRIKKELEND
MINIMALISME 
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GENIET VAN ULTIEME FLEXIBILITEIT  
IN ONTWERPKEUZES

Elk Lineare-ontwerp is een zuivere compositie  
van zowel ronde als vierkante vormen met slanke  
en strakke proporties. Om maximaal comfort  
te kunnen beleven, hebben we eenvoudige 
geometrische vormen verzacht en alleen smalle  
lijnen gebruikt. Het unieke karakter van Lineare  
zorgt voor de perfecte pasvorm voor zowel  
klassieke als moderne badkameresthetiek, zodat  
je volledige vrijheid hebt bij je ontwerpkeuze.

GEÏNSPIREERD DOOR 
ARCHITECTUUR
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Er is een hele wereld van GROHE-ontwerpen om te ontdekken. 
Met het duizelingwekkende aanbod aan silhouetten, maten en 
innovatieve functies vind je gegarandeerd de perfecte pasvorm 
voor elk ontwerp. Allemaal gecreëerd met de toonaangevende 
technologie en expertise in engineering van GROHE, vind je  
bij ons alles: van compacte modellen voor kleine ruimtes tot 
innovatieve eco-opties en zelfs handsfree sensorgeactiveerde 
kranen. Dankzij GROHE is het eenvoudig je ontwerp tot in de 
kleinste details perfect te krijgen.

MEER GROHE-KRANEN 
ONLINE VERKRIJGBAAR
KRANEN.GROHE.NL

GROHE KRANEN
EEN OPLOSSING  
VOOR ELKE RUIMTE
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Met Midnight Black introduceert GROHE een mooie en inspirerende afwerking met  
een ongelooflijk diepe, matzwarte coating voor de Eurosmart Cosmopolitan-collectie. 
Dankzij de chroomaccenten passen de kranen bij elke badkamerstijl en kunnen ze  
worden gecombineerd met verschillende chromen of matzwarte interieurs.

EUROSMART PRESENTEERT 
DE NIEUWE MIDNIGHT BLACK-AFWERKING
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GENIET VAN HET DOUCHETOILET DAT JE MET 
ZUIVER WARM WATER SCHOONSPOELT. 

GROHE SENSIA ARENA

WASSEN IS HET 
NIEUWE VEGEN
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VERGEET ALLES WAT JE OVER TOILETTEN DACHT TE WETEN.

Vanaf nu doet de GROHE Sensia Arena alles beter. Je wordt 
schoongespoeld met warm water. Onaangename geuren worden 
verdreven. Het toilet blijft schoon door de speciale hygiënische 
coatings en de krachtige spoeling. Het kan eenvoudig en op 
handige wijze worden bediend met je smartphone of met de 
afstandsbediening. En het elegante design staat goed in elke 
badkamer. Ontdek een nieuwe generatie toiletten met de GROHE 
Sensia Arena en geniet elke dag van een luxueus schoon gevoel.
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GROHE BEDIENINGSPLAAT
HET ESSENTIËLE 
ELEMENT VOOR JE 
COMPLETE BADKAMER 

DE AFWERKING!
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GROHE COLORS-COLLECTIE  
BIEDT EEN FASCINERENDE  
VARIËTEIT OM UIT TE KIEZEN

Deze kleine bedieningsplaten zijn voor exclusieve badkamers ook 
in bijzondere kleuren verkrijgbaar. Deze producten zijn perfect 
afgestemd op individuele wensen, laten niets te wensen over 
en bieden nieuwe designopties voor je ontwerp. De exclusieve 
oplossing voor je badkamer. Perfectie uit Duitsland.

Gepolijste oppervlakken

Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite Nickel

Geborstelde oppervlakken

Geborsteld  
Cool Sunrise

Geborsteld 
Nickel

Geborsteld 
Warm Sunset

Geborsteld  
Hard Graphite

grohe.nl



GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. BADKAMER  40 | 41

Stel je eens een prachtige badkamer voor  

die zich moeiteloos aan je dagelijkse leven  

aanpast, waar je je dag begint en eindigt in  

een ontspannende en verkwikkende ruimte.  

Een badkamer die uitermate praktisch is,  

maar ook gezellig en visueel onderscheidend.  

De Euro Keramiek-lijn is speciaal ontworpen  

om uitmuntende prestaties te koppelen aan een  

aantrekkelijke prijs. Het resultaat is een flexibele, 

stijlvolle badkamer waar je vele jaren dagelijks  

van kunt genieten.

GROHE EURO CERAMIC
IN HARMONIE MET  
MIJN MANIER VAN LEVEN
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GROHE  
EUPHORIA 
SMARTCONTROL-
DOUCHESYSTEEM

Of je nu op zoek bent naar een stijlvol ontwerp 
of functioneel, of misschien wel de ultieme 
bediening: Het GROHE Euphoria SmartControl 
310-douchesysteem heeft het allemaal. De 
prachtige, brede Rainshower 310 SmartActive-
hoofddouche in schitterend chroom combineert 
een krachtige straal met een zachte, verfrissende 
waterstraal. De handdouche kan dankzij de 
aanpasbare douchehouder op elke hoogte 
worden ingesteld, ideaal als je wilt douchen 
zonder dat je haar nat wordt.

Geniet van perfecte controle met Grohtherm 
SmartControl met de gebruiksvriendelijke “druk, 

draai, douche”-bediening. Hiermee wissel je 
eenvoudig tussen twee verschillende straalsoorten 
en de handdouche. Of je kiest er gewoon  
twee tegelijk.

Met de GROHE TurboStat-thermostaattechnologie 
kun je jouw gewenste temperatuur instellen en 
van perfect comfort genieten, wetende dat deze 
altijd constant blijft. Elke GROHE SmartControl 
wordt geleverd met CoolTouch-technologie. Dit 
betekent dat je je niet meer hoeft te branden 
aan hete oppervlakken – slechts een van de 
vele voordelen waar je van kunt genieten met 
het Euphoria SmartControl-douchesysteem.
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DRUK OM TE ACTIVEREN – EN GENIETEN MAAR

Wat bedoelen we met SmartControl? Dat je moeiteloos elk aspect van 
je douche kunt beïnvloeden, zodat je de vrijheid hebt om gewoon van 
het moment te genieten en totale ontspanning te beleven. SmartControl 
is intuïtieve bediening met minimale inspanning voor een perfecte 
douchebeleving. Intelligent ontwerp met een perfect gevoel voor details 
maakt GROHE SmartControl tot een garantie voor maximaal douchegenot.

VERBETER JE 
DOUCHEBELEVING MET 
GROHE SMARTCONTROL
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DOUCHEPLEZIER  
TOT DE DERDE MACHT

Verander de waterstroom 
op eenvoudige wijze voor 

exact de juiste hoeveelheid 
water. Van zachte druppels 

tot een verfrissende douche, 
voor naadloze flexibiliteit.

Kracht binnen handbereik.  
Begin met een krachtige straal 
om shampoo uit te spoelen. 
Verhoog het volume tot een 

geconcentreerde sproeistraal, 
om de dagelijkse stress 

weg te masseren.

Alles wat je nodig hebt voor 
ultieme ontspanning: kies 
voor een zacht, verfrissend 

regenbuitje of zet het volume 
op maximaal voor een 

zomerse stortbui.

1. FLEXIBEL 2. KRACHTIG 3. ONTSPANNEND

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 je douche.

START/STOP EN VOLUME

Met de innovatieve GROHE SmartControl-technologie 
kan je je ideale straalsoort of een combinatie van stralen 
kiezen en ook de juiste waterstroom instellen. Het kan 
niet eenvoudiger.
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GROHE RAPIDO SMARTBOX-SYSTEEM

MEESTERWERK IN 
TECHNOLOGIE

ER ZIT MEER ACHTER DAN JE 
IN EERSTE INSTANTIE DENKT: 
DE VOORDELEN VAN 
INBOUWTECHNOLOGIE

Ruimte – we zouden er allemaal graag wat meer van 
willen hebben, zeker in de doucheruimte. Met de 
verborgen installatie biedt GROHE inbouwtechnologie 
meer ruimte onder de douche zonder in te boeten aan 
functionaliteit of comfort.

Een ruime selectie van mogelijke opbouwsets en douches 
zorgt ervoor dat de gekozen stijl van de badkamer 
naadloos overloopt in de doucheruimte. En praktisch 
bekeken, gaat schoonmaken sneller en makkelijker 
dankzij het slanke en gestroomlijnde design.

GROHE SmartControl Inbouw belooft perfecte 
douchebesturing en valt op door zijn uitzonderlijk 
vlakke design en de heldere, ordelijke uitstraling.

Onze thermostaten met twee knoppen zijn ook compact 
en ruimtebesparend. Precieze prestaties worden 
gecombineerd met een strak, minimalistisch uiterlijk.

Of neem onze mengkraan met enkele hendel: een  
keuze aan modellen met besturing van één, twee of  
drie functies en een aanbod van stijlvolle designs.
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DE UNIVERSELE OPLOSSING  
VOOR DE BEHOEFTEN VAN MORGEN

Drie afvoeren voor een breder 
aanbod aan doucheopties

Efficiënte installatie dankzij 
toevoer van onderaf

Slechts één loodgietervriendelijke 
installatie voor het hele aanbod 

Met zijn universele oplossingen is ons GROHE Rapido SmartBox-systeem het antwoord op alles. 
Nooit eerder bood een GROHE-installatie zoveel verschillende opties en zoveel flexibiliteit en 
vrijheid. En met het GROHE Rapido SmartBox-systeem kun je de box nú installeren en later 
een opbouwdeel kiezen.
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KIES JE EIGEN TYPE 
DOUCHESYSTEEM
ALL-IN-ONE, EERSTEKLAS DESIGN EN VEELZIJDIGE 
BADKAMEROPLOSSINGEN.

Kies een thermostatisch douchesysteem dat wordt aangedreven door 
GROHE TurboStat voor maximaal douchecomfort en -veiligheid, samen 
met een eenhandige mengkraan, aangedreven door GROHE SilkMove 
of een eenvoudige, stijlvolle omstelling. GROHE-douchesystemen 
zijn economisch, eenvoudig te gebruiken en te installeren en prachtig 
ontworpen.
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douches.grohe.nl
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JOUW DOUCHE, JOUW 
MANIER ZO VERFRISSEND
Start je dag in een douche die helemaal op jou is afgestemd. Of je nu van een 
verfrissende, ontspannende, verkwikkende of heerlijke douche houdt, jouw 
ideale douche-oplossing was dankzij GROHE's selectie van douchesystemen, 
thermostaten en handdouches nooit eerder zo eenvoudig. Ervaar het 
dagelijkse plezier van een douche die door jou is ontworpen – GROHE's 
bekroonde ontwerpen variëren van cool minimalistisch tot elegant tijdloos. 
Combineer producten met innovatieve functies om precies te krijgen wat 
je nodig hebt – van krachtige massagedouches tot kindvriendelijke functies 
en waterbesparende opties.
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Denk aan een ruimte waar mensen bij elkaar komen. Een ruimte 
waar elke stemming kan worden vertaald in een eindeloos aantal 
heerlijke gerechten en drankjes. Een ruimte waar je niet alleen je 
persoonlijkheid uitdrukt, maar ook nieuwe recepten uitprobeert 
en miljoenen smaken ontdekt.

GROHE KEUKEN
HET BELANG VAN WATER VOOR  
DE CULINAIRE ERVARING
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WELK  
WATERSYSTEEM  
IS VAN JOU?
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PERFECTE SMAAK RECHTSTREEKS UIT DE KRAAN. GROHE BLUE 
HOME: GEKOELD EN BRUISEND WATER. GROHE RED: KOKEND 
HEET WATER DIRECT BESCHIKBAAR. KIES WELKE COMBINATIE 
PERFECT PAST BIJ JOUW BEHOEFTEN.

G
R

O
H

E
 B

LU
E
 H

O
M

E

grohe.nl



Hou je van plat en koel water, dan is 
niets eenvoudiger: druk gewoon op 
de bovenste knop. De ledknop licht 
blauw op en je glas wordt gevuld 
met heerlijk fris water. 

Bruisend water, vol bubbels. Als dat 
jouw keuze is, druk je gewoon op de 
onderste knop – het ledlampje brandt 
groen – voor je perfecte glas water.

Bruisend – maar met niet al te veel 
bubbels? Licht bruisend misschien? 
Komt eraan. Druk achtereenvolgens 
op beide knoppen – de LED lamp 
licht turquoise op – en aan het water 
worden fijne bubbels toegevoegd. 

GEKOELD EN BRUISEND

Hou je van gekoeld drinkwater met of zonder bubbels? Of ergens 
ertussen in? Met GROHE Blue is de keuze aan jou. Eerst wordt  
het water gefilterd om onzuiverheden te verwijderen. Dan wordt  
het gekoeld om die bergfrisse smaak te creëren. Met een simpele 
druk op de knop kies je voor gefilterd plat, licht bruisend of  
bruisend water. 

GROHE BLUE HOME

JE PRIVÉ  
WATERBRON
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PROEF De filters van GROHE verwijderen onzuiverheden en 

geven het water een zuivere, frisse smaak die nog beter is dan 

gebotteld water   |   RUIMTEBESPAREND Geen waterflessen 

meer in de koelkast   |   GEMAK Geen gesleep meer met zware 

waterflessen   |   DUURZAAMHEID Milieuvriendelijker, minder afval 

door verpakking en productie in vergelijking met mineraalwater uit flessen

GEZONDHEID EN WELNESS De kleinste deeltjes worden 

verwijderd en de waardevolle mineralen blijven bewaard. Met GROHE Blue 

Home is het makkelijk om van de heilzame eigenschappen van water te 

genieten.
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GROHE RED

100 °C  
RECHTSTREEKS  
UIT DE KRAAN

KOKENDHEET WATER OP COMMANDO  
Denk aan het aantal keren per dag dat je kokend water nodig hebt  
en hoeveel tijd je besteedt aan het wachten tot het water kookt. 
En stel je nu voor dat je tijd, energie en ruimte in de keuken kunt 
besparen – alles in één keer. Dat is wat GROHE Red voor je kan 
betekenen: een mooi en betrouwbaar systeem dat kokend water 
rechtstreeks uit de kraan levert – veilig en direct. Als je eenmaal  
alle voordelen van deze opmerkelijke hulp in de keuken hebt 
ontdekt, wil je nooit meer iets anders.
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VEILIGHEID VOOROP Onze hoogste prioriteit is jouw veiligheid. 

Daarom heeft GROHE Red een unieke kinderbeveiliging   |  NIET MEER 
WACHTEN Kokend water altijd beschikbaar met één druk op de knop, 

dus wachten tot de ketel of pan aan de kook is, is verleden tijd   |   MINDER 
VERSPILLING Je neemt alleen de exacte hoeveelheid heet water die  

je nodig hebt, zodat je bespaart op water- en energieverbruik   |   SCHONE, 
ZUIVERE SMAAK Gefilterd water voor een uitzonderlijke 

smaakervaring    |   LEEG AANRECHT Geen behoefte meer aan  

een waterkoker. De GROHE Red levert direct kokend water uit de kraan 
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Tel op hoeveel tijd je aan de keukenspoelbak 
doorbrengt. Pannen vullen, groenten voorbereiden, 
afwassen na een maaltijd. Het is een plek waar je 

talloze keren per dag komt. Dus waarom kies 
je geen spoelbak die je behoeften op het gebied 
van kwaliteit, ontwerp en functies overstijgt?

MAAK KENNIS MET DE 
KEUKENSPOELBAKKEN VAN GROHE

GROHE-spoelbakken zijn ontworpen om in ieder soort 
keuken te passen en zijn in een groot aantal innovatieve, 
moderne designs beschikbaar, ideaal voor jouw keuken 
en jouw budget. Je hebt de keuze uit compacte modellen 
met ingebouwde afdruipvlakken, grote dubbele 
spoelbakken voor wanneer je meer ruimte nodig hebt  
en chique inbouwspoelbakken die cachet geven aan 
je aanrecht. Alles gemaakt van extreem bestendig 
roestvrij staal. Kwaliteit die je kunt zien en voelen.  
Alle spoelbakken zijn daarnaast ontworpen om  
naadloos te kunnen worden gecombineerd met 
de GROHE-keukenkranen en -watersystemen. Met 
functies zoals het GROHE QuickFix-systeem en  

standaard omkeerbare ontwerpen, installeer je je nieuwe 
GROHE-spoelbak in een handomdraai en zonder gedoe. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat je de speciale 
kenmerken die we bieden geweldig gaat vinden,  
van de geluidsreducerende GROHE whisper- 
isolatie tot aan de automatische afvoer, waardoor  
je nooit meer je handen in vuil water hoeft te steken.  
Nog een voordeel: dankzij de gepatenteerde 
oppervlaktetechnologie is de spoelbak eenvoudig  
te reinigen. Met een spoelbak van GROHE merk  
je het verschil en gebruik je de spoelbak elke keer  
met veel plezier.
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Verbeter de prestaties van je keuken met de gestroomlijnde, architecturale 
Essence Professional-kraan, ontworpen om professionele functies en gemak 
in je keukenontwerp aan te brengen. Van de 360 graden draaibare veerarm 
tot het moeiteloze en magnetische EasyDock M-systeem voor de metalen 
kop met dubbel straalbeeld, is elk detail ontworpen met jouw gebruiksgemak 
in gedachten. Dankzij de GrohFlexx-technologie is de hygiënische santoprene 
slang niet alleen eenvoudig te reinigen, maar ook leverbaar in tien verschillende 
kleurafwerkingen, zodat de slang een harmonieus geheel vormt met elke keuken.

DE KLEURRIJKE WERELD 
VAN GROHE ESSENCE 
PROFESSIONAL
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Of je nu op zoek bent naar prestaties van chefkokniveau, 
moderne esthetiek of gezinsvriendelijke duurzaamheid,  
je vindt het allemaal in de GROHE-keukencollecties. Onze 
keukenkranen bieden alle flexibiliteit die je nodig hebt om 
de perfecte pasvorm voor het middelpunt van je keuken 
te vinden. Kies je silhouet, uitloophoogte en functies – 
nuttige neerklapbare sproeikoppen, eco-opties, compacte 
modellen of zelfs innovatieve touchfree-kranen, het is 
allemaal ontworpen voor comfort, gemak en kracht.

ONTDEK DE GROHE 
KEUKENCOLLECTIES 

keukenkranen.grohe.nl
grohe.nl



GROHE SENSE ZORGT 24/7 VOOR BESCHERMING 
TEGEN WATERSCHADE IN HEEL JE HUIS.

GROHE Sense is een eenvoudig te installeren watersensor dat 
met een draadloze LAN-verbinding in je hele huis werkt. Het 
bewaakt de plekken waar waterschade zou kunnen voorkomen, 
controleert de temperatuur en vochtigheid, en geeft 
automatisch een melding als er iets misgaat.

Maar er is meer: GROHE Sense Guard houdt het waterverbruik 
bij, detecteert microlekkage in een vroeg stadium en sluit zelfs 
de watertoevoer af in geval van een gebroken leiding. Geheel 
automatisch.

Weet te allen tijde wat er gaande is in je huis en behoud  
de controle met de GROHE Ondus-app op je smartphone.

MAAK KENNIS MET  
GROHE SENSE EN  
GROHE SENSE GUARD:  
HET SYSTEEM DAT  
WATERSCHADE IN  
JE HUIST VOORKOMT
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GROHE Sense controleert de temperatuur- en 

vochtigheidsniveaus en waarschuwt wanneer 

deze te hoog of te laag worden.

Wanneer het water in aanraking komt met de onderzijde 

van de sensor als gevolg van lekkage of overstromingen, 

dan waarschuwt GROHE Sense je automatisch... 

... zodat je op tijd kunt reageren.

GROHE SENSE 
DE SLIMME WATERSENSOR  
DIE WATER IN JOUW HUIS  
DETECTEERT
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... sluit GROHE Sense Guard automatisch 

de watertoevoer af en waarschuwt je op 

jouw smartphone.

GROHE Sense Guard meet het waterverbruik, 

detecteert microlekkages en sluit zelfs de 

watertoevoer af in geval van een gebroken leiding.

Als een leiding breekt, ... 

GROHE SENSE GUARD 
DE SLIMME WATERBESTURING  
DIE LEKKAGES DETECTEERT,  
EN DE WATERTOEVOER  
AUTOMATISCH AFSLUIT
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Hier zie je slechts een kleine selectie van wat de wereld van GROHE 
te bieden heeft. Of je nu op zoek bent naar ideeën of oplossingen 
voor de badkamer en keuken, hier vind je inspiratie.

ONTDEK 
DE WERELD VAN GROHE

GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. 

GROHE TRUCK 
Volg de tour. Onze trucks bezoeken meer dan 
1.000 haltes in 40 landen. Kom langs en geniet  
van een evenement vol verrassingen. Beleef  
onze nieuwste innovaties. 

BEZOEK ONS ONLINE EN OP ONZE SOCIALE NETWERKEN

FACEBOOK GROHENL | INSTAGRAM GROHENL
TWITTER GROHE_NL | YOUTUBE GROHENEDERLAND | PINTEREST GROHE



WATER.
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ENJOYMENT.
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Volg ons

Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel. 088-003 07 00
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AL MEER DAN EEN MILJOEN FANS.  
VOLG ONS OP FACEBOOK!

ABONNEER JE OP ONS YOUTUBE-KANAAL  
EN ONTVANG REGELMATIG DE NIEUWSTE  
VIDEO'S EN UPDATES.

GA NAAR GROHE.NL


