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Svět se neustále vyvíjí. Díky vědeckým pokrokům jezdí 
některá auta s nulovými emisemi, nebo se dokonce řídí  
sama. Pevnou součástí každodenních životů nás všech  
se staly chytré telefony a aplikace na nich, které využívají 
inteligentních technologií k monitorování naší fyzické  
pohody. Společnost GROHE chce k technologickému  
vývoji přispět výrazným pokrokem v sanitárním průmyslu –  
obohatit váš každodenní život o inteligentní péči.  
O zcela novou, revoluční kategorii produktů, která bude 
respektovat moderní požadavky na osobní hygienu.  
Důmyslné technologie a dokonalý design sprchových  
toalet GROHE Sensia Arena vám poskytnou zcela novou  
úroveň čistoty a hygieny v těch nejintimnějších okamžicích.

ZCELA NOVÁ  
ÚROVEŇ  
ČISTOTY A  
HYGIENY
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Pokud se zamyslíte nad hygienou, co vás napadne jako první? 
Pravděpodobně to nebude papír. Je to čerstvá, tekoucí voda!  
Ten nejpřirozenější čisticí prostředek, který je šetrný k pokožce 
a je úžasně efektivní. Proto jej lidé používají od nepaměti. 
Mytí rukou a potažmo celého těla je pravidelnou součástí 
naší každodenní hygieny. Je osvěžující, uvolňující a zanechává  
v nás dobrý pocit. Rozhodně by nikoho nenapadlo, že by  
se stejného efektu dalo dosáhnout papírovým ručníkem.  
S jedinou výjimkou – po použití toalety. U mnoha kultur je 
čištění vodou po návštěvě toalety stejně přirozené jako při 
mytí rukou. V dnešní době, s tím, jak rostou naše požadavky 
na osobní péči a hygienu, roste zájem o dosažení dokonalého 
pocitu čistoty, osvěžení a bezpečí právě po návštěvě toalety. 
Důkazem je rostoucí poptávka po sprchových toaletách, tedy 
toaletách kombinovaných s bidetem. Společnost GROHE nyní 
představuje revoluční sprchovou toaletu – GROHE Sensia 
Arena. Produkt, který zaručí dokonalý, přirozený pocit čistoty, 
výhradně s použitím vody.

CO VEDE K
DOKONALÉ
ČISTOTĚ? 
VODA NEBO
TOALETNÍ PAPÍR?

grohe.cz



KDYŽ SE NĚMECKÝ
DESIGN...



...A NĚMECKÉ
INŽENÝRSTVÍ...

Zaměstnanců společnosti GROHE si kolegové v oboru velmi váží,  
a to díky inovativnímu přístupu, výjimečnému designu a oceňovaným 
vodovodním bateriím. 

Kombinací pokročilého řemeslnictví a moderního přístupu  
k efektivní týmové práci a procesům hrají naši odborníci první  
housle ve vývoji, návrhu a výrobě našich prémiových výrobků, 
přičemž každá součástka je během výrobního procesu testována  
a pečlivě vylaďována k naprosté spokojenosti zákazníka.



Snědli byste syrovou rybu, pokud byste nevěděli nic o kultuře a 
tradicích spojených se sushi? Japonská kultura nás toho mnoho 
naučila – ať již mluvíme o koupelových rituálech, gastronomických 
specialitách či přístupu k výrobním procesům. Studovali jsme 
japonské zvyky a technologické know-how vztahující se k 
sanitárním technologiím a nyní představujeme zcela nový, 
revoluční koncept založený na přelomových technologiích. 
Technologiích, které o vás budou pečovat inteligentně, a které 
změní váš život. Přinejmenším jeho nejsoukromější, avšak zcela 
zásadní součást.

…SPOJÍ S
JAPONSKOU
KULTUROU LÁZNÍ

grohe.cz



Strana 10 | 11

Jemnější k pokožce, přívětivější a hygieničtější než toaletní 
papír. Dovolte nové sprchové toaletě GROHE, aby vám 
představila doposud nepoznaný, dokonalý pocit z osobní 
hygieny všedního dne.

PŘIVÍTEJTE ZCELA 
NOVOU KATEGORII 
ČISTOTY: GROHE 
SENSIA ARENA



01 
PERFEKTNÍ
PÉČE O POKOŽKU

02 
NEKOMPROMISNÍ
HYGIENA DÍKY
SAMOČIŠTĚNÍ

03 
OSOBNÍ
KOMFORT

grohe.cz



GROHE PŘEDSTAVUJE 
TOALETU SENSIA 
ARENA NEJČISTŠÍ 
TOALETU VŠECH DOB

Vychutnejte si pocit čistoty a osobní pohody, který vám 
může poskytnout tento očistný program na míru. Sprchová 
toaleta GROHE Sensia Arena vás pohltí svými inovativními 
funkcemi, jako je SkinClean nebo HygieneClean, které z ní 
dělají tu nejčistší toaletu všech dob. Objevte rozdíl, o který 
může obohatit váš každý den.
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TENTO NEJVÍCE OCEŇOVANÝ PRODUKT GROHE ZÍSKAL 14 MEZINÁRODNÍCH CEN 
ZA DESIGN

DESIGN
ZAMĚŘENÝ  
NA UŽIVATELE
Smyslem kvalitního designu je intuitivní používání a dokonalé 
sjednocení formy a funkcionality, které způsobí, že si používání 
produktu okamžitě zamilujete. Design nové sprchové toalety 
GROHE Sensia Arena je přesně takový. Obsahuje pouze hladké 
linie, které nedovolí usazování nečistot a zároveň působí diskrétním 
a elegantním dojmem. Pyšní se detaily, které zaručí příjemný pocit 
komfortu – od nočního osvětlení, které vás bude navádět ve tmě, 
po automatické otevírání a zavírání poklopu toalety. Jednoduše 
každá funkce byla navržena a pečlivě promyšlena tak, aby ve 
vás vyvolala pocit komfortu a bezpečí. Vzhledem k elegantnímu 
designu a technologicky pokročilému provedení a vybavení 
věříme, že jsme prostřednictvím sprchové toalety GROHE 
Sensia Arena nastavili novou laťku osobní hygieny.

Michael Seum, GROHE Design
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INTELIGENTNÍ
ČISTOTA
NA MÍRU

Koupelna a toaleta by měly vzbuzovat takový pocit čistoty, 
jako žádné jiné místo v domácnosti. Víme, že pro dokonalý 
pocit čistoty, si musíte být jisti, že i samotná sprchová toaleta 
je naprosto hygienická. Z toho důvodu byl v rámci dosažení 
zcela nové úrovně čistoty promyšlen každý detail. Speciální 
keramická glazura zaručuje efektivní, automatické čištění 
záchodové mísy, zatímco sprchová ramena, která se sama 
čistí a jsou vyhotovena se speciální antibakteriální úpravou, 
budete moci vždy používat s pocitem dokonalé hygieny.

VYCHUTNEJTE SI ŠIROKOU
PALETU BENEFITŮ, KTERÉ
DOKONALE ZAPADNOU DO
VAŠEHO KAŽDODENNÍHO
ŽIVOTA

01
PERFEKTNÍ PÉČE O POKOŽKU
Díky výběru z mnoha nastavitelných režimů sprchy, dvojitým 
sprchovým ramenům s antibakteriální úpravou a neomezeným 
přívodem teplé vody pro komfortní očistu nabízíme dokonalou 
péči o pokožku. Říkáme jí GROHE SkinClean.

02
NEKOMPROMISNÍ 
ÚROVEŇ HYGIENY
U našich toalet si můžete být jisti 100 %, sterilní čistotou, 
kterou zaručuje špičková technologie AquaCeramic, glazura 
HyperClean s antibakteriálním účinkem nebo sprchová 
ramena odolná proti usazování nečistot. To je HygieneClean.

03
OSOBNÍ KOMFORT
Naše sprchové toalety mají vlastnosti jako potlačování 
zápachu, vysoušeč, noční osvětlení nebo doplňkovou 
aplikaci pro mobilní telefony, aby vám poskytly ten nejvyšší 
komfort. Osobní komfort.

grohe.cz



01 
KDYBY SI VAŠE
POKOŽKA MOHLA
VYBRAT…

Představte si způsob očisty, který je nejen hygieničtější, ale 
také šetrnější k vaší pokožce. Způsob, který ve vás zanechá 
dokonalý pocit péče, pohodlí a vnitřního sebevědomí. Nová 
sprchová toaleta GROHE Sensia Arena využívá přírodních 
vlastností vody k osvěžení a revitalizaci vaší pokožky, která  
ve vás zanechá dokonalý pocit čistoty bez použití toaletního 
papíru a chemie. Nabízí vám jedinečnou příležitost pečovat  
o své tělo a pokožku doposud nepoznaným způsobem –  
v pohodlí vlastní koupelny, každý den. Kdyby vaše pokožka 
mohla, zvolila by si přesně tohle.

DOKONALÁ PÉČE O POKOŽKU
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NASTAVITELNÉ
SPRCHOVÉ RAMENO
Polohu sprchových ramen lze nastavit
podle přání.

NASTAVITELNÁ
TEPLOTA VODY
Teplotu vody k mytí lze nastavit podle přání.

NEOMEZENÝ PŘÍVOD
TEPLÉ VODY
Integrovaný ohřívač zaručuje neomezený
přívod teplé vody do sprchových ramen.

GROHE SKINCLEAN
Sprchové toalety GROHE nabízí výběr režimu 
proudu, jeho intenzity a pozice. Umožňují  
vám vychutnat si očistnou proceduru, která  
je intenzivní a šetrná zároveň, vždy precizní  
a přizpůsobená na míru vašim preferencím.

NASTAVITELNÝ
TLAK PROUDU
Tlak proudu lze nastavit podle přání.

POKROČILÉ TECHNOLOGIE
PRO DOKONALOU PÉČI O POKOŽKU
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DVĚ ODDĚLENÁ
SPRCHOVÁ RAMENA
Separátní ramena pro hlavní sprchu a dámskou
sprchu zaručují dokonalou hygienu a komfort.

ŠETRNÝ REŽIM HLAVNÍ
SPRCHY
Pro jemnější způsob očisty umožňuje hlavní
sprcha nastavení šetrného režimu.

DÁMSKÁ SPRCHA
Oddělené sprchové rameno pro jemnou
očistu ženských intimních partií.

MASÁŽNÍ SPRCHA
Umožňuje přepínat mezi jemným a silnějším
proudem vody pro masážní účinek.

OSCILAČNÍ SPRCHA
Pohyb sprchového ramene dopředu a dozadu
poskytuje důkladnou očistu.

HLAVNÍ SPRCHA
Separátní sprchové rameno pro precizní umytí
a dokonalý pocit čistoty a hygieny.

grohe.cz
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GROHE
SkinClean

pozicí sprchy. Nastavte si pokaždé polohu 
sprchy přesně tak, jak potřebujete.

teplotou vody. Osvěžující chladivá nebo naopak
teplá a uvolňující? Volba teploty vody záleží jen
na vás.

přívodem teplé vody. Sprchové toalety obsahují 
integrovaný ohřívací systém, který zaručuje 
neomezený přívod teplé vody pro naprosté pohodlí.

tlakem vody. Zvolte si takovou intenzitu sprchy, 
které vám vyhovuje – ať už to je jemný nebo 
silný proud.

VAŠE SPRCHOVÁ TOALETA –  
VAŠE VOLBA

Ve společnosti GROHE si uvědomujeme, že neexistuje jedno 
univerzální řešení pro všechny. Právem například očekáváte,  
že si budete moci vychutnat sprchu zcela dle svých představ –  
a přesně to nabízí sprchová toaleta GROHE Sensia Arena. Toalety 
Sensia Arena nabízí doposud nepoznaný luxus naprosté kontroly nad 
osobní hygienou. Stačí jednoduše nastavit požadované parametry 
očisty, ať již prostřednictvím ovládacích prvků na těle toalety, nebo 
pomocí praktického dálkového ovladače. Svůj osobní profi l s 
požadovaným nastavením můžete dokonce vytvořit prostřednictvím 
aplikace Sensia Arena pro mobilní telefony. Vaše toaleta tak bude vždy 
vědět, jaký způsob péče máte v oblibě.

Sprchové rameno s nastavitelnou polohou.

SPRCHOVÁ TOALETA
SENSIA ARENA UMOŽŇUJE
NAPROSTOU KONTROLU NAD:

grohe.cz



DOKONALÁ PÉČE O POKOŽKU

VAŠE NEJINTIMNĚJŠÍ
SPRCHA

Hygiena je celá o osobní péči a komfortu. Pestrá
paleta funkcí trysek sprchových toalet GROHE
Sensia Arena umožňuje snadné přizpůsobení
očistného rituálu na míru vašim preferencím.

DÁMSKÁ SPRCHA 

Separátní sprchové rameno s odlišným úhlem a jemnějším, 
širším proudem vody pro čištění intimních ženských partií  
s nastavitelnou teplotou a intenzitou pro dokonalý komfort  
a šetrné mytí.

HLAVNÍ SPRCHA 

Teplá nebo studená, intenzivní nebo šetrná – plně nastavitelná 
sprchová tryska pro precizní omývání bez nadměrného stříkání 
vody do okolí toalety. K dispozici je výběr mezi intenzivní a šetrnou 
tryskou pro jemnější omývání.
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GROHE
SkinClean

OSCILAČNÍ SPRCHA 

Sprchová hlava se pomalu pohybuje dopředu a dozadu  
pro zvýšení dosahu omývání a větší osvěžení.

MASÁŽNÍ SPRCHA

Masážní sprcha umožňuje přepínat mezi jemným
a silnějším proudem vody pro masážní účinek.

DVOJITÁ SPRCHA

Můžete si být naprosto jisti dokonalou hygienou a vhodným 
umístěním sprchových ramen díky oddělení hlavní čisticí 
sprchy a dámské sprchy. 

grohe.cz





Svěřte se do rukou dokonalé hygieny – sprchové  
toalety GROHE Sensia Arena mají mnoho inovativních  
technologií, které společně vytvářejí 100 % hygienické  
prostředí toalety. Můžete si být jistí, že vaše WC je dokonale  
čisté a bezpečné. Ať již díky tvaru záchodové mísy nebo  
povrchové keramické glazuře nabízející trojitou ochranu  
před nečistotami, bakteriemi a vodním kamenem.

NEKOMPROMISNÍ TECHNOLOGIE HYGIENECLEAN

02 
PRAVDĚPODOBNĚ
NEJČISTŠÍ MÍSTO
NA ZEMĚKOULI
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INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE
PRO DOKONALOU HYGIENU

ZÁCHODOVÁ MÍSA BEZ OKRAJOVÉHO 
SPLACHOVACÍHO KRUHU (RIMLESS)
Nová konstrukce záchodové mísy bez okrajového  
splachovacího kruhu umožňuje snadné čištění.  
Za okrajem se neusazují žádné nečistoty a vnitřek  
mísy tak bude vždy čistý a zářivý.

HYPERCLEAN
Tato odolná vrstva zabraňuje pomocí iontů 
stříbra usazování a růstu 99,9 % všech bakterií, 
což znamená, že vaše WC zůstane zářivě čisté 
a hygienické.

SPLACHOVÁNÍ TRIPLE
VORTEX
Tři výpusti se s každým spláchnutím starají o 
vytvoření silného víru, který pokryje a vyčistí 
každý kousek záchodové mísy pro dokonalou 
hygienu.

GROHE POWERFLUSH 
Silný vír a vysoký sací výkon v jediném spláchnutí 
zaručuje, že každé zákoutí záchodové mísy bude 
důkladně vyčištěno.

GROHE HYGIENECLEAN
Výjimečné hygienické vlastnosti zaručují 
dokonalou čistotu. Díky kombinaci protipřilnavé 
povrchové úpravy AquaCeramic a keramické 
glazury HyperClean, která zabraňuje růstu  
99,9 % bakterií, si můžete být jisti, že vaše  
toaleta je čistá. A zůstane čistá dalších 100 let.

AQUACERAMIC
Hladká povrchová úprava se speciální hydrofilní 
vrstvou, která zabraňuje usazování nečistot  
a vodního kamene. Po spláchnutí tak díky této 
úpravě zůstane povrch mísy naprosto čistý.  
A její zpracování zaručuje staletou životnost.
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VÝMĚNNÁ SPRCHOVÁ
HLAVICE
Sprchovou hlavici je možné snadno vyměnit.

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ
Hlava sprchového ramene je čištěna před a po 
každém použití.

SNADNO ODNÍMATELNÝ
POKLOP SEDÁTKA1

Speciální závěsy umožňují snadno vyndat 
poklop sedátka za účelem čištění.

ANTIBAKTERIÁLNÍ KRYT
TRYSEK
Sprchová ramena uvnitř mísy jsou vybavena 
odnímatelným 99.9 % antibakteriálním krytem 
trysek pro dokonalou hygienu.

ANTIBAKTERIÁLNÍ
SPRCHOVÉ TRYSKY
Sprchové trysky jsou vyrobeny z 
antibakteriálního materiálu, který je odolný  
vůči 99,9 % bakterií a pyšní se certifikací 
sdružení SIAA. Trysky tak zůstanou za všech 
okolností bez přítomnosti bakterií.

1Vyjmout lze pouze poklop sedátka. 

grohe.cz



povrch bez úpravy AquaCeramic

povrch s úpravou AquaCeramic

povrch bez glazury HyperClean

povrch s glazurou HyperClean

01
AQUACERAMIC
PROTI USAZOVÁNÍ
NEČISTOT

02
HYPERCLEAN
PROTI RŮSTU
BAKTERIÍ
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GROHE
HygieneClean

Speciální keramická glazura vytváří hladký povrch, na kterém 
se neusazují nečistoty, a který je vždy dokonale vyčištěn 
při spláchnutí pomocí silného, trojitého vodního víru. Toto 
inovativní ošetření povrchu nabízí dvojitý účinek – speciální 
hydrofilní vrstvu zabraňující usazování nečistot na záchodové 
míse a nanotechnologie, které brání vytváření vodního 
kamene, jenž přitahuje další nečistoty a nevzhledné šmouhy. 
Povrchová úprava GROHE AquaCeramic je nanášena ještě před 
vypalováním keramiky a její životnost přesahuje 100 let!  
Nepoškodí ji ani drhnutí záchodové mísy kartáčem. Proti 
nečistotám a bakteriím působí také technologie GROHE 
HyperClean, která umožňuje mimořádně snadné čištění  
a údržbu, po které bude toaleta vypadat stále jako nová.

Buďte si jisti, že technologie GROHE HyperClean zaručí 
naprosto dokonalou hygienu a čistotu vaší koupelny 
prostřednictvím přirozeně antibakteriálních iontů stříbra,  
které zabrání usazování nečistot a nepříjemnému zápachu. 
Tato odolná vrstva je na povrch toalety nanesena v průběhu 
glazování. Zabraňuje usazování a růstu 99,9 % všech bakterií, 
což znamená, že vaše WC zůstane zářivě čisté a hygienické  
s minimálním úsilím. Technologie byla posvěcena certifi kací 
japonského sdružení SIAA (Society of Industrial Technology  
for Antimicrobial Articles) a garantuje, že vaše koupelna bude 
tím nejbezpečnějším, nejčistším a nejhygieničtějším místem  
v domácnosti.

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
JEDINÝM
SPLÁCHNUTÍM

S
POVRCHEM  
AquaCeramic

BEZ
POVRCHU
AquaCeramic

Námi používaný keramický materiál je hrdým nositelem známky institutu  
SIAA (Society of Industrial-technology for Antimicrobial Articles)  
založené na standardu ISO pro společnost KOHKIN, která potvrzuje  
splnění přísných kritérií antibakteriálního účinku a bezpečnosti.

DOKONALÁ HYGIENA PRO 
PŘÍŠTÍCH 100 LET DÍKY  
POVRCHU AQUACERAMIC  
A HYPERCLEAN

AQUACERAMIC  
DVOJITÁ OCHRANA PŘED
NEČISTOTAMI

HYPERCLEAN 
BAKTERIE NEBUDOU
MÍT ŠANCI

grohe.cz
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GROHE
PowerFlush

Rohy a záhyby představují dokonalé útočiště pro 
škodlivé bakterie - především pod okrajem mísy. 
Proto jsme vytvořili koncept mísy bez okrajového 
splachovacího kruhu “RIMLESS”, kdy jsou  
všechny části povrchu snadno dosažitelné při  
běžném čištění, i ty, které nejde na první pohled  
vidět. V kombinaci s trojitým vodním vírem se tak  
jedna o nejčistší toaletu všech dob.

Na rozdíl od ostatních výrobců nabízí společnost GROHE  
u svých toalet splachovací systém s trojitým vodním vírem, který 
při spláchnutí pokryje celou plochu záchodové mísy. Navzdory 
jeho intenzitě však tento efektivní splachovací systém disponuje 
vysokou úsporností. Varianta s dvojitým splachováním se pyšní 
spotřebou 4,5 l a v případě krátkého spláchnutí dokonce pouze 
3 l vody. Systém s trojitým vodním vírem využívá při spláchnutí 
tří výpustí místo standardních dvou – jedna se nachází vzadu, 
druhá na boku a poslední ve spodní části záchodové mísy. 
Výsledkem je neuvěřitelně výkonné spláchnutí, které za sebou 
zanechá nekompromisní čistotu.

TRIPLE VORTEX 
TROJITÁ SÍLA

ZÁCHODOVÁ MÍSA  
BEZ OKRAJOVÉHO  
SPLACHOVACÍHO  
KRUHU (RIMLESS) 
ABY SE BAKTERIE  
NEMĚLYKAM SCHOVAT

grohe.cz
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PROTOŽE ČISTOTA
SPOČÍVÁ V DETAILECH

Každý aspekt designu GROHE Sensia Arena byl přizpůsoben 
tomu, aby byla toaleta vždy hygienická a snadno čistitelná.  
I ty nejmenší drobnosti byly navrženy tak, abyste se nikdy 
nemuseli obávat o dokonalou hygienu. Samočistící sprchová 
ramena a trysky jsou vyrobeny z antibakteriálního materiálu, 
který je odolný vůči 99,9 % všech bakterií a pyšní se certifikací 
sdružení SIAA. Sprchu a její trysky lze navíc snadno vyjmout 
v případě, že je výjimečně zapotřebí jejich důkladné čištění.

Námi používaný keramický materiál je hrdým nositelem známky institutu 
SIAA (Society of Industrial-technology for Antimicrobial Articles) 
založené na standardu ISO pro společnost KOHKIN, která potvrzuje 
splnění přísných kritérií antibakteriálního účinku a bezpečnosti.

SPRCHOVÉ RAMENO S
AUTOMATICKÝM ČIŠTĚNÍM

Před a po každém použití sprchové toalety dojde ke spuštění 
automatického čisticího programu. Můžete si tak být zcela  
jisti, že jsou sprchová ramena a trysky 100 % hygienicky čisté.

ANTIBAKTERIÁLNÍ SPRCHOVÉ
RAMENO

Sprchová ramena jsou vyrobena z antibakteriálního materiálu, 
který je odolný vůči 99,9 % bakterií a pyšní se certifikací 
sdružení SIAA. Sprchová hlava a rameno tak zůstanou  
za všech okolností bez přítomnosti bakterií.

VÝMĚNNÁ SPRCHOVÁ HLAVICE

Sprchové rameno lze vyjmout a vyměnit, pokud to bude 
nutné. Můžete tak s klidným vědomím spoléhat na to, že  
vám bude sprchová toaleta společnosti GROHE sloužit 
mnoho let.

KRYT SPRCHOVÝCH TRYSEK

Obě sprchová ramena uvnitř mísy jsou vybavena krytem 
sprchových trysek certifikovaným sdružením SIAA.

grohe.cz
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03 
O VÁŠ OSOBNÍ
KOMFORT SE
POSTARÁME
Kontrolu nad svou osobní hygienou můžete převzít 
třemi různými způsoby. Můžete použít aplikaci pro 
mobilní telefony, která umožňuje snadné vytvoření 
osobního uživatelského profilu, intuitivní dálkový 
ovladač nebo jednoduchý ovládací panel na boční 
straně sedátka. Co může být jednodušší?

OSOBNÍ KOMFORT
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INTELIGENTNÍ PROFILY
PRO DOKONALÝ KOMFORT
NA MÍRU

BOČNÍ OVLÁDACÍ
PANEL

Základní funkce lze pro vaše pohodlí ovládat 
také prostřednictvím ovládacího panelu na 
boční straně sedátka.

UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ
S PROFILY1

Umožňuje uložení různých uživatelských 
nastavení a jejich výběr při každém použití 
toalety.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Veškeré funkce je možné pohodlně a intuitivně 
ovládat prostřednictvím dálkového ovládání.

APLIKACE PRO SMARTPHONE

Ovládejte svou sprchovou toaletu a uložte si svá osobní 
nastavení do uživatelského profilu prostřednictvím 
praktické aplikace GROHE Sensia Arena App.
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VYSOUŠEČ

Po umytí teplou vodou poskytuje tento vysoušeč
rychlé a příjemné osušení.

NOČNÍ OSVĚTLENÍ

Sedátko toalety je v noci podsvětleno jemným 
světlem, které vám pomůže najít cestu ve tmě.

AUTOMATICKÉ
OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ

Po příchodu k toaletě snímač automaticky 
rozpozná vaši přítomnost a sedátko i poklop  
se otevřou a zavřou automaticky.

PLYNULÉ SKLÁPĚNÍ
SEDÁTKA A POKLOPU

Sedátko i poklop disponují plynulým a tichým
samozavíracím mechanismem.

AUTOMATICKÉ
SPLACHOVÁNÍ2

Ve chvíli, kdy se vzdálíte od toalety, se aktivuje
senzorem ovládané splachování.

1Aplikace je k dispozici pouze pro smartphony | 2Pro automatické splachování je třeba instalovat sadu 46 944 000

POTLAČOVÁNÍ ZÁPACHU

Jakmile se posadíte na sedátko, dojde k 
automatické aktivaci systému potlačování 
zápachu.

grohe.cz



Aplikace  
GROHE SENSIA ARENA APP  

je ke stažení v Apple App Store. 
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JAK SE UMĚLÁ INTELIGENCE
POSTARÁ O VAŠE POHODLÍ

GROHE SENSIA ARENA 
APLIKACE

Aplikace GROHE Sensia Arena pro mobilní telefony slouží 
pro nastavení a uložení požadovaných nastavení sprchové 
toalety. Umožňuje vytváření individuálních uživatelských 
profilů obsahujících nastavení režimu proudu, jeho intenzity 
a teploty. Budete si tak moci pokaždé vychutnat dokonale 
personalizovaný zážitek z osobní hygieny. Aplikace je určena 
pro mobilní telefony se systémy iOS.

OVLÁDACÍ PANEL POD
SEDÁTKEM

Na boční straně sprchové toalety GROHE Sensia Arena se 
nachází jednoduchý ovládací panel, který umožňuje měnit 
jedním dotykem nastavení vodních trysek, které se starají  
o vaši očistu.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Každou funkci sprchové toalety GROHE Sensia Arena lze 
ovládat pomocí intuitivního dálkového ovladače, který je 
možné připevnit na zeď a mít jej tak vždy na dosah. Ovládat 
sprchovou toaletu GROHE Sensia Arena je tak velmi 
jednoduché – stačí zvolit požadovaný režim proudu, jeho 
intenzitu a teplotu pomocí přehledné nabídky.

grohe.cz



NOČNÍ OSVĚTLENÍ

Komfort a péče sprchové toalety GROHE Sensia Arena 
nekončí u osobní hygieny. Její součástí je příjemné noční 
osvětlení, které vás v noci navede správným směrem,  
jakmile při automatickém otevírání poklopu WC detekuje  
vaší přítomnost. Pokud preferujete mít v domácnosti  
během noci stálé osvětlení, je možné ponechat noční  
světlo neustále rozsvícené.

AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ
A ZAVÍRÁNÍ SEDÁTKA A
POKLOPU

Snímač na toaletě detekuje přítomnost přicházející osoby 
a automaticky otevře poklop záchodové mísy. Je možné 
nastavit, zda se bude otevírat pouze poklop, nebo poklop  
i sedátko současně.

VYSOUŠEČ

Funkce vysoušeče vám poskytne úžasný komfort a zakončí 
vaši osobní hygienu s pocitem dokonalého sucha a čistoty.

POTLAČOVÁNÍ ZÁPACHU

Nepříjemný zápach v koupelně patří minulosti. Podél okraje 
záchodové mísy se nachází ventilační otvory vytvářející 
vzduchový štít, který udrží nepříjemný zápach v rámci mísy, 
zatímco další ventilační otvory vyvádí vzduch z mísy skrz 
uhlíkový čisticí fi ltr.

OSOBNÍ KOMFORT
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U součástí a technologií, které se nacházejí uvnitř všech produktů GROHE, si můžete být jisti jejich
dokonalou funkcionalitou, optimálním výkonem a energetickou efektivitou.

Consumption

Objem vody při spláchnutí (úplné / krátké) 5 l / 3 l

Spotřeba energie (pohotovostní režim) < 0.5W 

Jmenovitý příkon 850 W

Spotřeba energie za 1 rok
(odhad pro 4člennou domácnost)1  30 kWh/rok

Průtok vody sprch
(hlavní sprchy/dámské sprchy) 0,4 – 0,5 (l/min) 

Připojení

Tlak 0.5  – 10 bar

Vodovodní přípojka DN 10

Zahnutí výpusti P (Horizontální)

Zdroj napájení 220 – 240 V AC

Frekvence 50 / 60 Hz

Komfort

Teplota vody 32 – 38 ºC

Teplota vysoušeče 40 – 55 ºC

Výkon vysoušeče 18 m3/h

Výkon potlačování zápachu 2.4 m3/h

Přívod teplé vody Neomezený

Hmotnost ( Kg ) 41,5 kg (samotný produkt)/) 49,5 kg (celková hmotnost balení)

Certifikace

Třída IP IP x4 

DVGW

EN 1717 

CE

SIAA (antibakteriální úprava)

Typ antibakteriální úpravy: neorganický antibakteriální prostředek

Metoda antibakteriálního ošetření: vypalování

Část ošetřena antibakteriální úpravou: povrch, který přijde do
kontaktu s vodou

 Registrační číslo: JP0122008A0038Z

1Výpočet společnosti Grohe (předpokládá 4 osoby v rodině). Použití toalety: 16krát za den. 

GROHE Sensia Arena Technical Data

TECHNOLOGIE, NA KTEROU
SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
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39 354 SH0 
Sprchová toaleta Sensia Arena
nástěnná

volitelné: 
46 944 000  
Instalační set pro automatické splachování  
pro Rapid SL se splachovací nádrží GD2 v 
kombinaci se Sensia Arena sprchovou toaletou.

40 899 000  
Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS. 
Retrofit existujících RAPID SL instalací pro sprchové toalety 
Sensia Arena nebo IGS

grohe.cz



JEDNODUCHÁ A
RYCHLÁ INSTALACE
Přidejte sprchovou toaletu do návrhu nové koupelny nebo jí obohaťte koupelnu stávající – při návrhu jsme mysleli na to, 
aby byla instalace co nejjednodušší. Díky skleněnému modulu GROHE si můžete vybrat mezi sametově černou nebo 
měsíční bílou barvou bezpečnostního skla, které zakrývá vodovodní přípojku, a jehož instalace je možná na stávající 
kachličky. Pro nové nebo rekonstruované koupelny byl navržen instalační systém GROHE Rapid SL umožňující bleskurychlou 
podomítkovou montáž všech potřebných součástí.

[1] Těleso pro připojení toalet Sensia IGS či Sensia Arena k vodovodní přípojce
[2] Vodovodní přípojka pro WC Sensia IGS
[3] Ochranný blok pro splachovací trubku a odpadní rameno (a současně upevňovací kolíky)
[4] Bod pro upevnění elektroinstalace toalet Sensia Arena
[5] Hadice pro připojení k vodovodní přípojce
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39 374 LS0
Skleněný modul  
Skate Cosmopolitan  
Měsíční bílá

39 374 KS0
Skleněný modul  
Skate Cosmopolitan 
Velvet black – černá
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Neues Denken verändert die Welt. Wir sind der Meinung, dass dies  
auch für Ihr Bad gelten sollte. Unserem Credo folgend, daraus einen  
Ort zu machen, der Ihnen ein Maximum an positivem K.rpergefühl bietet, 
haben wir Intelligent Care kreiert. Dahinter steckt der visionäre Gedanke, 
modernste, verfügbare Technologie und Sensitivität in unvergleichlicher 
Weise zu vereinen. Für eine ultimative Form der Hygiene. Ausgedrückt  
in einer revolutionären Produktkategorie.  
 
Mit GROHE Dusch-WCs dokumentieren wir Ihnen erstmalig,  
wie sehr Intelligent Care Ihre täglichen Rituale im Bad verändern  
kann. Fernab der Norm. Willkommen zu einer neuen Dimension  
des Wohlbefindens.

EVOLUTIONÄR –
FÜR IHR
PRIVATESTES
RITUAL.
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INTELIGENTNÍ 
PÉČE

PŘEDSTAVUJEME NOVOU ÚROVEŇ ČISTOTY:  
GROHE SENSIA ARENA

INTELIGENTNÍ 
PÉČE

PŘEDSTAVUJEME NOVOU ÚROVEŇ ČISTOTY: 
GROHE SENSIA ARENA

GROHE.CZ
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Zaregistrujte svoji GROHE Sensia Arena a získejte více výhod!
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