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INTELIGENTNÍ PÉČE
Sprchová toaleta GROHE Sensia Arena

GROHE Sensia Arena
NEW
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NOVÁ SENSIA ARENA – dokonalá hygiena
NEJOCEŇOVANĚJŠÍ PRODUKT VE SVÉM ODVĚTVÍ

2017 – 9 ocenění2016 – 5 ocenění
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Tři klíčové benefity pro zákazníka

01
PERFEKTNÍ PÉČE O 
POKOŽKU

02
NEKOMPROMISNÍ
ÚROVEŇ HYGIENY

03
OSOBNÍ KOMFORT
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CO ČISTÍ LÉPE NEŽ CHEMIE ? 

TECHNOLOGIE GROHE SENSIA ARENA.

GROHE AquaCeramics

GROHE HyperClean

GROHE Triple Vortex

GROHE Rimless

GROHE

HygieneClean

Objevte revoluční technologie:

s AQUACERAMICS s HYPERCLEAN

bez AQUACERAMICS bez HYPERCLEAN

GROHE AQUA

CERAMICS
ZABRAŇUJE 
USAZOVÁNÍ NEČISTOT

GROHE

HYPERCLEAN
ZABRAŇUJE RŮSTU 

BAKTERÍÍ

Maksymalnie 

higieniczna czystość

Technologie PlasmaCluster*

Předspláchnutí**

* Funkce PlasmaCluster a Předspláchnutí pro model č. 39 354 SH1
**Volitelná funkce k dispozici v kombinaci s produktem č. 46 944 001



8

SENSIA ARENA
TECHNICKÉ VLASTNOSTI KERAMICKÉHO POVRCHU

GROHE TRIPLE VORTEX

Voda při spláchnutí proudí ze tří otvorů. Dva z nich se nacházejí na okraji mísy 
a vytváří silný vodní vír, který dokáže pokrýt téměř celou plochu záchodové 
mísy.   Její zadní část je běžným splachovacím proudem těžké pokrýt, a proto 
systém Triple Vortex nabízí třetí, spodní otvor, který to zajistí.

Otvor
1

Otvor
2

Otvor
3

KONSTRUKCE ZÁCHODOVÉ MÍSY 
BEZ OKRAJOVÉHO 

SPLACHOVACÍHO KRUHU

Konstrukce GROHE Rimless zaručuje, že se v míse 
toalety nenacházejí žádné okraje a záhyby, což vede k 
mimořádně snadnému čištění a vysoké úrovni hygieny.
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ZCELA NOVÝ ROZMĚR HYGIENY: TECHNOLOGIE PLASMACLUSTER

Spodní
hrana
poklopu

Sprchové
rameno

Sedátko

Mísa

Technologie  PlasmaCluster účinně
odstraňuje bakterie od nejmenších
zárodků, a to i v těch nejhůře dostupných
místech keramického povrchu, na které
byste při běžném čištění nedosáhli.  

NOVINKA
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Dámská sprchaHlavní sprcha se standardním a šetrným režimem

SENSIA ARENA
TECHNICKÉ ÚDAJE O TRYSKÁCH

Dva režimy proudu hlavní sprchy pro osobitou péči.
Standardní režim: silný proud vody z jediné trysky pro 
precizní nasměrování a vysoký výkon.

Šetrný režim: jemnější proud vody ze čtyř trysek pro 
šetrnější očistu větší oblasti. 

ŠetrnýStandardní

Speciálně navržené sprchové rameno bidetové 
spršky. Nabízí jiný úhel a režim proudu než hlavní 
sprcha – je navržena pro intimní dámskou 
hygienu. 
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Masážní sprchaOscilující sprcha

Sprchová hlava (hlavní i dámské sprchové trysky) se 
pomalu pohybuje dopředu a dozadu pro zvýšení 
dosahu omývání a přidané osvěžení.

Hlavní sprcha umožňuje otáčení a nabízí různou 
intenzitu proudu pro uvolňující masáž.

SENSIA ARENA
TECHNICKÉ ÚDAJE O TRYSKÁCH
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Kryt sprchových trysekVýměnná sprchová hlavice

SENSIA ARENA
TECHNOLOGIE PRO ZVÝŠENOU HYGIENU

Sprchovou hlavici lze jednoduše 
vyjmout a vyčistit. Můžete tak s 
klidným vědomím spoléhat na to, 
že sprchová toaleta GROHE bude 
sloužit mnoho let.

Obě sprchová ramena uvnitř mísy 
jsou vybavena krytem sprchových 
trysek, které lze snadno sejmout 
a vyčistit. 

Antibakteriální sprchové 
rameno

Automatické čištění trysek

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

Před a po každém použití 
toalety dojde ke spuštění 
automatického čisticího 
programu. Můžete si tak být 
zcela jisti, že jsou sprchová 
ramena a trysky 100% 
hygienicky čisté.
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SENSIA ARENA
KLÍČOVÉ FUNKCE A ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Ovládání chytrým telefonem Dálkové ovládání Ovládací panel pod sedátkem

Každou funkci toalety SENSIA ARENA lze 
ovládat pomocí intuitivního dálkového 
ovladače, který je možné připevnit na 
zeď a mít jej tak vždy na dosah.

Na boku toalety SENSIA ARENA se 
nachází jednoduchý ovládací panel, 
který vám umožní ovládat jednotlivé 
funkce trysky a její intenzitu.

Sprchovou toaletu SENSIA ARENA 
je možné ovládat prostřednictvím 
aplikace pro Android a iOS včetně 
splachování.
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SENSIA ARENA
KLÍČOVÉ FUNKCE PRO VYŠŠÍ KOMFORT

Noční osvětlení Vysoušeč
Aktivní potlačování 

zápachu

Sedátko a poklop
s automatickým 

otevíráním

Jakmile snímač zachytí vaši 
přítomnost, rozsvítí se 
automaticky noční osvětlení, 
díky kterému v koupelně 
nebudete muset rozsvěcet.

Po použití sprchové trysky vás 
pohodlně vysuší proud teplého 
vzduchu. 

Potlačovaní zápachu bude 
automaticky aktivováno, jakmile 
si sednete na toaletu. Nejen, že 
dochází k nasávání zápachu, ale 
také k vytváření vzduchové vrstvy, 
která zabraňuje úniku zápachu 
mimo mísu toalety.

Obrázek

Sedátko a poklop
se automaticky otevře, jakmile 
vstoupíte do koupelny.
Pomocí dálkového ovladače lze 
nastavit, zda automaticky 
otevírat pouze poklop nebo 
poklop i sedátko. 
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NOVÁ SENSIA ARENA – dokonalá hygiena
Inteligentní péče. Dokonalá hygiena. Špičkový design. 

TO NEJČISTŠÍ MÍSTO NA ZEMI

TECHNOLOGIE PLASMACLUSTER
UDRŽUJE TOALETU ČISTOU A BEZ
PŘÍTOMNOSTI BAKTERIÍ A JEJICH ZÁRODKŮ

NEVYŽADUJE 
ODVÁPŇOVÁNÍ
SPECIÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZCELA
ELIMINUJE USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

DECHBEROUCÍ DESIGN

NEJOCEŇOVANĚJŠÍ PRODUKT 
VE SVÉM ODVĚTVÍ

NOVINKA
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NOVÁ SENSIA ARENA – dokonalá hygiena
Inteligentní péče. Dokonalá hygiena. Špičkový design. 

TO NEJČISTŠÍ MÍSTO NA ZEMI

PLAZMAKLASTROVÝ SYSTÉM
UDRŽUJE TOALETU ČISTOU A BEZ
PŘÍTOMNOSTI BAKTERIÍ A JEJICH ZÁRODKŮ

NOVINKA

39 354 SH1
Sprchová toaleta Sensia Arena nástěnná

Antibakteriální glazura GROHE HyperClean (splňující požadavky japonského standardu
SIAA Kokin) a protipřilnavý keramický povrch s technologií GROHE AquaCeramics
GROHE PowerFlush: dokonalé splachování bez oplachové obruby GROHE Rimless
a splachovací technologie GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean - Perfektní péče o pokožku
2 separátně nastavitelná sprchová ramena (1 pro zadní proud
a 1 pro dámskou intimní hygienu)
oddělený přívod vody do sprchy pro dámskou intimní hygienu
oscilující se tryska (automatický dopředný a zpětný pohyb sprchy)
pulzující, masážní režim proudu
nastavitelná intenzita proudu vody
automatické oplachování sprchové trysky čerstvou vodou před a po použití
integrovaný ohřívač dodá neomezené množství teplé vody
nastavitelná teplota
Další funkce:
vysoušení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou
systém s filtrem pro odstranění zápachu
technologie PlasmaCluster
funkce odvápňování
sedátko a poklop z Duroplastu s automatickým otevíráním/zavíráním
detekce uživatele pomocí infračervených snímačů
nastavení polohy sedátka
vypínač
vnitřní a vnější noční osvětlení mísy
skrytá vodovodní přípojka a kabelové vedení
dálkové ovládání
Smartphone APP pro iOS nebo Android

Volitelné: Sada pro automatické splachování 46 944 001

Katalogová cena pro rok 2018 a 2019:
2010 EUR (bez DPH)


