
VEND RYGGEN TIL DINE GAMLE VANER: 
DET NYE GROHE SENSIA® ARENA DUSCHTOILET.

CHANGE. 
SE HVOR DU KAN 

OPLEVE SENSIA  

ARENA PÅ: 

ARENA.GROHE.DK



VASK FREM FOR AT TØRRE. VASK FREM FOR AT TØRRE. VASK
FORDI INTET RENGØRER 
DIG MERE END VAND.

Når du hører “personlig hygiejne”, hvad tænker du så på først? Papir eller rindende 
vand? Vand renser huden blidt og grundigt. Siden tidernes morgen har vi brugt 
vand til at vaske vores hænder og krop. Det forfrisker, beroliger og giver en følelse 
af velvære. Vi kan ikke forestille os, at en hurtig tørring med et stykke papir har den 
samme effekt – så hvorfor gør vi det når vi går på toilettet? Derfor præsenterer vi 
nu en ny type af toilet: Duschtoilettet, som er designet til at udnytte vandets kraft. 
For en naturlig, blid og grundig hygiejne.

VELKOMMEN TIL EN NY 
DIMENSION AF PERSONLIG PLEJE. 
GROHE SENSIA® ARENA.

GROHE Sensia® Arena står for Intelligent Care. Bag dette koncept er 
visionære idéer fra GROHE, den mest banebrydende teknologi samt 
en uovertruffen evne til at kombinere det hele. Nyd innovative funktioner, 
der er skræddersyet til dine personlige behov. Mere komfortabel, hygiejnisk 
og beroligende end at bruge papir – med GROHE Sensia® Arena kan du 
opleve en ny standard af personlig hygiejne.



Du kan fi nde mere detaljeret information vedr. de innovative teknologier i GROHE Sensia® Arena på 
www.arena.grohe.dk.

MÅSKE DET RENESTE 
STED PÅ JORDEN.

GROHE AQUACERAMIC
En innovation som gør GROHE Sensia® Arena til et 
unikt og særligt rent sted. GROHE AquaCeramic 
revolutionerer den keramiske overflade. Denne 
teknologi skaber et let lag af vand, som sikrer, 
at praktisk talt ingen urenheder efterlades. 
Resultatet er for dig: ultimativ hygiejne – Hele livet.

GROHE TRIPLE VORTEX
I forhold til normale toiletter giver GROHEs 
innovative Triple Vortex System tre gange så 
meget skyllekraft når den hvirvler rundt på hele 
den keramiske overfl ade og renser denne grundigt. 
Så grundigt, at der efter det første skyl ikke 
forekommer nogen rester af urenhed. På trods af 
den stærke skyllekraft, så kræver dette højeffektive 
skyl meget lidt vand.

GROHE DESIGN
GROHE Sensia® Arena er meget mere end bare 
et duschtoilet. Dens prisvindende form gør den 
til det perfekte stilelement i dit badeværelse. 
Et som går i harmoni med enhver stil. De bløde 
linjer giver et indtryk af diskret elegance. Hver
en detalje er nøje gennemtænkt og bidrager 
til et højere komfortniveau. 
Som resultat byder Sensia® Arena på en ny 
standard af hygiejne, selv hvis du bruger 
GROHE Sensia Arena som et ”normalt” toilet. 
Fra den slanke profi l til dets teknologisk 
avancerede overfl ade – GROHE Sensia® Arena 
sætter en ny standard for din personlige hygiejne.



    

 

 

 

 

 

 

 

GROHE Sensia® Arena, det ultimative inden for hygiejne, skræddersyet til dine behov. Hver en detalje af dette 
innovative duschtoilet er nøje gennemtænkt for at give dig et særligt hygiejneniveau til hver en tid. Du kan nyde en 
perfekt vaskeoplevelse takket være to justerbare sprayarme og en ubegrænset forsyning af dejligt, varmt vand. 
Du kan nyde godt af den helt exceptionelle renlighed som stammer fra det innovative AquaCeramic fi nish, Triple 
Vortex skyllesystemet og de selvrensende sprayarme. Derudover tilpasser GROHE Sensia® Arena sig personligt og 
automatisk til dig med komfortfunktioner som nattebelysning, fjernbetjening via app og ikke mindst lugtabsorbering. 
Se selv hvor mange af dine personlige behov der kan opfyldes takket være GROHE Sensia® Arena.

DIN CHECKLISTE.
TIL DIT PERSONLIGE 
DUSCHTOILET.

GROHE SENSIA® ARENA FUNKTIONERDINE BEHOV

Rensning med vand ved en behagelig 
temperatur.

Justerbar vandtemperatur.
Præcist sådan som du ønsker det.

Separate sprayarme for feminint - og 
standardskyl. 

Tvillingeskyllearm.
To separate sprayarme for feminint - og standardskyl giver 
maksimal personlig hygiejne.

Konstant varmt vand, så længe som du ønsker.
Ubegrænset varmtvandsforsyning.
Takket været intregreret opvarmningssystem.

Et toilet med en konstant ren overfl ade.
GROHE AquaCeramic. 
Revolutionerende overfl adeteknologi for livslang renlighed.

Ren og tør uden at bruge papir.
Lufttørrer.
Sørger for komfortabel tørring efter det varme dusch.

Et toilet som er frit forlugte. 
Lugtabsorbering.
Aktiveres automatisk ved hvert brug for et lugtfrit toilet.

Et toilet som gemmer dine personlige 
brugerindstillinger.

Et nattebelysning som guider dig 
gennem badeværelset i mørke.

GROHE Sensia® Arena App.
Indstil og gem dine personlige indstillinger via en iOS og Android app.

Nattebelysning.
Et blødt lys i toilettet gør det nemmere at orientere sig i badeværelset om natten.

Et WC-sæde som registrerer når en person 
nærmer sig toilettet, så låget åbnes automatisk.

Låget åbnes og lukkes automatisk.
Via en integreret sensor.

Hygiejnisk rengjorte sprayarme.
Automatisk selvrengøring.
Sprayarmene rengøres automatisk før og efter hvert brug.

Et særligt effektivt og vandbesparende skyl.
GROHE Triple Vortex.
Det unikke skyllesystem med tre gange så meget skyllekraft.
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OPLEV DET NYE GROHE  
SENSIA® ARENA DUSCHTOILET  
PÅ WWW.ARENA.GROHE.DK:
•  Se eller prøv GROHE Sensia® Arena hos en af vores forhandlere.

•  Opdag alle produktets detaljer og fremragende egenskaber.

•  Lær mere om vores attraktive introduktionstilbud.

GROHE.DK 
Eller følg os på:

Skan QR-koden nu og oplev den 
direkte på www.arena.grohe.dk.


