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GROHE F-dIGItAl dEluxE

NOVINKA

POVZBuZENÍ SMYSlŮ

Ponořte se do světa relaxace a uvolnění. Do světa, v němž je celé Vaše tělo omýváno vodou nastavenou přesně na
tu správnou teplotu, v němž můžete světlo a hudbu přizpůsobit tak, aby odpovídaly Vaší náladě, a kde konejšivá
pára uvolní každý Váš sval. Do světa hýčkání, v němž se design a komfort pojí v harmonický celek a kde jediný dotek
promění sprchu v soukromé lázně. Vítejte ve světě GROHE F-digital Deluxe přinášejícím jedinečný sprchový zážitek
všem smyslům.

GROHE
F-digital Deluxe
online

GROHE F-digital představuje zcela novou sprchovou koncepci, která přesahuje požadavky běžně kladené na hygienu
a očistu a přináší jedinečný zážitek smyslům. Náladové osvětlení, jemná pára a relaxační hudba mají pozitivní vliv na
fyzické, duševní i citové rozpoložení a díky světelnému, parnímu a zvukovému modulu GROHE F-digital Deluxe se
stanou součástí Vašeho každodenního sprchového rituálu. Všechny funkce lze snadno a intuitivně ovládat pomocí
Apple iPod Touch 4G.

dOtEK
Stačí jediný dotek Apple iPod Touch 4G a
Vaše sprcha se promění v soukromé lázně
s měkkým osvětlením, uvolňující párou a
s Vaší oblíbenou hudbou.

SVĚtlO

ZVUK

PÁRA

Díky světelným modulům GROHE můžete
měnit barvu světla tak, aby odpovídala
Vaší náladě a užívat si během sprchování
soukromou chromatoterapii.

Se zvukovými moduly GROHE si teď i při
sprchování můžete dopřát svou oblíbenou
hudbu.

Užijte si regeneraci v její nejčistší formě
s parními moduly GROHE. Jemná pára
probouzí pocity citového zklidnění, ale
příznivými účinky působí i na celé tělo.

* Zdarma dostupné na iTunes app nebo Google Play store.
** iPod touch, iPhone, iPad a iTunes jsou obchodními známkymi společnosti Apple Inc., registrované v USA a ostatních
zemích. Apple není odpovědný za funkci tohoto zařízení nebo jeho soulad s bezpečnostními a právními normami.
Vytvořeno pro iPod® touch (4. a 5. generace), iPhone® 4, 4S a 5, iPad® a iPad® mini a zařízení se systémem Android.
Slovní značka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv
použití těchto značek společností Grohe AG je na základě licence.
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GROHE GRANdERA™

NOVINKA

VÍtEJtE dOMA

Domov není ani tak místo, jako spíš určitý pocit. Pocit důvěrnosti, pohodlí a bezpečí.
Místo, kde můžete dobít baterie a prostě se uvolnit. Kde najdete soukromí a kde je všechno
přesně tak, jak má být. Do nejmenšího detailu. Od stropního osvětlení až po podlahové
palubky. Nic není ponecháno náhodě. Především v koupelně, ve Vašich soukromých
lázních. Vítejte doma. S kolekcí GROHE GranderaTM.

GROHE
Grandera™
online

GROHE SquIRClE

Kolekce GROHE Grandera™ inspirovaná tvarem zvaným squircle, v němž se pojí kruh (circle)
a čtverec (square), má inovativní design – elegantní a působivý, nadčasový a moderní.
Výsledkem jsou jedinečné baterie a sprchy, které se zdánlivě vymykají geometrickým
zákonitostem. Hrany, oblouky, linie a čtverce plynule přecházející jeden do druhého tvoří
dokonalé pozadí pro čistou krásu vody.
Pro tým společnosti GROHE je design mnohem více než jen závěrečná tečka. S velkou vášní
kombinujeme formu a funkci tak, abychom dosáhli optimálního výsledku. Proto se neustále
pouštíme na nová a neprobádaná území – jako v případě kolekce GROHE Grandera™. Náš
designový tým se inspiroval tvarem zvaným squircle a vyvinul tvar, který ve zcela nové
estetice uvádí v soulad zdánlivé protiklady.
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GROHE GRANdERA™

NOVINKA

VÍtEJtE dOMA

PRO DOKONALÁ ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU
Jednou z hlavních zásad při vývoji kolekce Grandera™ bylo dopřát Vám
naprostou svobodu při plánování a navrhování koupelny. Jen v takovém
případě můžete naplnit svou představu o vzhledu a komfortu celé koupelny,
aniž byste se museli uchylovat ke kompromisům. Naše na míru upravená
řešení Vám poskytnou vše, co potřebujete, abyste svou koupelnu snů
proměnili ve skutečnost – od baterií až po dávkovač mýdla.

23 303 000 I Umyvadlová baterie
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CHROM
Jasně a přesně – kolekce Grandera™ s chromovou povrchovou
úpravou dodá Vaší koupelně osobité světlo. A to na velmi, velmi
dlouho. Technologie GROHE SilkMove® zajišťuje naprosto snadné
ovládání.

21 107 000 I Umyvadlová baterie

Chrom – 000

CHROM/ZlAtO
Luxus a elegance – povrchová úprava chrom/zlato je ztělesněním
stylu a komfortu. Zlaté akcenty na základně baterie, výpusti a
na ovládací páce dokazují pečlivost, kterou společnost GROHE
věnuje detailům a vášeň pro výjimečný design. Technologie
GROHE StarLight® znamená, že jsou naše baterie zvlášť odolné proti
poškrábání a že si svůj vysoký lesk uchovají ještě po mnoho let.

20 389 IG0 I Tříotvorová umyvadlová baterie s vysokou
výpustí chrom/zlato - IGO

Chrom/Zlato – IG0

AŽ dO NEJMENŠÍCH
dEtAIlŮ
Pro naše doplňky Grandera™
vybíráme pouze špičkovou
keramiku, která dokonale splyne s jakýmkoli stylem koupelny.

Kromě dokonale tvarovaných baterií a sprch nabízí řada
GROHE Grandera™ také širokou paletu stylových doplňků
upravených speciálně pro tuto kolekci. Elegantní lampa, dávkovač
mýdla či kelímek na čištění zubů doplňují designový styl koupelny,
ale díky vhodně volenému umístění také zvyšují její komfort.
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GROHE POwER&SOul®
StAČÍ JEdINÉ StISKNutÍ

Jakou sprchu máte rádi? Osvěžující příval vody, který dodá energii a povzbudí, který očistí tělo a probudí mysl?
Nebo něco uvolněnějšího: měkké a povzbuzující bublinky obohacené vzduchem, které jemně laskají kůži? Sprchy
GROHE Power&Soul® byly vytvořeny s dokonalým porozuměním pro Vaše nálady a potřeby. Nabízejí možnost volby
mezi čtyřmi inovativními režimy proudění – GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray™ a Jet a až sedmi jejich
kombinacemi – zajistí přesně tu správnou sprchu pro jakoukoli náladu. Ruční a hlavové sprchy Power&Soul® jsou také
vybaveny naší novou funkcí One-Click Showering – přepínání mezi různými typy proudění nebylo nikdy snadnější. Na
výběr jsou tři velikosti ručních sprch, což umožňuje všechny typy instalací.
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GROHE Jet
Soustředný kruhový proud, prudší a
osvěžující. Ideálně se hodí pro povzbuzení
kůže či snadné opláchnutí vany nebo
sprchy.

GROHE Bokoma Spray™
Osm dynamických trysek vytváří efekt
„dýchání“ a připomíná pocit tlaku a
uvolnění při masáži poskytované konečky
prstů.

GROHE Rain O2
Měkký a jemný proud vycházející z našeho
původního proudění Rain. Do sprchové
hlavice je nasáván vzduch, který se mísí
s vodou a zajišťuje širší a plnější proud.

GROHE Rain
Mohutný a luxusní – měkké a jemné
proudění, které zklidní pokožku. Připomíná
teplý letní deštík a dodává ucelený a
rovnoměrně rozložený přísun vody.

GROHE
Power&Soul®
online
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27 672 000 I Ruční sprcha 130

27 909 000 I Sprchový systém 190 s termostatem a ruční sprchou Power&Soul® 115
grohe.cz | GROHE Power&Soul® | Page 9
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GROHE EuROCuBE

HVĚZdA HRANAtÉHO dESIGNu
Přejete-li si do své koupelny ostrý, jasně definovaný vzhled, zvolte řadu Eurocube. V této řadě Vám
přinášíme natolik důmyslně navržený design, že v jeho rámci můžeme nabídnout širokou paletu baterií v
dokonale hranatém vzhledu vhodných k umyvadlu, bidetu, sprše i vaně. U všech výrobků se opakuje detail
výřezu na ovládací páce, který odlehčuje celkovou hmotu a posiluje minimalistické vyznění kolekce.
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GROHE
Eurocube
online
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23 145 000 + 27 700 000 I Sprchová baterie a sprchová sada

23 127 000 I Umyvadlová baterie

23 141 000 I Vanová/sprchová baterie s nástěnnou držákovou sadou

grohe.cz | GROHE Eurocube | Page 11
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GROHE EuROSMARt COSMO
FAVORIt MOdERNÍ dOBY

Bohatá sestava výrobků přináší architektonický design širšímu publiku a nabízí šest různých stylů umyvadlových
baterií vhodných k moderním prvkům koupelnové keramiky. Výrobková řada obsahuje vysoké a středně vysoké
výpusti, ale také elektronické ovládání zajišťující velmi snadnou manipulaci. Oválně tvarovaná páka je skloněná pod
sedmistupňovým úhlem a využívá naší špičkové kartušové technologie GROHE SilkMove®, díky níž se u všech výrobků
kolekce můžete spolehnout na hladký chod baterie po celou dobu životnosti. Umyvadlová baterie je také vybavena
funkcí GROHE SilkMove® ES. Tato technologie nabízí nejen možnost jedinečně hladké obsluhy, ale podporuje také
zodpovědné šetření vodou a energií.
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GROHE
Eurosmart
Cosmo
online
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168 mm

148 mm

90 mm

122 mm

32 832 000 I Vanová/sprchová baterie s nástěnným držákem sprchy

NOVINKA

23 325 000 I Středně vysoká umyvadlová baterie
s funkcí GROHE EcoJoy®

grohe.cz | GROHE Eurosmart Cosmopolitan | Page 13
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GROHtHERM 2000 NEw
lEPŠÍ NEŽ KdY dŘÍVE

Představujeme Vám Grohtherm 2000 New – poslední generaci našich nejúspěšnějších termostatů. Tyto termostaty,
nyní v novém designu a doplněné nejmodernější technologií GROHE, zajišťují ještě příjemnější zážitek z koupele a
sprchování, ale jsou také bezpečnější a ohleduplnější k životnímu prostředí.
Elegantní design řady Grohtherm 2000 New zaručuje, že výrobky hladce zapadnou do jakéhokoli koupelnového
pojetí a termostaty této řady jsou velmi intuitivní a ergonomické. Ovládání síly proudu a teploty vody snad nikdy
nebylo jednodušší. Zdokonalená řada Grohtherm 2000 New představuje těžko překonatelný standard koupelnových
termostatů.

Grohtherm
2000 New
online

34 464 001 I Termostatická vanová/sprchová baterie se sprchovou poličkou GROHE Easy ReachTM

GROHE Aquadimmer® Eco

BestofBest_Bath_CZ_2014.indd 14

GROHE XL Waterfall

GROHE Pro-Grip

GROHE Aqua Paddles
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GROHE NEw tEMPEStA
NEJlEPŠÍ POMĚR CENA VÝKON

GROHE
New Tempesta
online

Tato exkluzivní a současně praktická sprchová řada byla navržena tak, aby
naprosto splynula s designem Vaší koupelny, ať už dáváte přednost současnému,
kosmopolitnímu nebo autentickému vzhledu. Naprosto přizpůsobivá instalace
výrobků GROHE New Tempesta klade na první místo praktičnost. Vyberte si z bohaté
palety hlavových a ručních sprch, nástěnných a různých setů s tyčí a dopřejte si
maximální radost ze sprchování.

Cosmopolitan*

Contemporary

Authentic

27 922 000 I Sprchová sada 160 s termostatem, ruční sprchou II
a sprchovým ramenem 390 mm

GROHE Rain O2
Měkký, jemný a široký vodní proud vycházející
z našeho původního proudu Rain. Do
sprchové hlavice je nasáván vzduch, který se
mísí s vodou a zajišťuje širší a plnější proud.

Massage
Pulzující proud pro
povzbuzující masáž.

Rain
Bohatý, luxusní a jemný proud laskající
dotekem kůži. Připomíná teplý letní deštík
a dodává ucelený a rovnoměrně rozložený
přísun vody.

Jet
Soustředný kruhový proud, prudší a
osvěžující. Ideálně se hodí pro povzbuzení
kůže či snadné opláchnutí vany nebo sprchy.

*nový design
od října 2013

grohe.cz | Grotherm 2000 New | GROHE New Tempesta | Page 15
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GROHE RAINSHOwER® ICON
BAREVNÁ KOlEKCE
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Sprchy Rainshower® Colours polečnosti GROHE ve 12 různých odstínech představují snadný a rychlý způsob, jak
rozzářit koupelnu. Sprchy Rainshower® Colours povyšují cenami ověnčený tvar Rainshower® Icon na novou úroveň.
Díky přesnému zpracování sprchových trysek spojenému s technologií GROHE DreamSpray® jsou středové trysky
nasměrovány tak, že vytvářejí plné proudění - dokonalé řešení pro vodní proud Rain. Tlačítko EcoButton na rukojeti
sprchy umožňuje dotekem prstu snadno zapnout úsporné zacházení s vodou, kdykoli je to zapotřebí. Stačí posunout
a spotřeba vody se sníží až o 40 %.

Rainshower®
Icon
online

Ruční sprcha 150

BestofBest_Bath_CZ_2014.indd 16

27 446 000
chrom/žlutá

27 628 000
chrom/pískovec

27 444 000
chrom/oranžová

27 630 000
chrom/ vápenec

27 443 000
chrom/červená

27 633 000
chrom/šamot

27 447 000
chrom/růžová

27 635 000
chrom/mramor

27 448 000
chrom/fialová

27 637 000
chrom/břidlice

27 449 000
chrom/modrá

27 639 000
chrom/žula
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OVlÁdACÍ tlAČÍtKA GROHE
VŠE NA JEdNÉ PlAtFORMĚ
Ovládací tlačítka GROHE díky propojení stylového designu, rychlé instalaci
a snadné údržby vhodně doplní jakoukoli koupelnu. Všechna ovládací tlačítka
je možno osadit svisle i vodorovně a všechna jsou kompatibilní se všemi
splachovacími nádržemi GROHE. V nabídce je 130 variant umožňujících
snadnou montáž a maximální uživatelské pohodlí. Určitě si vyberete vhodné
řešení i pro Vaši koupelnu.

GROHE
Wall plates
online

grohe.cz | GROHE Rainshower® Colour Collection | GROHE Wall Plates | Page 17
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PuRE FREudE AN wASSER
tECHNOlOGIE GROHE
Když se podíváte na ohromnou rozmanitost sortimentu GROHE, je téměř škoda, že Vám naše výrobky
vydrží po celý život. Jak je to možné? Neustále se snažíme vnímat potřeby našich zákazníků a vyvíjet ta
správná řešení. Proměnili jsme světově nejlepší ekologickou technologii v dokonalé výrobky, které činí
život co nejpříjemnějším a které naplňují náš příslib čisté radosti z vody – „Pure Freude an Wasser“.
K technologiím GROHE chráněným ochrannou známkou patří GROHE SilkMove® - speciální, teflonem
promazávané kartuše, které fungují téměř bez tření a mají tak dlouhou životnost. Doba životnosti se
testuje při 400 tisících úkonů. Technologie GROHE SilkMove® je dodávána s velmi širokým provozním
úhlem a jedinečnou ‚komfortní zónou‘ umožňující plynulé a přesné nastavování teploty. Patří sem také
funkce GROHE StarLight®. Tato technologie zaručí, že bude Vaše baterie vypadat jako nová i po mnoha
letech a udrží si lesk, ať už se během svého života setká s čímkoli.
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GROHE SilkMove®
Velmi snadná manipulace skýtající
naprostou přesnost a pohodlí po
celou dobu životnosti.

GROHE StarLight®
Odolné povrchy od matného až po
vysoce leštěný diamantový lesk.

GROHE CoolTouch®
Už žádná popálení o horký povrch díky
100% ochraně GROHE CoolTouch®.

GROHE TurboStat®
Vždy správná teplota pro maximální
pohodlí a bezpečnost.

04.11.14 07:26

GROHE EcoJoy®
Šetří cenné zdroje a umožňuje
100% komfort.

GROHE Zero
Bezolovnaté, rzi odolné baterie díky
jedinečné slitině vyvinuté společností
GROHE.

GROHE DreamSpray®
Inovativní sprchy vysoké kvality
přinášející luxusní osvěžení a relaxaci.

GROHE Digital®
Intuitivní digitální technologie
pouhým dotekem prstu.

GROHE Whisper®
Inovativní technologie nakládání s
vodou zaručující splachování toalety
tiché jako šepot.

GROHE QuickFix®
Rychlejší, snazší a nekomplikované
– řešení GROHE QuickFix® snižuje
montážní dobu až o 50 %.
grohe.cz | GROHE Technology | Page 19
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Grohe ČR s.r.o.
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