GROHE PLUS –
PRECIZNOST, KTERÁ
PŘEKONÁVÁ DESIGN

GROHE PLUS

GROHE PLUS –
INOVATIVNÍ,
ARCHITEKTONICKÁ
SILUETA

ELEGANTNÍ A DOKONALÉ OVLÁDÁNÍ
Design řady vodovodních baterií GROHE Plus byl inspirován obloukem – tvarem, který symbolizuje
sílu a lehkost současně. Mezi další geometrické tvary, kterými se tyto baterie mohou pyšnit, patří
kruh a čtverec. Baterie GROHE Plus tak představují pozoruhodný architektonický prvek. Ztělesňují
přesnost, sílu a stabilitu spojenou s uživatelským komfortem, který do vaší koupelny vnese nevídané
pohodlí, praktičnost a kontrolu nad vodou.
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KOMPLETNÍ KOUPELNOVÁ ŘEŠENÍ
Vaše koupelna by měla být vaší osobní svatyní. Místem, kde se všechny funkční prvky harmonicky
spojují v jediný celek, který odráží váš osobní vkus a současně nabízí dokonalý komfort a odpočinek
od hektického každodenního života. GROHE vám toto jedinečné spojení nabízí, a kromě toho také
spolehlivost vybudovanou na pevných základech mnoha desetiletí zkušeností s návrhem a výrobou
prémiových produktů pro naše zákazníky. V portfoliu značky GROHE naleznete nejen umyvadlové,
sprchové a vanové baterie, ale také sanitární keramiku, která je navržena tak, aby s našimi bateriemi
fungovala v dokonalém souladu. Můžete se tak zcela spolehnout na to, že společnost GROHE
myslela na všechno – od impozantních podlahových vanových baterií až po nezbytné doplňky,
jako jsou splachovací tlačítka nebo držáky na ručníky.
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GROHE PLUS –
DESIGN, KTERÝ MYSLÍ
NA BUDOUCNOST
Představte si koupelnu, která nejen, že skvěle vypadá, ale nabízí také dokonalou ergonomii a svobodu
manipulace s vodou. Koupelnu, ve které budete moci letmým pohledem zkontrolovat teplotu vody a dotykem
ruky přepnout vodní proud. Koupelnu, která nic neponechává náhodě, a kde forma splývá s funkcí do úchvatně
vypadajícího a funkčního celku. Nová řada koupelnových baterií GROHE Plus vám tuto vizi pomůže realizovat.
Tato inovativní produktová řada vám do rukou vloží doposud nepoznanou kontrolu nad proudem vody.
Součástí některých modelů z řady GROHE Plus je totiž zobrazení teploty na displeji LED, takže budete mít vždy
jednoznačnou představu o tom, jak teplá je vytékající voda. Vodovodní baterie řady Plus také nabízejí zcela
novou úroveň ergonomie a praktických funkcí, například v podobě modelů s vytahovací nebo otočnou výpustí.
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POKAŽDÉ DOKONALÁ TEPLOTA
Díky baterii GROHE Plus budete mít vodu skutečně ve svých rukou, a to díky inovativnímu LED
displeji se zobrazením teploty. Vždy budete vědět, jak horká nebo studená je voda, která z baterie
vytéká. Tento jedinečný prvek značně zvýší kontrolu a bezpečnost vaší koupelny. Jedná se na první
pohled o ryze funkční prvek, avšak záhy zjistíte, že plní i estetickou funkci. Například jakmile otočíte
pákou do polohy pro teplou vodu, barva číselného ukazatele teploty zčervená. A jakmile se proud
vody zastaví, číslice na displeji okamžitě zmizí – téměř, jakoby tam nikdy nebyly. Baterie tak opět
získá svůj ničím nenarušený, elegantní vzhled.
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Standardní průtok
5,7 l/min

INOVATIVNÍ FUNKCE
ZAMĚŘENÉ NA MAXIMÁLNÍ
KOMFORT A KONTROLU

Úsporný průtok
4 l/min

JEMNÝ PROUD VODY, KTERÝ SNIŽUJE SPOTŘEBU
Baterie GROHE Plus jsou zaměřeny na to, abyste měli vodu skutečně pod
kontrolou. Nemělo by proto být překvapením, že jejich součástí je také řešení
pro snížení spotřeby vody. Jedná se o režim proudu Eco, po jehož aktivaci
klesne maximální průtok vody na pouhé 4 l/min. Pro aktivaci tohoto režimu
přitom stačí malý pohyb rukou před rozsvíceným indikátorem. Proud vody
v režimu Eco je ideální pro jemné mytí rukou, a v kombinaci s otočnou výpustí
představuje skvělý prostředek pro čištění umyvadla.
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FLEXIBILNÍ VÝPUSŤ
Vychutnejte si větší pohodlí a flexibilitu díky otočné výpusti o 90°. Svým plynulým otáčením na
levou i pravou stranu představuje tato výpusť zcela novou úroveň praktičnosti a umožňuje vám
čištění umyvadla, mytí rukou či oplachování obličeje.

DOSÁHNĚTE DÁLE
Baterie GROHE Plus zcela boří zažité představy o flexibilitě koupelnových baterií, a to díky své
vytahovací sprše. Tento inovativní doplněk znamená, že již nadále nebudete omezováni dosahem
a polohou výpusti, a budete si tak moci v umyvadle například mýt vlasy. A jakmile skončíte,
dokovací technologie GROHE EasyDock se postará o hladké zasunutí zpět do výchozí polohy.
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Ostré linie baterií GROHE Plus z nich činí dokonalý doplněk
hranaté koupelnové keramiky a umožňují tak dosáhnout
sladěného vzhledu napříč celou koupelnou

ČTVEREC NEBO KRUH?
DOKONALÁ KOMBINACE

Baterie GROHE Plus se pyšní elegantními křivkami, které zjemňují
estetický dojem a perfektně ladí ke kulatým umyvadlům, kterým
dodají nadčasovou eleganci.

VŠESTRANNÝ A NADČASOVÝ DESIGN
Síla oblouku v sobě důmyslně ukrývá jeho všestrannost. A stejně tak je tomu u baterií GROHE Plus.
Charakteristický, dynamický design těchto baterií vychází ze dvou základních geometrických tvarů –
kruhu a čtverce. Díky tomu jsou dokonale univerzální a představují dokonalý doplněk jak kulaté,
tak hranaté koupelnové keramiky. Nezávisle na tom, zda pro svou novou koupelnu zvolíte jemné,
zaoblené tvary nebo naopak výrazně kubistické prvky, baterie GROHE Plus se stane jejich dokonalým
estetickým i funkčním doplňkem.
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SNADNO DOSAŽITELNÁ
HARMONIE DESIGNU
DOKONALÉ SPOJENÍ MATERIÁLŮ
Baterie GROHE Plus s ukazatelem teploty na displeji LED mají dvoubarevnou povrchovou
úpravu kombinující tradiční chrom a elegantní akrylové sklo s podmanivě bílým odstínem,
který nazýváme MoonWhite. Tento moderní materiál činí baterie řady Plus mimořádně
vhodné ke sprchovým systémům GROHE SmartControl a sprchám Rainshower SmartActive,
které jsou v nabídce ve stejnojmenném barevném provedení. Vytvořit esteticky propojený
koupelnový interiér tak bude zase o něco jednodušší.
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DESIGNOVÉ VARIANTY
PRO KAŽDÝ KONCEPT
DOKONALÝ VZHLED
Ať už je vaše koupelna oázou nadčasové elegance nebo moderního minimalismu,
baterie GROHE Plus se stanou jejím nepřehlédnutelným doplňkem. Součástí produktové
řady Plus je široká škála velikostí a typových variant, od kompaktních umyvadlových
baterií až po impozantní, nástěnné modely a dechberoucí podlahové baterie ke stojícím
vanám. Baterie GROHE Plus jsou rovněž k dispozici ve třech různých, ovšem stejně
nádherných a kvalitních povrchových úpravách. Na výběr budete mít zářivě chromové,
elegantní nerezové nebo vysoce designové barevné provedení kartáčovaný Hard Graphite.

 3 871 DC3
2
Umyvadlová baterie, velikost M s odtokovou soupravou

32 612 003
Umyvadlová baterie, velikost S s odtokovou soupravou

33 547 003 + 40 954 000
Sprchová baterie se sprchovým setem a úložnou přihrádkou
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23 850 003
Umyvadlová baterie,
velikost L, ukazatel
teploty na displeji LED,
s hladkým tělem
a odtokovou soupravou
23 846 003
+ 45 984 001 / 29 086 000
Vanová/sprchová baterie podlahová
+ separátní podomítkové těleso

39 611 000
Volně stojící vana

24 093 003 + 35 600 000
Baterie s 3směrným přepínačem
+ GROHE Rapido SmartBox

39 571 00H
Závěsné WC
39 577 000
s plynulým sklápěním
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OBJEVTE
SVĚT GROHE
Ať už hledáte inspiraci nebo komplexní řešení pro koupelnu
a kuchyň, v aplikaci GROHE Media je najdete. Od března
2019 má tato aplikace nový název a svěží, zcela nový design.
Můžete díky ní mít všechny katalogy, magazíny, videa, knížky
a brožury od společnosti GROHE vždy u sebe. Produkty, které
jste mohli vidět v tomto katalogu, představují jen zlomek
toho, co nabízí svět GROHE. Svět produktů, které jsou tím
nejlepším, co můžete do své domácnosti pořídit.

STAHUJTE ZDE

NAVŠTIVTE NÁS ONLINE A SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

Systémové požadavky
iPhone s iOS 11.0 nebo novějším / zařízení s OS Android 6.0 nebo novějším.
Nápis Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti
Grohe AG je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
jsou majetkem příslušných vlastníků. Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch,
iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované
ve Spojených státech a dalších zemích. Společnost Apple není odpovědná za
funkcionalitu tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními standardy a
nařízeními.
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Sledujte nás
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ

„Nejdůvěryhodnější
značka v sanitárním
průmyslu” –

„Jedna z 50 předních
společností, které mění
svět k lepšímu“ –

Přes 400 získaných
designových ocenění
od roku 2003

Vítěz ceny CSR udělované
německou spolkovou
vládou, 2017

Wirtschaftswoche, 2017

Fortune Magazine, 2017
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