GROHTHERM CUBE
100% kOSTkA
100% GROHE
GROHE.CZ

NoVINKA

100 % kOSTkA
100% GROHE
Dokončujeme hranaté koupelny. Skutečně čtvercový design od GROHE.
Staví na celosvětovém úspěchu řady směšovacích baterií eurocube,sprch euphoria cube a příslušenství ke
cube doplňkům. Grohe nyní dokončuje koupelnu krychlového designu s řadou termostatů a termostatických
sprchových systémů k zajištění pohodlí, bezpečnosti a stylu vany a sprchového koutu.
ostře proložený vzhled vaší koupelny Grohe eurocube nabízí široký výběr jednopákových baterií a příslušenství
a představuje skutečně čtvercový design pro umyvadlo, bidet, sprchový kout a vanu. celá řada těchto baterií
má na pákách vyřezávaný detail a dává tak každému kusu lehký, minimalistický vzhled. Je ideální pro moderní
koupelny.
Dokonale sladěno s eurocube, sprchami euphorie cube vybavené technologií GroHe DreamSpray® (dešťový
proud), které jsou k dispozici v chromově-plastovém povrchu nebo v kovu. nyní poslední částí sady je
kompletní řada termostatů z edice Grohtherm cube, jejichž cílem je nabídnout bezkonkurenční bezpečnost a
ekologické funkce se stejně chytrými konstrukčními, kubistickými detaily.
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GROHTHERM CUBE
kRÁSA & INTELIGENCE

krása. nový minimalistický termostat série Grohtherm cube nastavuje nový standard ve 100% čtvercovém
designu uveden do souladu s návrhy potřeb dnešních kosmopolitních mužů a žen, Grohtherm cube nabízí
ostré hrany a geometrický styl za přijatelnou cenu.
inteligence. Grohtherm cube je vybaven nejmodernější precizně provedenou kartuší GroHe turboStat®.
Zvýšením citlivosti termočlánku, reagují naše baterie na změny tlaku vody dvakrát rychleji než dříve, což
má za následek bezpečnější a pohodlnější koupel a sprchování.
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Užijte si kUbismUs
dO pOSLEdNíHO
dETAILU

Po léta bylo GroHe synonymem termostatických baterií pro koupelny, jichž se prodalo více
než 30 milionů po celém světě. S uvedením nových termostatických baterií, GroHe nabízí
inovativní design v kombinaci s nejvyššími standardy. nové Grohtherm cube termostatické
baterie a sprchové systémy nabízejí úplné potěšení z každého detailu kubistického designu,
zásobníku mýdla, inteligentního řešení easyreach™ a úspory vody.

GROHE EasyReach™ NoVINKA
Snadno přístupný úložný prostor
> nasazující polička. snadno se čistí

GROHE Aquadimmer® Eco
funkce úspory vody pro
vanu a sprchový kout

NoVINKA

GROHE TurboStat®
Perfektní teplota vody
po celou dobu

GROHE XL Waterfall NoVINKA
Široká vanová vpusť velikosti Xl,
s tichým průtokem
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Vždy spráVná teplota
rychlé & přesné – Grohe tUrbostat®

pERfEkTNí
kontrola Vody

GroHe turboStat® je osvědčená technologie GroHe , která leží v srdci nové termostatické baterie. Zajišťuje požadovanou teplotu
vody, které je dosaženo velmi přesně a - co je nejdůležitější - reaguje okamžitě, když tlak klesne, aby se zabránilo nebezpečí opaření.

50% úspora, 100% požitek. S eko-volbami začleněnými do všech produktů Grohtherm cube si můžete vždy
vychutnat osvěžující sprchu a relaxační koupel s tím správným množstvím vody.

krychlové rukojeti se snadno používají, a to i s namydlenýma rukama. všechny termostatické baterie mají 38 ° c SafeStop
bezpečnostní tlačítko, aby se zabránilo opaření.

GroHe aquadimmer eco umožňuje snadné přepínání mezi ruční sprchou a hlavovou sprchou nebo vanovou
výpustí, zatímco integrované ovládání ecobutton umožňuje úsporu vody bez námahy.

NoVINKA

krásný vodopád Xl naplní vaši vanu mnohem rychleji, takže si můžete vychutnat relaxační koupel o dost dříve.
GroHe, váš dokonale řízený průtok vody.

GROHE Aquadimmer Eco

GroHe turboStat®

GroHe Xl Waterfall

thermostatic Shower System

grohe
TurboStat®
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GROHTHERM CUBE
PŘEHLED PRODUKTŮ
Doporučené produkty
NoVINKA

NOVINKA

34

12

18 700 000
GROHE Easy Reach™ polička

40 507 000
Essentials Cube
držák na toaletní papír

23 135 000
Eurocube
umyvadlová baterie

NOVINKA

NOVINKA

5

5

34 491 000
Termostatická sprchová baterie
s GROHE Easy Reach™
s poličkou

34 488 000
Termostatická sprchová baterie

19 959 000
Vrchní díl termostatické sprchové
baterie pro Rapido T

NOVINKA

NOVINKA

5

5

34 497 000
Termostatická vanová/sprchová
baterie

34 502 000
Termostatická vanová/sprchová
baterie s GROHE Easy Reach™
s poličkou

NOVINKA

NOVINKA

19 958 000
Vrchní díl termostatické vanové/
sprchové baterie s přepínačem
na dva výstupy Rapido T

NoVINKA

NOVINKA

NoVINKA

NoVINKA

19 910 000
Uzavírací ventil

NOVINKA

19 961 000
Vrchní díl termostatické centrální
podomítkové baterie pro Rapido T

34 492 000
Grohtherm Cube termostatická
sprchová baterie, se sprchovým
setem Euphoria Cube, 600 mm
34 495 000
sprchová tyč 900 mm

34 506 000
Grohtherm Cube
podomítkový sprchový set

26 087 000
Euphoria Cube
sprchový systém

1

GROHE
DreamSpray®

GROHE
TurboStat®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®

Thermostats

38 732 000
Skate Cosmopolitan
ovládací tlačítko

26 073 000
Hlavový sprchový set
Euphoria Cube 152
rozpětí 286 mm
sprchový proud: Rain

SafeStop

EcoButton

AquaDimmer Eco

easylogic

2

3

4

5

Xl Waterfall

grohe.com | Grohtherm Cube | Page 11

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4
Czech Republic

11/2013 - Copyright by GROHE

Perfektní kombinace Pro kouPelnu, vyrobeno v německu

GROHE Eurocube

GROHE Grohtherm Cube

GROHE Euphoria Cube

NAVŠTIVTE NÁS ONLINE
grohe.cz

Follow us

PEFC/04-31-0810

PEFC
Programme for the Endorsement
of forest certification Schemes

