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Objevte portfolio těch nejchytřejších produktů v oblasti
kuchyňských baterií. Produktů, u nichž se tradiční
technologie a praktické funkce snoubí s výjimečným
designem. Vítejte ve světě kuchyňských baterií GROHE.

KUCHYNĚ GROHE

NÍZKOTLAKÝ PRŮTOKOVÝ
OHŘÍVAČ

EASYEXCHANGE

EASYDOCK

Montáž a demontáž perlátoru
je snadná a stačí k ní mince.

Garance snadného vytahování
a zasouvání sprchové hlavice
za každých okolností.

UZAVÍRACÍ VENTIL

REALSTEEL

SPEEDCLEAN

Obsahuje uzavírací ventil
na těle baterie.

Vyrobeno z nerezové oceli,
robustního materiálu s
antibakteriálními vlastnostmi.

Odstraňte vodní kámen
prostým setřením.

PŘEDOKENNÍ INSTALACE

EASYTOUCH

Při otevírání okna stačí baterii
vyjmout a položit ji na povrch.

Pro spuštění a z astavení proudu
vody stačí dotknout se kdekoliv
na baterii zápěstím, loktem nebo
konečky prstů.

PÁKA S OMEZENÝM
OTÁČENÍM

Dokonalý proud pro systémy
s průtokovými ohřívači vody.

Páka baterie se pohybuje
vpřed i vzad tak, aby nedošlo
ke kontaktu se zadní deskou /
stěnou.
ZERO
(Bez olova a niklu)

KOMFORTNÍ VÝŠKA

FOOTCONTROL

Vysoká výpusť pro snadné
plnění velkých hrnců.

Proud vody lze spustit nebo
zastavit jednoduše klepnutím
nohou na spodní stranu
kuchyňské linky.

KVALITNÍ PITNÁ VODA

VYTAHOVACÍ PERLÁTOR

GROHFLEXX

Vynikající kvalita vody přímo
z kuchyňské baterie – šetří
čas, peníze a životní prostředí.

Zvyšuje dosah použití baterie.

Flexibilní, hygienická
hadice GrohFlexx
vyrobená ze santoprenu.

VYTAHOVACÍ SPRCHA
S PERLÁTOREM

PROFESSIONAL-SPRAY

EASYDOCK M

Otočné rameno o 360°
a snadné přepínání mezi
sprchou a perlátorem.

Integrovaný magnet pro
snadné zasouvání sprchy.

VYTAHOVACÍ DUÁLNÍ
SPRCHA

AQUAGUIDE

Zvyšuje dosah použití baterie
a nabízí několik režimů proudu.

CHILDLOCK
Vestavěný bezpečnostní
mechanismus zabraňující
nechtěné manipulaci dětmi.

Separované vnitřní rozvody
zaručují, že voda nepřijde do
styku s olovem nebo niklem.

Nastavitelný perlátor.

Zvyšuje dosah použití baterie
a nabízí snadné přepínání
mezi perlátorem a sprchou.

VYROBENO Z TITANU

SWIVELSTOP

Všechny bojlery z řady GROHE
Red jsou vyrobeny z titanu.

Omezený úhel otáčení
zabraňuje přetékání vody.

GROHE SILKMOVE

GROHE COOLTOUCH

GROHE ECOJOY

Hladký chod a přesné
ovládání baterie.

Bez rizika popálení o horký
povrch.

Snižuje spotřebu vody
a energie bez dopadu
na uživatelský komfort.

GROHE SILKMOVE ES

GROHE STARLIGHT

GROHE WHISPER

Chytrá kombinace úspory
energie a snadného ovládání
baterie.

Odolný povrch zachovávající
si svůj původní vzhled.

Inovativní technologie
minimalizující hluk při
odtékání vody.

GROHE QUICKFIX
Jednoduchá, bezpečná a až
o 40 % rychlejší montáž

PRAKTICKÉ
FUNKCE
Abychom splnili veškerá vaše přání, mají kuchyňské
systémy a baterie GROHE funkce a promyšlené
detaily, které myslí na uživatele. Více možností,
pohodlí a flexibility je důvodem, proč je používání
našich produktů tak příjemné.

grohe.cz

KUCHYNĚ GROHE  

Vážení zákazníci,
kuchyně je nepochybně srdcem každé domácnosti. Je to
místo, ve kterém se celá rodina schází dohromady a sdílí
mnoho společných zážitků. Snahou společnosti GROHE
je využít našeho jedinečného řemeslného know-how pro
vytváření inteligentních technologií, které se postarají
o mimořádně pohodlnou distribuci vody pro vaření, úklid
i konzumaci. Jsme odhodláni vytvářet elegantní a inteligentní
produkty, které představují kombinaci jedinečného designu,
kvality, moderních technologií a udržitelného rozvoje. Nyní
představujeme doposud nejrozsáhlejší portfolio kuchyňských
produktů naší značky, a já pevně věřím, že vás přesvědčí
o tom, že kuchyňská baterie GROHE patří do srdce i vaší
domácnosti.
Skvělým příkladem našeho odhodlání jsou kuchyňské
systémy GROHE. Jsou dokonalou ukázkou jedinečného
sloučení oceňovaného designu a inovativního řemeslnictví.
Stačí jen letmý dotyk tlačítka nebo jemné otočení pákou
a kuchyňský systém GROHE Red nebo Blue vám poskytne
křišťálově čistou, filtrovanou vodu – horkou nebo ledově
vychlazenou. Pořízením tohoto systému odpadá veškerá
potřeba nakupovat balenou vodu nebo používat rychlovarnou
konvici, což kromě pohodlí znamená také udržitelnější
způsob vychutnávání vody.

jsme proto řadu produktů, kterou nazýváme Prémiová kolekce
GROHE. Tyto vodovodní baterie jsou plné inteligentních a
sofistikovaných funkcí – například GROHE EasyTouch nebo
GROHE FootControl, technologie, které osvobodí vaše
ruce a umožní ovládat proud vody dotykem či klepnutím
nohou na podlahový spínač. A pokud chcete povýšit svou
gastronomickou kreativitu na skutečně novou úroveň,
je tady pro vás kolekce Essence Professional Colour plná
pestrých barev a podmanivých tvarů.
Vášeň pro chuť je ústředním bodem všech aktivit v kuchyni.
My ve společnosti GROHE děláme všechno proto, abychom
tuto vášeň podporovali a rozvíjeli pomocí jedinečného
řemeslnictví a technologického know-how, které vkládáme
do každého z našich produktů. Výsledkem toho jsou mimo
jiné Výkonné řady GROHE obsahující produkty mnoha
designových variant, výškových provedení a možností
instalace, které se postarají o to, že váš pobyt v kuchyni
bude bezpečný, bezstarostný a příjemný.
Jedinečná kombinace špičkového řemeslnictví a smyslu pro
inovace znamená, že vám můžeme nabízet produkty, díky
kterým bude vaše kuchyň praktická, spolehlivá a esteticky
úchvatná.

Uvědomujeme si, že abyste mohli připravovat fantastické
pokrmy, potřebujete k tomu spolehlivé a funkční technologie
s jedinečnými funkcemi a inteligentním, ergonomickým
designem, který bude reflektovat váš osobní vkus. Vytvořili

Váš Michael Rauterkus
Chief Executive Officer
Grohe AG
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KUCHYNĚ GROHE  ZNAČKA

grohe.cz

PURE FREUDE
AN WASSER.
Životadárná, všestranná, radostná – voda sama o sobě je zdrojem
inspirace pro celé naše charakteristické portfolio produktů.
Každý z produktů vždy staví na našich čtyřech základních
hodnotách, jimiž jsou: kvalita, technologie, design a udržitelnost.
Tyto hodnoty zohledňujeme při každé činnosti, a tak můžeme
našim zákazníkům dodávat bezkonkurenční potěšení z vody.

4
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KUCHYNĚ GROHE  ZNAČKA

KVALITA

TECHNOLOGIE

DESIGN

UDRŽITELNOST

NĚMECKÝ PERFEKCIONISMUS INSPIRUJE
MAXIMÁLNÍ DŮVĚRU ZÁKAZNÍKA.

OVLÁDÁME VODU PROSTŘEDNICTVÍM
TECHNOLOGIÍ.

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY DOVEDENÉ
K DOKONALOSTI.

ZAJIŠTĚNÍ POTĚŠENÍ Z VODY PRO BUDOUCÍ
GENERACE.

Usilujeme o dokonalost, která jde daleko za hranice povrchu
našich výrobků. Ve skutečnosti je naším cílem dokonalost
v každé fázi, od vývoje každého výrobku přes jeho výrobu až
k zákaznickému servisu. Naše historie německého inženýrství,
pečlivé interní testy a mnoho externích certifikačních procesů
poskytují našim zákazníkům kompletní jistotu, že nám mohou
zcela důvěřovat.

Neúnavně pracujeme na technologických inovacích, zejména
se snažíme využívat nejnovějších pokroků v oblasti digitálních
technologií. Tak se nám daří vytvářet chytrá řešení, díky nimž
mohou zákazníci zažívat ještě větší potěšení z vody. Náš
tým expertů spoutává sílu vody, aby zintenzivnili každodenní
prožitky našich zákazníků – tehdy přichází okamžik pravdy,
jak pro produkty, tak pro značku.

Empatický a intuitivní design nám umožňuje vytvářet produkty,
které působí dojmem, že byly navrženy přímo pro vás. Tato
jedinečná DNA, jíž se produkty GROHE ergonomicky i vizuálně
odlišují od ostatních, nám již přinesla řadu designových
ocenění: tato špičková ocenění jsou důkazem celosvětového
uznání.

Voda je stejně důležitá jako vzduch, který dýcháme, což je
další důvod, proč je naší velkou vášní. Abychom koncept
„Pure Freude an Wasser“ mohli nabízet nejen současnému
spotřebiteli, ale i příštím generacím, nabízíme udržitelná
produktová řešení jako GROHE Blue, GROHE EcoJoy a GROHE
SilkMove ES a prostřednictvím zprávy o udržitelnosti a mnoha
uznání v této oblasti prokazujeme, že závazek společnosti
ochraňovat planetu myslíme vážně.

TA NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ ZNAČKA PRO SPOTŘEBITELE
(V SANITÁRNÍM PRŮMYSLU)

MAGAZÍN FORTUNE: UMÍSTĚNÍ NA SEZNAMU SPOLEČNOSTÍ,
KTERÉ „MĚNÍ SVĚT K LEPŠÍMU“

POČET DESIGNOVÝCH OCENĚNÍ ZÍSKANÝCH
OD ROKU 2003

VÍTĚZ CENY CSR UDĚLOVANÉ NĚMECKOU
SPOLKOVOU VLÁDOU
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PRAKTICKÉ
FUNKCE
Abychom splnili veškerá vaše přání, mají kuchyňské systémy
a baterie GROHE funkce a promyšlené detaily, které myslí
na uživatele. Více možností, pohodlí a flexibility je důvodem,
proč je používání našich produktů tak příjemné.
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KUCHYNĚ GROHE  FUNKCE  FOOTCONTROL

30 311 000
Elektronická dřezová baterie
Výpusť ve tvaru písmene L
s vytahovací duální sprchou

GROHE
FOOTCONTROL
Líbí se vám představa, že byste v kuchyni, kde hraje čas a
praktické uspořádání klíčovou roli, získali pár volných rukou
navíc? Nové, revoluční ovládání FootControl pro baterie
GROHE umožňuje spuštění a zastavení vody klepnutím
nohou na podlahový spínač. Vaše ruce tak zůstanou volné
a vaše baterie zářivě čistá. Technologie FootControl je nyní
k dispozici u třech nejpopulárnějších kuchyňských baterií
GROHE, avšak ovladač lze instalovat k jakékoliv stávající
baterii GROHE s vytahovací sprchou. Řekněte sbohem
bakteriím, znečištěným vodovodním kohoutkům a stresu.

FOOTCONTROL
Proud vody lze spustit nebo
zastavit jednoduše klepnutím
nohou na podlahový spínač.

30 309 000
Sada
pro dodatečnou instalaci technologie FootControl k libovolné
kuchyňské baterii GROHE s vytahovací sprchou.
K dispozici pro tyto řady:
K7, Zedra, Minta, K4, Essence, Parkfield, Europlus,
Eurodisc Cosmopolitan, Eurodisc, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

Není k dispozici u nízkotlakých variant a baterií GROHE EasyTouch.
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KUCHYNĚ GROHE  FUNKCE  EASYTOUCH

GROHE
EASYTOUCH

EASYTOUCH
Pro spuštění a zastavení proudu vody
stačí dotknout se kdekoliv na baterii
zápěstím, loktem nebo konečky prstů.

Kuchyně jsou rušná místa, ve kterých je provádění více úkolů
najednou nutností. Proč si neusnadnit život prostřednictvím
baterie GROHE, kterou lze ovládat dotykem? Vyvinuli jsme
řešení, které umožňuje ovládat proud vody bez použití rukou,
což činí kuchyň hygieničtější, praktičtější a lépe použitelnou.
Baterie GROHE Touch lze ovládat dotykem zápěstí nebo
předloktím. Uvolněte své ruce a udržujte vodovodní baterii
v kuchyni vždy zářivě čistou. Změňte způsob, jakým ovládáte
kuchyň, jediným dotykem.
Kuchyň je srdcem vaší domácnosti. A přiznejme si to, občas
není tak čistá, jak bychom si přáli. Pomocí inovativních baterií
GROHE Touch vás již špinavé ruce nemusí trápit a kontaminace
bude záležitostí minulosti. Skrytá technologie GROHE vám
umožní spustit a zastavit proud vody jediným dotykem paže,
dlaně nebo zápěstí, a to kamkoliv na dotykovou výpusť. Již
žádné mastné stopy na povrchu baterie nebo nepohodlné
otáčení pákou loktem.

14

31 360 001
Elektronická dřezová baterie
Výpusť ve tvaru písmene L
s vytahovací duální sprchou
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KUCHYNĚ GROHE  FUNKCE  TYPY VÝPUSTÍ

grohe.cz

TYPY
VÝPUSTÍ
Náš sortiment obsahuje mnoho typů výpustí, které vám umožní
vybrat tu správnou baterii pro maximální komfort, praktičnost
a designovou kompatibilitu. Výpusti jsou k dispozici v různých
výškách, od kompaktních a nízkých výpustí pro malé prostory
až po vysoké, vhodné především pro plnění hrnců. Nabízíme
rovněž výpusti ve tvaru písmene U, C nebo L. Můžete si tak
vybrat tu, která dokonale vyhovuje vašemu stylu. Potřebujete
ještě více flexibility? Pak jsou pro vás určeny otočné výpusti
nebo výpusti s vytahovací sprchou, které nabízejí větší dosah
a výkon tolik potřebný v obzvláště vytížených kuchyních.
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KUCHYNĚ GROHE  FUNKCE  VÝKONNÉ SPRCHY

grohe.cz

VÝKONNÉ SPRCHY
A JEJICH FUNKCE
Získejte posilu pro každodenní kuchyňské práce v podobě profesionálních
baterií GROHE s vytahovacími sprchami. Užijte si zvýšený pracovní dosah
a možnost přepínat mezi dvěma režimy proudu pro ještě větší flexibilitu,
která je k dispozici u většiny modelů. Technologie GROHE EasyDock s hadicí
Glideflex zajišťuje plynulé zasouvání sprchy zpět na své místo, a u některých
modelů profesionálních baterií je k dispozici rovněž technologie GROHE
EasyDock M, která pokaždé pomáhá nasměrovat sprchovou hlavici zpět na
své místo pomocí magnetu. A jakmile budete s prací hotovi, oceníte snadnou
údržbu všech baterií s vytahovacími sprchami se dvěma režimy díky funkci
GROHE SpeedClean, která umožňuje setřít vodní kámen ze sprchové hlavice
jednoduše prstem.
31 395 DC0
Profesionální dřezová baterie

PROFESSIONAL SPRAY
Otočné rameno o 360°
a snadné přepínání mezi
sprchou a perlátorem.
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KUCHYNĚ GROHE  FUNKCE  VÝKONNÉ SPRCHY

grohe.cz

GROHFLEXX
VYTAHOVACÍ DUÁLNÍ SPRCHA
Zvyšuje dosah použití baterie
a nabízí snadné přepínání
mezi perlátorem a sprchou.

Flexibilní, hygienická
hadice GrohFlexx
vyrobená ze santoprenu.

30 270 000
Dřezová baterie s vysokou výpustí
s vytahovací duální sprchou

EASYDOCK M
Integrovaný magnet pro
snadné zasouvání sprchy.
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KUCHYNĚ GROHE  FUNKCE  VÝKONNÉ SPRCHY & NEREZOVÁ OCEL

grohe.cz

EASYDOCK
Garance snadného vytahování
a zasouvání sprchové hlavice
za každých okolností.

32 663 001
Dřezová baterie s vysokou výpustí
s vytahovacím perlátorem

GROHE
NEREZOVÁ OCEL
Všechny modely dřezů GROHE jsou vyrobeny z nerezové
oceli nadprůměrné kvality. Na výběr je standardní nerezová
ocel AISI 304, ale také modely z oceli AISI 316, která je známa
použitím v mořském prostředí. Inovativní kartáčovací technika
značky GROHE zajistí jiskřivý a extrémně hladký povrch.
Uživatelé si díky tomu mohou dopřát robustnější dřez,
který se mnohem snáze čistí a méně podléhá korozi.

VYTAHOVACÍ
PERLÁTOR
Zvyšuje dosah
použití baterie.
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KUCHYNĚ GROHE  FUNKCE  SUPERSTEEL

grohe.cz

GROHE PVD
BEZKONKURENČNÍ
ODOLNOST.
ODOLNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY OD HODNOTNÉHO MATU PO DIAMANTOVÝ LESK.
Baterie GROHE vyrábíme tak, aby i po mnoha desetiletích vypadaly stejně nádherně jako
v den, kdy jste si je poprvé zamilovali. Zvláštní recept na úspěch spočívá v kvalitě povrchu:
Ten vyrábíme pomocí nejmodernějších technologií. Vzniká procesem tzv. fyzikální depozice
z plynné fáze (PVD), který zaručuje, že jsou povrchové vrstvy až trojnásobně tvrdší. Výsledkem
jsou fantasticky vypadající zlaté či nerezové vodovodní baterie. Mimořádná tvrdost těchto
povrchů také znamená, že jsou až desetkrát odolnější vůči poškrábání.

NOVÉ BARVY

GROHE
SUPERSTEEL

000 I Chromový StarLight

GL0 I Cool Sunrise

DC0 I SuperSteel

GN0 I Kartáčovaný Cool Sunrise DL0 I Kartáčovaný Warm Sunset AL0 I Kartáčovaný Hard Graphite EN0 I Kartáčovaný Nikl

DA0 I Warm Sunset

A00 I Hard Graphite

GROHE StarLight
Chromový

BE0 I Leštěný Nikl

GROHE PVD
10 krát odolnější vůči poškrábání
3 krát větší tvrdost

VYSOCE ELEGANTNÍ. VYSOCE ODOLNÁ.
Kuchyňská baterie musí být ze své podstaty velmi odolná.
Povrchová úprava GROHE SuperSteel tento požadavek
rozhodně splňuje. Její inovativní potah PVD je dokonce
desetkrát odolnější vůči poškrábání než chrom. Tento povrch
z hedvábně matného nerezu vypadá nejen neuvěřitelně
dobře, ale také dokazuje svou odolnost při každodenním
používání. Šmouhy a otisky prstů? Na tomto povrchu je
nenajdete. Nenajdete na něm místo, ve kterém by se mohly
ukrývat bakterie. Povrch vodovodních baterií tak bude
každý den zářit naprostou, hygienickou čistotou.

Chromový
Nikl

Nikl

Mosaz
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GROHE
NÍZKOTLAKÝ PRŮTOKOVÝ
OHŘÍVAČ
V kuchyních, které se nacházejí příliš daleko od přípojky teplé
vody, jsou malé bojlery přímo pod umyvadlem velmi běžné.
Tyto případy však vyžadují specifické kuchyňské baterie. Naše
vodovodní baterie určené pro průtokové ohřívače a bojlery
vám nabízí dokonalý průtok a okamžité spuštění horké vody.
K dispozici u následujících řad:
Zedra, Minta, Europlus, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto,
Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan

GROHE
PŘEDOKENNÍ INSTALACE
Umístění umyvadla před kuchyňským oknem vám poskytne
uklidňující a inspirativní výhled při přípravě pokrmů nebo
mytí nádobí. Díky řešení GROHE PreWindow budete moci
okno snadno otevírat a umývat. Jednoduše baterii vytáhněte
a položte na povrch. Hotovo.
K dispozici u následujících řad:
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan
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GROHE ZERO
(BEZ olova a niklu)
Separované vnitřní rozvody zaručují, že voda
nepřijde do styku s olovem nebo niklem.
K dispozici u následujících řad:
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan, Europlus
Concetto, Essence New

GROHE
UZAVÍRACÍ VENTIL
Tento malý uzavírací ventil na spodním okraji kuchyňské
baterie umožňuje okamžitě vypnout přívod vody pro
myčku nebo pračku. Stačí jedno lehké otočení a přívod
je bezpečně uzavřen.
K dispozici u následujících řad:
Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

GROHE
COOLTOUCH
Díky 100 % technologii GROHE CoolTouch
se už nikdy nespálíte o horké povrchy.
K dispozici u následujících řad:
GROHE Red, GROHE Blue, Essence, Concetto, Eurosmart
30
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ZNAČKA GROHE
PRAKTICKÉ FUNKCE

4
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› KUCHYŇSKÉ SYSTÉMY GROHE
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			 GROHE BLUE DOPLŇKY
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		 GROHE RED

72

			 GROHE RED DOPLŇKY

86

PRÉMIOVÁ KOLEKCE GROHE

Voda je nezbytným zdrojem života. Naše řady kuchyňských
systémů nabízejí na míru šitý požitek, který přemění vodu
v domácnosti na zdroj zdraví a radosti.

91

VÝKONNÉ ŘADY GROHE

145

KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE

183

DÁVKOVAČE MÝDLA GROHE

232
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Strana 38
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GROHE
BLUE
Vychutnejte si benefity čerstvé, filtrované
vody kdekoliv. Rozsáhlá řada systémů GROHE
Blue nabízí vhodný model pro každou situaci,
ať již chcete mít zdroj filtrované, perlivé nebo
neperlivé vody ve své domácí kuchyni nebo
potřebujete výkonnější systém, který je vhodný
pro kancelářské a profesionální použití. Hledáte
pouze zdroj filtrované vody do domácnosti?
Všechny verze kuchyňského systému GROHE
Blue se pyšní stejným, vysoce elegantním
a moderním designem, intuitivním ovládáním
a praktickými funkcemi.

01

02

03

GROHE BLUE
HOME

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

Špičkové řešení pro váš domov s vytahovacím
perlátorem a ovládáním pomocí aplikace GROHE
Ondus.

Nedocenitelný pomocník do kanceláří a malých /
středně velkých firem.

Skvělá volba pro začátek. Dokonale filtrovaná voda.

STRANA 60

STRANA 64

STRANA 40
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novinka
GROHE BLUE
HOME
VÁŠ SOUKROMÝ
ZDROJ VODY
CHLAZENÁ A PERLIVÁ
Máte rádi perlivou nebo neperlivou vodu? Nebo snad
jemně perlivou? Se systémem GROHE Blue je volba
pouze na vás. Nejdříve je voda filtrací zbavena nečistot.
Poté je vychlazena, takže připomíná svěží chuť horského
pramene. A před samotným napuštěním do skleničky
si můžete jednoduchým ovládáním rukojeti vybrat, zda
chcete neperlivou, jemně perlivou nebo perlivou vodu.
Čerstvá voda nasycená přesně podle vaší chuti, přímo
z kohoutku. Nikdy to nebylo jednodušší. Zatímco pravá
páka na baterii GROHE Blue reguluje teplotu vody, jako
jste zvyklí, rukojeť na levé straně slouží k dávkování
vody a nastavení úrovně jejího nasycení – od dokonale
neperlivé po zcela bublinkovou.
Indikátor LED v rukojeti vás informuje o zvolené úrovni
nasycení vody – neperlivá, jemně perlivá nebo perlivá –
a upozorní vás ve chvíli, kdy kapacita filtru klesla pod
10 % a tak bude brzy zapotřebí filtr vyměnit. Teplotu
vody lze rovněž nastavit podle osobních preferencí, a to
v rozmezí od 6 °C do 10 °C.

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
BLUE HOME
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S VYTAHOVACÍM
PERLÁTOREM
Nová řada baterií GROHE Blue Home má vytahovací
perlátor pro maximální funkčnost a flexibilitu. Vyberte
si baterii ze tří modelů v moderním designu s hygienickým
vytahovacím perlátorem a dvěma oddělenými přívody
pro snadné získání filtrované i nefiltrované vody.

Vytahovací
perlátor

Bez olova
a niklu

Hygienický
perlátor se
2 výstupy
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OVLÁDÁNÍ POMOCÍ
APLIKACE GROHE ONDUS
Chcete-li si užít absolutní pohodí, můžete baterii GROHE Blue Home
ovládat pomocí aplikace ve svém smartphonu. Aplikace GROHE Ondus
vás nejen informuje o nutnosti výměny filtru nebo CO2 karbonizační lahve,
dokáže je také automaticky objednat. Využít ji můžete také k puštění vody
a sledování spotřeby v osobních fitness aplikacích.

Systémové požadavky
iPhone s iOS 9.0 nebo vyšším / smartphone s Androidem 4.3 nebo vyšším
Mobilní zařízení ani aplikace GROHE Ondus App nejsou součástí dodávky
a musí být zakoupeny odděleně prostřednictvím autorizovaného obchodu
Apple store/store/iTunes nebo Google Play.
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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OBJEVTE BENEFITY KTERÝMI SYSTÉM
GROHE BLUE OBOHATÍ VAŠÍ DOMÁCNOST:
Představte si, že pijete vodu z horského pramene – plnou
života, hasící žízeň a naprosto čistou. A nyní si představte,
že stejně úžasnou vodu budete moci získat přímo z vaší
kuchyňské baterie. Díky kuchyňskému systému GROHE
Blue se tato představa může snadno stát realitou. Voda
z vodovodní přípojky je filtrována, takže její chuť bude
přesně tak svěží a čistá, jak příroda zamýšlela.

Otočná výpusť o 150°

Nezávisle na tom, jak si představujete dokonalé osvěžení,
ať už v podobě filtrované, chlazené či perlivé vody nebo
všech tří najednou, systém GROHE Blue vám jej poskytne
přímo z vodovodního kohoutku.

Oddělené vnitřní rozvody pro
filtrovanou a nefiltrovanou vodu.

Hygienický perlátor se dvěma výstupy
a volitelnou vytahovací funkcí

CHUŤ
filtry GROHE zbavují kohoutkovou vodu nečistot a propůjčují
jí čistou, svěží chuť, která překonává balenou vodu

ZDRAVÍ &
WELLNESS

Otočná páka s vroubkováním
pro lepší uchycení

systém GROHE Blue umožňuje snadno benefitovat ze zdraví
prospěšných vlastností vody, jelikož odstraňuje i ty nejmenší
škodlivé částice, ale zanechává cenné minerály

POHODLÍ

Kartuše s technologií GROHE SilkMove
pro standardní kohoutkovou vodu

již žádné nošení těžkých lahví s vodou

UDRŽITELNOST
díky snížení produkce odpadu a důsledků výroby balené
vody přispějete k ochraně životního prostředí
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NEPERLIVÁ, JEMNĚ PERLIVÁ NEBO PERLIVÁ:
VÝBĚR JE NA VÁS
Jakou vodu máte rádi? Záleží čistě na vaší chuti.
Systém GROHE Blue Home obsahuje jednoduché
a intuitivní ovládací prvky, které umožňují nastavit
nasycení vody jediným stisknutím tlačítka. Přivítejte
nekonečný zdroj pitné vody přesně na míru všem
členům rodiny.

Pokud nedáte dopustit na přírodní, neperlivou vodu, nemůže
to být jednodušší. Stačí krátce stisknout horní tlačítko.
Dioda LED se rozsvítí modře a vaše sklenice se začne plnit
lahodnou a osvěžující vodou.

50

Preferujete, když voda obsahuje bublinky, ale ne příliš
mnoho? Objednáváte si vždy jemně perlivou minerálku?
Žádný problém. Stiskněte obě tlačítka krátce po sobě.
Dioda LED bude svítit tyrkysovou barvou a z výpusti
začne vytékat jemně nasycená voda.

Perlivá voda plná bublinek. Uhodli jsme vaši představu
dokonalého uhašení žízně? Stiskněte dolní tlačítko.
Dioda LED se rozsvítí zeleně a sklenice bude záhy
plná bublinkového nebe.
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ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT PŘÍMO ZE ZDROJE

POHODLÍ PŘÍMO Z KOHOUTKU

Voda je nejvzácnějším a nejvíce fascinujícím přírodním
živlem. Je zdrojem samotného života a má prokazatelně
pozitivní vliv na naše zdraví, duševní pohodu a dokonce
vzhled. Institut Deutsche Gesellschaft für Ernährung
(Německá společnost pro výživu) doporučuje pití alespoň
dvou litrů vody denně.

Zamyslete se na chvíli nad tím, kolik energie a námahy
stojí za udržováním zásoby balené vody v domácnosti.
Musíte nakoupit lahve v supermarketu a přenést je
z auta domů. Jakmile je donesete domů, musíte najít
místo, kam je uskladnit, aby nebyly vidět. Po spotřebování
zásob je třeba recyklovat plastové lahve a celý proces
může začít od znova.

Spousta z nás raději kupuje balenou vodu, ať už proto,
že nám chutná více než voda z kohoutku, nebo proto,
že věříme v její pozitivní vliv na zdraví. Vědecké analýzy
však prokázaly, že díky přísným regulacím distribuce
pitné vody ve vodovodní síti je kohoutková voda
minimálně stejně kvalitní jako balená.
Dalším důvodem, proč lidé utrácejí malé jmění za
balenou vodu, je jednoduše chuť na perlivou vodu.
Systém GROHE Blue však nabízí skutečně veškeré
výhody balené vody přímo z kohoutku. Kromě skvělé
chuti poskytuje také možnost perlivé vody. Díky tomu
je systém GROHE Blue dokonalým řešením nejen pro
zdraví, ale i chuťové preference.

Pokud si do kuchyně pořídíte systém GROHE Blue,
stanou se výše uvedené nepříjemnosti spojené s
kupováním balené vody minulostí, a to bez nutnosti
přijímat kompromisy v chuti nebo zdravotních benefitech.
Prosté otočení kohoutkem vám přinese bezkonkurenční
osvěžení. Co může být jednodušší?
VODA NEMUSÍ STÁT JMĚNÍ
K výrobě jediného litru minerální vody je zapotřebí
neuvěřitelných sedm litrů běžné vody. A to nezmiňujeme
spotřebu elektrické energie, emise CO2 a 1,5 miliónů
tun plastu, který se každoročně v tomto průmyslu
spotřebuje na výrobu balení.
Společnost GROHE vždy myslí na budoucnost vody,
jakožto našeho nejcennějšího přírodního zdroje. Tento
slib je hnací silou rozvoje produktů jako GROHE Blue,
které pomáhají lidem kontrolovat svou spotřebu vody
a elektrické energie, aniž by museli slevovat ze svých
nároků na pohodlí.
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KOUZLO SE SKRÝVÁ VE FILTRU
Při vytváření systému GROHE Blue jsme spolupracovali
s předním evropským výrobcem vodních filtrů – společností
BWT. Filtry GROHE Blue používají jedinečný pětistupňový
filtrační proces pro zachycení i těch nejdrobnějších
nežádoucích částic z kohoutkové vody, avšak zároveň
ve vodě zanechávají důležité, zdraví prospěšné minerály.

NASTAVENÍ PROPUSTNOSTI
Malé množství vápníku ve vodě je
nezbytné pro zachování příjemné
chuti a vyvážené skladby minerálů.
Nastavení propustnosti umožňuje
malému množství vody protéct
filtrem bez odstranění vápníku.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

VODA NEPODLÉHAJÍCÍ FILTRACI

PROUD VODY BEZ FILTROVÁNÍ

K dispozici jsou dále dva další typy filtrů.
Pokud žijete v oblasti s měkkou vodou,
je pro vás vhodný aktivní uhlíkový filtr.
Vylepší chuť vody, avšak zároveň nezmění
její obsah uhličitanů.
Filtr magnesium+ je pak ideální volbou v
případě, že chcete tu nejlepší chuť a zdraví
prospěšné vlastnosti. Do každého litru
vody přidá až 35 mg hořčíku, což zajistí
dostatečnou dávku tohoto nezbytného
minerálu, a zároveň zaručí lahodnou chuť
čaje a kávy.
Pro více informací o různých typech filtrů
navštivte: www.grohe.cz

VÝSTUP FILTROVANÉ VODY
PĚTISTUPŇOVÝ FILTRAČNÍ
PROCES
JEMNÁ FILTRACE
Zachytí i ty nejjemnější nežádoucí
částice.

AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR
Druhý filtrační proces slouží pro
vyladění chuti vody. Propuštěná
voda je zde vyčištěna, avšak
zachová si nezbytné minerály.

VYSOCE VÝKONNÝ IONEX
Čistí vodu od vodního kamene a kovů.

AKTIVNÍ UHLÍKOVÁ
PŘEDFILTRACE PRO VYLEPŠENÍ
CHUTI
Odstraňuje chlór, těžké kovy a
určité organické sloučeniny včetně
insekticidů a pesticidů pro čistotu
a svěžest chuti vody.

PŘEDFILTRACE
Slouží k zachycení hrubých částic
písku nebo nečistot.
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KAŽDÁ SADA GROHE BLUE HOME OBSAHUJE:

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
BLUE HOME

CO2 KARBONIZAČNÍ
LAHEV 425 g

FILTR
VELIKOSTI S

CHLADIČ A KARBONIZÁTOR
SYSTÉMU GROHE BLUE HOME

31 539 000 / 31 539 DC0
GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru L
s vytahovacím perlátorem

31 541 000 / 31 541 DC0
GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru C
s vytahovacím perlátorem

Barevné varianty:
000 I Chromový StarLight  |   DC0 I SuperSteel

56

31 543 000 / 31 543 DC0
GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru U
s vytahovacím perlátorem
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KAŽDÁ SADA GROHE BLUE HOME OBSAHUJE:

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
BLUE HOME

CO2 KARBONIZAČNÍ
LAHEV 425 g

FILTR
VELIKOSTI S

CHLADIČ A KARBONIZÁTOR
SYSTÉMU GROHE BLUE HOME

31 455 001 / 31 455 DC1
GROHE Blue Home
Výpusť ve tvaru písmene C
Startovní sada

31 454 001 / 31 454 DC1
GROHE Blue Home
Výpusť ve tvaru písmene L
Startovní sada

31 498 001 / 31 498 DC1
GROHE Blue Home
Mono startovní sada
Barevné varianty:
001 I Chromový StarLight  |   DC1 I SuperSteel
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31 456 001 / 31 456 DC1
GROHE Blue Home
Výpusť ve tvaru písmene U
Startovní sada
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Pokud nedáte dopustit na
přírodní, neperlivou vodu,
nemůže to být jednodušší.

Objednáváte si vždy jemně
perlivou minerálku? Žádný
problém.

Perlivá voda plná bublinek.

31 323 DC1
GROHE Blue Professional
Startovní sada skládající se z:
Pákové baterie s filtrací,
kompletním vodním filtrem
včetně hlavice, chladiče
a karbonizátoru

GROHE BLUE
PROFESSIONAL
SVĚŽÍ PRAMEN
PRO KANCELÁŘSKÉ KUCHYŇKY
Máte rádi perlivou nebo neperlivou vodu? Nebo
snad jemně perlivou? Se systémem GROHE Blue
je volba pouze na vás. Nejdříve je voda filtrací
zbavena nečistot. Poté je vychlazena, takže
evokuje onu svěží chuť horského pramene. A před
samotným napuštěním do skleničky si můžete
jednoduchým otočením rukojeti vybrat, zda chcete
neperlivou, jemně perlivou nebo perlivou vodu.
Čerstvá voda nasycená přesně podle vaší chuti,
přímo z kohoutku. Nikdy to nebylo jednodušší.
Zatímco pravá páka na baterii GROHE Blue
60

reguluje teplotu vody, jako jste zvyklí, rukojeť na
levé straně slouží k dávkování vody a nastavení
úrovně jejího nasycení – od dokonale neperlivé
po zcela bublinkovou.
Indikátor LED v rukojeti vás informuje o zvolené
úrovni nasycení vody – neperlivá, jemně perlivá
nebo perlivá – a upozorní vás ve chvíli, kdy kapacita
filtru klesla pod 10 % a tak bude brzy zapotřebí
filtr vyměnit. Teplotu vody lze rovněž nastavit
podle osobních preferencí, a to v rozmezí od 6 °C
do 10 °C.
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KUCHYNĚ >
BLUE PROFESSIONAL

31 324 001 / 31 324 DC1
GROHE Blue Professional
Startovní sada skládající se z:
Pákové baterie s filtrací, kompletním
vodním filtrem včetně hlavice,
chladiče a karbonizátoru

31 346 001 / 31 346 DC1
GROHE Blue K7 Professional
Startovní sada skládající se z:
Pákové baterie s filtrací, kompletním
vodním filtrem včetně hlavice,
chladiče a karbonizátoru

31 347 002 / 31 347 DC2
GROHE Blue Minta Professional
Startovní sada skládající se z:
Pákové baterie s filtrací, kompletním
vodním filtrem včetně hlavice,
chladiče a karbonizátoru

KAŽDÁ SADA GROHE PROFESSIONAL OBSAHUJE:

31 302 001 / 31 302 DC1
GROHE Blue Mono Professional
Startovní sada skládající se z:
Pákové baterie s filtrací, kompletním
vodním filtrem včetně hlavice,
chladiče a karbonizátoru

31 323 001 / 31 323 DC1
GROHE Blue Professional
Startovní sada skládající se z:
Pákové baterie s filtrací, kompletním
vodním filtrem včetně hlavice,
chladiče a karbonizátoru

KOMPLETNÍ FILTR VČETNĚ HLAVICE,
CHLADIČE A KARBONIZÁTORU

Barevné varianty:
001/002 I Chromový StarLight  |   DC1/DC2 I SuperSteel
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GROHE BLUE
PURE
PRO POŽITEK Z VODY
Pokud je vaší představou čistá, filtrovaná, nechlazená voda,
pak GROHE Blue Pure je vaším řešením. Zatímco pravá páka
na baterii GROHE Blue reguluje teplotu vody, jako jste zvyklí,
rukojeť na levé straně slouží k dávkování filtrované vody. Stačí
si zvolit jednu ze čtyř variant baterie – s výpustí ve tvaru
písmene C nebo U, baterii GROHE Blue K7 s volitelnou boční
sprchou, baterii GROHE Blue Minta nebo elegantní stojánkovou
baterii GROHE Blue Mono pro umístění vedle vaší stávající
kuchyňské baterie. Výběr je jen na vás.

33 249 001
GROHE Blue Pure
Startovní sada skládající se z:
Pákové baterie s filtrací, a kompletního
vodního filtru včetně hlavice

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
BLUE PURE
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KAŽDÁ SADA GROHE BLUE PURE OBSAHUJE:

31 345 002 / 31 345 DC2
GROHE Blue Minta new Pure
Startovní sada skládající se z:
Pákové baterie s filtrací a kompletního
vodního filtru včetně hlavice

31 301 001 / 31 301 DC1
GROHE Blue Mono Pure
Startovní sada skládající se z:
Pákové baterie s filtrací, a kompletního
vodního filtru včetně hlavice

31 299 001 / 31 299 DC1
GROHE Blue Pure
Startovní sada skládající se z:
Pákové baterie s filtrací, a kompletního
vodního filtru včetně hlavice

33 249 001 / 33 249 DC1
GROHE Blue Pure
Startovní sada skládající se z:
Pákové baterie s filtrací, a kompletního
vodního filtru včetně hlavice
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Barevné varianty:
001/002 I Chromový StarLight  |   DC1/DC2 I SuperSteel
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GROHE BLUE
DOPLŇKY
Naše GROHE Blue doplňky vám pomohou vychutnat
si svou vychlazenou, filtrovanou vodu z kohoutku na
maximum. V této sekci naleznete vše, co potřebujete
k opravdovému vychutnání nekonečné zásoby chlazené,
čerstvé pitné vody v domácnosti. Od náhradních filtrů
pro všechny baterie GROHE Blue, přes kazety CO2 pro
baterie GROHE Blue Chilled & Sparkling až po vlastní
řadu sklenic a karaf na vodu GROHE.

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
BLUE DOPLŇKY
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40 422 000
GROHE Blue CO2
Startovní sada láhev 425 g
4 ks
K dispozici jako:
40 687 000
GROHE Blue CO2
Náhradní lahev 425 g
4 ks

40 405 000
GROHE Blue skleněná karafa
1000 ml

40 423 000
GROHE Blue CO2
Startovní sada láhev 2 kg
40 424 000
GROHE Blue CO2
Náhradní lahev 2 kg

40 434 001
GROHE Blue
Čisticí kartuše

40 437 000
GROHE Blue skleničky,
6 ks
250 ml

40 694 000
Adaptér pro GROHE Blue
Hlavici filtru BWT pro použití
výhradně s 40 434 001

40 404 001
GROHE Blue
Filtr velikosti S
Kapacita 600 l při 15° KH

40 848 000 / 40 848 SD0
GROHE Blue cestovní lahev,
plastová (bez BPA),
500 ml
GROHE Blue cestovní lahev,
nerezová ocel,
450 ml
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40 430 001
GROHE Blue
Filtr velikosti M
Kapacita 1500 l při 15° KH
40 412 001
GROHE Blue
Filtr velikosti L
Kapacita 2600 l při 15° KH

40 547 001
GROHE Blue
Aktivní uhlíkový filtr
Pro regiony s tvrdostí vody
< 9° KH, kapacita 3000 l
40 691 001
GROHE Blue Magnesium+
Filtr pro přidaný hořčík
a prémiovou chuť
Kapacita 400 l při 15° KH

71

KUCHYNĚ GROHE  KUCHYŇSKÉ SYSTÉMY  GROHE RED

72

grohe.cz

73

KUCHYNĚ GROHE  KUCHYŇSKÉ SYSTÉMY  GROHE RED

grohe.cz

novinka
GROHE
RED
HORKÁ NOVINKA
PRO VAŠI KUCHYNI
Neztrácejte již nikdy čas čekáním na vařící vodu. Inovativní
systém GROHE Red umožňuje během okamžiku naplnit
cokoliv, od hrníčku po velký hrnec, vařící vodou přímo
z kuchyňské baterie. Baterie GROHE Red vypadají stejně
jako standardní kuchyňské baterie, ale obsahují druhou
páku sloužící pro spouštění vařící vody.

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
RED
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TECHNOLOGIE,
KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT
Otočná výpusť o 150°
Systém GROHE Red byl pečlivě navržen do posledního detailu
s ohledem na praktičnost, udržitelnost a bezpečnost. Z toho
důvodu obsahuje řadu inteligentních a nenahraditelných funkcí.

BEZPEČNOST NA
PRVNÍM MÍSTĚ
Vaše bezpečí pro nás bylo vždy prioritou. Proto je součástí
systému GROHE Red jedinečný dětský zámek

Oddělené vnitřní rozvody
pro běžnou a vařící vodu

Otočná páka s vroubkováním
pro lepší uchycení

ŽÁDNÉ ČEKÁNÍ
Vařící vodu nyní budete mít k dispozici po otočení páky.
Čekání na vařící vodu v hrnci se tak stane minulostí

MÉNĚ ODPADU

Dotyková tlačítka s bezpečnostním
zámkem ChildLock

Napustíte si vždy přesně tolik vody, kolik potřebujete,
takže snížíte spotřebu vody a elektrické energie

ČISTÁ, SVĚŽÍ CHUŤ

Kartuše s technologií GROHE SilkMove
pro běžnou kohoutkovou vodu

Filtrovaná voda zahřátá na 100 stupňů poskytuje
dokonalý chuťový zážitek

POŘÁDEK NA
PRACOVNÍ PLOŠE
Filtrovaná voda zahřátá na 100 °C bez zahlcování pracovního
prostoru varnou konvicí. Systém GROHE Red zajistí veškerou
vodu, kterou potřebujete, prostřednictvím jediné baterie
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JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ
OCHUTNEJTE ROZDÍL
Používejte baterii GROHE Red v kombinaci s filtrem GROHE
Blue a získejte čerstvou, filtrovanou vařící vodu. Vychutnejte
si čas nebo kávu se skvělou, čistou chutí. Bojler, ve kterém
se voda ohřívá, je vyrobený z titanu a nezanechává tak ve vodě
kovovou pachuť. Je také vysoce odolný proti korozi a usazování
vodního kamene, takže se po celou dobu životnosti systému
budete moci těšit ze skvěle chutnající vody.
ZBAVTE SVOU KUCHYŇ PŘEBYTEČNÉHO NÁDOBÍ
Která vytížená kuchyň nepotřebuje více pracovního prostoru?
Díky systému GROHE Red se můžete zbavit všech konvic na
kuchyňské lince a získávat běžnou i vařící vodu z jediné baterie.
Kompaktní bojler systému je určen pro nenápadné umístění
pod dřezem, takže vaše kuchyň získá více prostoru a čistější
vzhled.
ŠETŘETE CENNÝ ČAS
Nečekejte již nikdy na to, až se začne voda na tolik vytoužený
šálek čaje vařit. Všichni vedeme vytížený život a čas, který
strávíme čekáním na vařící vodu, je lepší strávit relaxací.
Nezávisle na tom, zda chcete vařit těstoviny, blanšírovat
zeleninu nebo připravit dětskou výživu, baterie GROHE Red
vám ušetří čas strávený čekáním na vařící vodu.
ŠETŘETE VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Zamyslete se někdy nad tím, jak často vaříte konvici s vodou.
Vypotřebujete vždy veškerou vodu v ní? Z baterie GROHE Red
si můžete načerpat pouze tolik vody, kolik potřebujete, a šetřit
tak cenné přírodní zdroje. V kombinaci s velkým bojlerem
GROHE Red, který může nahradit přípojku teplé vody v kuchyni,
systém ušetří ještě více vody. Bojler GROHE Red je schopen
produkovat jak vařící vodu, tak běžnou, teplou vodu pro
dřezovou baterii současně. Již dost plýtvání vodou během
čekání na dosažení požadované teploty.
VAŘÍCÍ VODA PŘÍMO Z KOHOUTKU
Kolikrát denně postavíte konvici s vodou na sporák? Od
prvního šálku čaje po ránu až po těstoviny k večeři – vařící
vodu potřebujeme nesčetněkrát a často přitom ohříváme
více vody, než je nezbytně nutné. Díky systému GROHE Red
získáte vařící vodu kdykoliv budete potřebovat. Praktické a
úsporné řešení, které zároveň šetří vodu a elektrickou energii.
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TECHNOLOGIE,
PRO KTEROU JE
BEZPEČNOST NA
PRVNÍM MÍSTĚ
Pokud doma máte malé děti, těžko najdete lepší
důvod, proč se nadobro zbavit elektrické varné
konvice. Ty totiž bohužel stále představují příčinu
mnoha závažných nehod v kuchyni. A co je nejhorší,
obětmi těchto nehod jsou nejčastěji malé děti do
pěti let věku. Ty často například zvídavě zatahají
za napájecí kabel a převrhnou varnou konvici plnou
vařící vody přímo na sebe. Jednoduše je nenapadne,
jak nebezpečné to je. Ve Spojeném království
každý rok utrpí více než 360 dětí vážné popáleniny
způsobené vařící vodou. To je jedno dítě denně.
A i jedno je v případě našich nejmilovanějších příliš
vysoké číslo.
GROHE Red je zárukou naprosté bezpečnosti. Systém
GROHE Red prošel všemi náročnými testy německé
instituce TÜV, nezávislého orgánu, který potvrzuje,
že produkty splňují platné bezpečnostní požadavky
a kvalitativní standardy.

CHILDLOCK
Bezpečnost je v rodinné kuchyni na prvním
místě. Z toho důvodu obsahují baterie
GROHE Red dětský zámek, který prakticky
znemožní popálení horkou vodou. Nejdříve
musíte zámek odemknout stiskem horního
tlačítka a poté je možné spustit vodu stiskem
tlačítka dolního.
TITANOVÝ BOJLER GROHE RED
Všechny bojlery z řady GROHE Red jsou
vyrobeny z titanu. Na rozdíl od nerezové oceli
a mědi, což jsou dva kovy, které se u bojlerů
běžně používají, je titan vysoce odolný vůči
korozi a usazování vodního kamene. To kromě
dlouhé životnosti zaručuje také dokonalou
kvalitu vody bez kovové pachuti.
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Bojlery GROHE Red* jsou energeticky
vysoce efektivní – jejich vylepšená
konstrukce a izolace získala třídu A
energetické efektivity.

Bojler velikosti L pro
přípravu 5,5 litrů vařící vody

Bojler velikosti M pro
přípravu 3 litrů vařící vody

Chystáte se na dovolenou? Jednoduše
přepněte bojler do prázdninového režimu,
ve kterém bude voda zahřívána pouze na
60 °C pro dodatečnou úsporu energie.
* GROHE Red bojler velikosti M:
Třída energetické efektivity A,
tepelné ztráty max. 14 Wh
GROHE Red bojler velikosti L:
Třída energetické efektivity A,
tepelné ztráty max. 15,9 Wh
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Titan, který používáme k výrobě nádrže na vodu,
činí bojler extrémně odolným vůči korozi.
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novinka
GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
RED

KAŽDÝ SYSTÉM GROHE RED OBSAHUJE:
BOJLER (VELIKOST M NEBO L) & FILTRAČNÍ SET

30 325 001 / 30 325 DC1
GROHE Red Duo
Výpusť ve tvaru písmene L, velikost L
30 327 001 / 30 327 DC1
GROHE Red Duo
Výpusť ve tvaru písmene L, velikost M

BOJLER VELIKOST L

30 079 001 / 30 079 DC1
GROHE Red Duo
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost L

30 080 001
GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost L

30 083 001 / 30 083 DC1
GROHE Red Duo
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M

30 085 001
GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M

BOJLER VELIKOST M

40 841 001
Směšovací ventil
GROHE Red
(doplňková výbava)

Barevné varianty:
001 I Chromový StarLight  |   DC1 I SuperSteel

84

85

KUCHYNĚ GROHE  KUCHYŇSKÉ SYSTÉMY  PŘÍSLUŠENSTVÍ GROHE RED

grohe.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SYSTÉMU GROHE RED
Jakmile jednou okusíte dokonalou chuť vody ze systému
GROHE Red, nebudete chtít být bez ní ani na cestách. A ani
nebudete muset. Naše stylové a praktické cestovní lahve
GROHE Red Thermo se nejen skvěle přenášejí, ale současně
dokážou uchovat teplotu vody až 8 hodin. Jejich součástí
je navíc praktické sítko na čaj, stejně jako láhev vyrobené
z elegantní, hygienické nerezové oceli. Nebo si v pohodlí
domova vychutnejte šálek čaje z elegantní čajové soupravy
GROHE Red, vyrobené z tepelně odolného skla, které lze
bezpečně umýt i v myčce. Naše výkonné filtry GROHE Red
čistí kohoutkovou vodu pětistupňovým procesem. Filtrace
odstraní i ty nejmenší částice, které by mohly narušit chuť
vody, důležité minerály však zůstávají.

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
PŘÍSLUŠENSTVÍ GROHE RED
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40 404 001
GROHE Blue
Filtr velikosti S
Kapacita 600 l při 15° KH
40 430 001
GROHE Blue
Filtr velikosti M
Kapacita 1500 l při 15° KH
40 412 001
GROHE Blue
Filtr velikosti L
Kapacita 2600 l při 15° KH
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40 547 001
GROHE Blue
Aktivní uhlíkový filtr
Pro regiony s tvrdostí vody
< 9° KH, kapacita 3000 l

40 919 SD0
Cestovní lahev GROHE Red Thermo
vč. sítka na čaj
450 ml

40 432 000
Sklenice na čaj GROHE Red,
4 kusy
250 ml

40 691 001
GROHE Blue Magnesium+
Filtr pro přidaný hořčík
a prémiovou chuť
Kapacita 400 l při 15° KH
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PRÉMIOVÁ KOLEKCE
GROHE
Chápeme, že kuchyň je vaším obrazem. Jde o mnohem víc
než jen o prostor k vaření a mytí nádobí – jedná se o prostor,
ve kterém se můžete naplno projevit, bavit se a přijímat
kulinářské výzvy. Z toho důvodu jsme vytvořili řadu produktů,
která umožní zcela vyniknout vašemu kuchařskému já, jejíž
profesionální výbava vás nikdy nezklame a jejíž funkce podpoří
váš výkon v kuchyni. Třešničkou na dortu je sofistikovaný
design, který reflektuje váš osobní vkus. Prémiová kolekce
GROHE dodá kuchyni Váš individuální charakter.
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GROHE
K7
Řada K7 nabízí profesionální kuchyňské baterie se dvěma
výškovými variantami výpusti, pružinovým ramenem
otočným o 360˚ pro maximální flexibilitu a sprchu z pevné
oceli s možností snadného přepínání mezi perlátorem a
tryskou. Součástí řady K7 je rovněž otočná výpusť a varianty
s vytahovací duální sprchou a bočními sprchami, což zaručuje
vysoký výkon a atraktivní vzhled. Baterie řady K7 nabízejí
naprostou flexibilitu pro kuchyně, ve kterých na výkonu
skutečně záleží.

32 950 000
Profesionální dřezová baterie

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
K7
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  K7

32 176 000
Dřezová baterie
s vytahovací duální sprchou
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  K7

32 175 000 / 32 175 DC0
Dřezová baterie

31 379 000 / 31 379 DC0
Profesionální dřezová baterie

32 176 000 / 32 176 DC0
Dřezová baterie
s vytahovací sprchou
32 950 000 / 32 950 DC0
Profesionální dřezová baterie

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
K7
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Barevné varianty:
000 I Chromový StarLight  |   DC0 I SuperSteel
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GROHE
K7 FOOTCONTROL
Poznejte plný profesionální potenciál vaší kuchyně pomocí
baterie K7 FootControl. Užijte si vysoký výkon vytahovací
profesionální sprchy baterie K7 společně s praktickým
spínačem pro ovládání vody nohou. Úchvatný design baterie
je atraktivní sám o sobě, avšak její výjimečná funkcionalita
inspirovaná vybavením profesionálních kuchyní z baterie
činí ještě větší klenot. Baterie K7 FootControl vám pomůže
s přehledem zvládnout požadavky vytížené domácí kuchyně
a uvolní vaše ruce pro ostatní činnosti.

30 312 000
Elektronická dřezová baterie
s profesionální sprchou

30 312 000 / 30 312 DC0
Elektronická dřezová baterie
s profesionální sprchou

Barevné varianty:
000 I Chromový StarLight  |   DC0 I SuperSteel
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  ESSENCE

30 270 000
Dřezová baterie
vysoká výpusť
a vytahovací
dvojitou sprchou
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  ESSENCE

GROHE
ESSENCE
K dispozici je výběr ze dvou modelů – s otočnou výpustí či s
vytahovací sprchou z oceli, která nabízí snadné přepínání mezi
perlátorem a sprchou. Přidejme k tomu výběr ze dvou skvěle
vypadajících a odolných povrchových úprav a dostaneme důkaz,
že skvělý design nemusí znamenat kompromis ve výkonu.

30 270 000
Dřezová baterie
vysoká výpusť
s vytahovací
dvojitou sprchou

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
ESSENCE
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE GROHE  ESSENCE

novinka
OBJEVTE NOVÉ,
VZRUŠUJÍCÍ BARVY
ŘADY ESSENCE
Inspirována celosvětovými barevnými trendy, které se objevují
na mezinárodních designových výstavách, nyní společnost GROHE
nabízí 10 barevných povrchových úprav pro celou řadu Essence.
Nová řada Essence se pyšní nepřeberným množstvím různých
velikostí, barevných provedení a povrchových úprav, díky kterým
si můžete vybrat svou novou vodovodní baterii podle těch
nejpřísnějších kritérií. Všechny produkty, které jsou součástí řady
Essence, od baterií po sprchy a doplňkové příslušenství, nabízíme
ve čtyřech různých barevných provedeních, a to v lesklé nebo
matné variantě. K dispozici je rovněž chromová povrchová úprava
a ocelová SuperSteel. Tomu říkáme svoboda volby.

30 270 DC0
Dřezová baterie vysoká výpusť
s vytahovací dvojitou sprchou

CHROMOVÝ
STARLIGHT | 000

COOL SUNRISE | GL0

WARM SUNSET | DA0

HARD GRAPHITE | A00

LEŠTĚNÝ NIKL | BE0

SUPERSTEEL | DC0

KARTÁČOVANÝ
COOL SUNRISE | GN0

KARTÁČOVANÝ
WARM SUNSET | DL0

KARTÁČOVANÝ
HARD GRAPHITE | AL0

KARTÁČOVANÝ
NIKL | EN0
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  ESSENCE

30 269 000
Dřezová baterie s vysokou výpustí
s vytahovací duální sprchou

30 270 000
Dřezová baterie s vysokou výpustí
s vytahovací duální sprchou

Barevné varianty:
000 I Chromový StarLight
DC0 I SuperSteel
108

GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Kartáčovaný Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Kartáčovaný Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Kartáčovaný Hard Graphite

BE0 I Leštěný nikl
EN0 I Kartáčovaný nikl
109

KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  ESSENCE FOOTCONTROL

GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL
S baterií GROHE Essence FootControl vnesete do své kuchyně
nepřekonatelnou čistotu minimalistického designu a praktičnost
bezdotykového ovládání. Elegantní křivky baterie Essence perfektně
doplní každou moderní kuchyň, zatímco bezdotyková technologie
FootControl uvolní vaše ruce a ochrání baterii před škodlivými
bakteriemi. Spolu s vytahovací duální sprchou a odolným, oslnivě
zářivým povrchem GROHE StarLight představuje baterie Essence
FootControl dokonalou volbu pro designové kuchyně dneška.

30 311 000 / 30 311 DC0
Elektronická dřezová baterie
Výpusť ve tvaru písmene L
s profesionální sprchou

Barevné varianty:
000 I Chromový StarLight  |   DC0 I SuperSteel
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  ESSENCE PROFESSIONAL

PESTROBAREVNÝ SVĚT
ESSENCE PROFESSIONAL

grohe.cz

30 294 000 + 30 321 GE0
Profesionální dřezová baterie

Vylepšete výkon vaší kuchyně pomocí baterie Essence Professional,
která byla navržena tak, aby vnesla do vaší kuchyně funkce a
flexibilitu profesionální výbavy. Každý její detail byl pečlivě promyšlen
s ohledem na snadné použití – od 360° otočného ramene až po
magnetický zasouvací systém EasyDock M pro kovovou sprchovou
hlavici se dvěma režimy proudu. Baterie rovněž disponuje technologií
GrohFlexx, tedy hygienickou hadicí ze santoprenu, která je nejen
snadno čistitelná, ale nabízí také výběr z 10 barevných úprav, které
se dají sladit s každou kuchyní.
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  ESSENCE PROFESSIONAL
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30 294 000 / 30 294 DC0
Profesionální dřezová baterie

Vybavte svou novou baterii Essence Professional (chromovou nebo v provedení SuperSteel)
některou z 10 barevných hadic, které ideálně doplní vaši kuchyň.
Barevná provedení (hadice) Objednací kód 30 294 000 (chrom) / 30 294 DC0 (SuperSteel) a dále barva dle vašeho výběru 30 321 + kód barvy
MW0 I Čistý mramor XC0 I Tmavě šedá
YF0 I Žlutá
YR0 I Oranžová
DG0 I Červená		
DP0 I Růžová		
DU0 I Purpurová
GE0 I Zelená
TY0 I Modrá
HG0 I Tmavě hnědá		
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Barevné varianty:
000 I Chromový StarLight  |   DC0 I SuperSteel
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  MINTA

GROHE
MINTA
Stylová, minimalistická kuchyně rozhodně neznamená kompromis
ve výkonu. První věcí, kterou si na baterii GROHE Minta všimnete,
bude její štíhlá, elegantní silueta, která se perfektně hodí do
každé moderní kuchyně. Pod atraktivním zevnějškem se však
ukrývá fantastická flexibilita, ze které budete těžit každý den.
Baterie obsahuje vytahovací duální sprchu, která usnadňuje
mytí, oplachování a všechny další činnosti, díky čemuž získáte
ze své kuchyně skutečně maximum.

32 917 000
Dřezová baterie, výpusť ve tvaru C

32 918 000 / 32 918 DC0
Dřezová baterie, výpusť ve tvaru C
s vytahovacím perlátorem

32 917 000 / 32 917 DC0
32 917 LS0 / 32 917 KS0
Dřezová baterie, výpusť ve tvaru C

32 918 00E
s GROHE EcoJoy

32 511 000
pro průtokové ohřívače vody

32 321 000 / 32 321 DC0
Dřezová baterie, výpusť ve tvaru C
s vytahovací sprchou s perlátorem

Barevné varianty:
000/00E I Chromový StarLight  |   DC0 I SuperSteel  |   LS0 I Měsíční bílá  |   KS0 I Velvet Black – černá
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  MINTA

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
MINTA
32 168 000
Dřezová baterie, výpusť ve tvaru L
s vytahovacím perlátorem

31 375 000 / 31 375 DC0
Dřezová baterie, výpusť ve tvaru L

32 168 000 / 32 168 DC0
Dřezová baterie, výpusť ve tvaru L
s vytahovacím perlátorem

30 274 000 / 30 274 DC0
Dřezová baterie, výpusť ve tvaru L
s vytahovací duální sprchou

31 397 000
pro průtokové ohřívače vody

Barevné varianty:
000 I Chromový StarLight  |   DC0 I SuperSteel
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  MINTA

32 067 000 / 32 067 DC0
Dřezová baterie, výpusť ve tvaru U
s vytahovacím perlátorem

32 488 000 / 32 488 DC0
Dřezová baterie, výpusť ve tvaru U

32 322 000 / 32 322 DC0
Dřezová baterie, výpusť ve tvaru U
s vytahovací sprchou s perlátorem

Barevné varianty:
000 I Chromový StarLight  |   DC0 I SuperSteel
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  MINTA TOUCH

grohe.it

GROHE
MINTA TOUCH
Smyslné křivky a oblouky baterií GROHE Minta jsou moderní,
minimalistické a dokonale zapadnou do každé moderní kuchyně.
Nyní je navíc k dispozici také model EasyTouch, který s sebou
přináší nekompromisní čistotu. Baterie Minta Touch vám předává
naprostou kontrolu tím, že umožňuje zapínat a vypínat proud
vody jediným dotykem.

31 358 001
Elektronická dřezová baterie
výpusť ve tvaru C
s vytahovací sprchou s perlátorem

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
MINTA TOUCH
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  MINTA TOUCH

grohe.cz

GROHE
MINTA TOUCH

31 360 001 / 31 360 DC1
Elektronická dřezová baterie
výpusť ve tvaru L
s vytahovacím perlátorem

31 358 001 / 31 358 DC1
Elektronická dřezová baterie
výpusť ve tvaru C
s vytahovací sprchou s perlátorem

Baterie Minta Touch byla schválena a doporučena jako vhodná vodovodní baterie pro seniory
a osoby se zdravotním postižením. Pro své jednoduché ovládání a e rgonomickou konstrukci
obdržela známku „dobrá“ o d Institutu techniky pro bezbariérové budovy.

Barevné varianty:
001 I Chromový StarLight  |   DC1 I SuperSteel
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  ZEDRA

GROHE
ZEDRA

32 294 SD1
Dřezová baterie
s vytahovací duální sprchou

Mezi funkce baterie GROHE Zedra se řadí například duální
tlačítko s uzamykáním, které umožňuje snadno přepínat
mezi režimy proudu, nebo trysky SpeedClean, ze kterých
lze mimořádně snadno odstranit vodní kámen. Vyberte
si mezi zářivým chromovým povrchem GROHE StarLight
nebo povrchem GROHE RealSteel s antibakteriálními
vlastnostmi. U obou však budete mít jistotu dokonalého
vzhledu a odolnosti.

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
ZEDRA
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  ZEDRA

32 294 001
Dřezová baterie
s vytahovací duální sprchou
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  ZEDRA

31 203 000
Dřezová baterie
s vytahovací sprchou s perlátorem
a uzavíracím ventilem

32 296 000 / 32 296 SD0
Dřezová baterie
s vytahovací sprchou s perlátorem

30 026 000 / 30 026 SD0
Stojánková baterie
32 553 000 / 32 553 SD0
Dřezová baterie
s vytahovací duální sprchou

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >

32 555 000
pro průtokové ohřívače vody

ZEDRA
Barevné varianty:
000 I Chromový StarLight  |   SD0 I Stainless Steel
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  ZEDRA TOUCH

grohe.it

GROHE
ZEDRA TOUCH
Umístěte očistnou, smyslnou sílu vody přímo doprostřed kuchyně
prostřednictvím baterie Zedra Touch. Charakteristický flétnovitý
tvar výpusti spolu s neobvykle tvarovanou pákou tvoří design, který
je vizuálně atraktivní a současně vysoce ergonomický. Navíc, díky
technologii GROHE EasyTouch je možné ovládat proud vody pouhým
dotykem. Vyberte si, zda chcete standardní verzi s integrovanou
směšovací jednotkou nebo vylepšení v podobě termostatu Grohtherm
Micro umístěného pod dřezem, který zajistí dokonale vyváženou
teplou vodu bez rizika popálení.

30 219 001 / 30 219 DC1
Elektronická dřezová baterie
s vytahovací duální sprchou

Barevné varianty:
001 I Chromový StarLight  |   DC1 I SuperSteel
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  EUROCUBE

31 395 000
Profesionální dřezová baterie
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE
Zvolte skutečný rozdíl v podobě tohoto mistrovského kubistického
díla společnosti GROHE. Výrazné hrany a majestátní, architektonický
tvar baterií Eurocube se dokonale hodí do moderních kuchyní, kde
hraje design první housle. Tato řada je, díky své precizní konstrukci
a novým, profesionálním funkcím, vhodná především pro ty, kterým
záleží na stylu a současně to myslí s vařením vážně.

31 255 000
Dřezová baterie

31 255 000 / 31 255 DC0
Dřezová baterie

31 395 000 / 31 395 DC0
Profesionální dřezová baterie

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
EUROCUBE
Barevné varianty:
000 I Chromový StarLight  |   DC0 I SuperSteel

136

137

KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  AMBI

GROHE
AMBI
Řada baterií Ambi představuje současnou klasiku. Pokročilé
inženýrství je ukryto pod dvěma variantami minimalistického
zevnějšku, které spojuje pohodlná funkcionalita a dvojice
pák s otáčením vpřed/vzad.

30 190 000
Kosmopolitní
Dřezová baterie se 2 pákami

30 190 000
Kosmopolitní
Dřezová baterie se 2 pákami

30 189 000
Moderní
Dřezová baterie se 2 pákami
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KUCHYNĚ GROHE  PRÉMIOVÁ KOLEKCE  PARKFIELD

GROHE
PARKFIELD
Baterie Parkfield jsou svou odolností a přirozeností ideální
pro pohotové kuchaře. Mají jednu páku sloužící pro ovládání
proudu vody a v ytahovací sprchovou hlavici, která umožňuje
snadné přepínání mezi dvěma režimy proudu. Baterie Parkfield
představují, také díky tryskám SpeedClean a vysoké výpusti,
praktické a výkonné řešení do všech kuchyní.

30 215 001
Dřezová baterie
s vytahovací duální sprchou

30 215 001 / 30 215 DC1
Dřezová baterie
s vytahovací duální sprchou

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
PARKFIELD
Barevné varianty:
001 I Chromový StarLight  |   DC1 I SuperSteel
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VÝKONNÉ ŘADY
GROHE
Dostaňte prostřednictvím výkonných řad GROHE ze své vytížené
kuchyně maximum. Tyto řady byly vytvořeny s ohledem na
širokou škálu praktických vlastností a funkcí, které učiní kuchyň
snadněji použitelnou, bezpečnější a zábavnější. Výkonné řady
GROHE představují díky pestré škále moderních designových
variant a univerzálním výškovým a instalačním parametrům prvky,
které skutečně zdokonalí váš každodenní život.
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  EURODISC COSMOPOLITAN

grohe.cz

33 770 002
Dřezová baterie, střední výpusť
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  EURODISC COSMOPOLITAN

grohe.cz

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Baterie řady Eurodisc Cosmopolitan byly navrženy jako
dokonalé řešení pro každou kuchyň, a to především díky
kombinaci vysoce praktické konstrukce a atraktivního,
moderního designu. Okamžitě se zamilujete do mnoha
variant v nabídce, snadné instalace a ještě snadnějšího
používání, zatímco zužující se výpusť s mírným náklonem
podtrhuje elegantní dojem této řady.

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Dřezová baterie, střední výpusť

32 257 002
Dřezová baterie, střední výpusť
s vytahovací duální sprchou
31 121 002
pro průtokové ohřívače vody
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  EURODISC COSMOPOLITAN

grohe.cz

33 770 002
Dřezová baterie, střední výpusť
31 206 002
pro průtokové ohřívače vody

33 312 002
Dřezová baterie, střední výpusť
pro montáž před oknem

32 259 002
Dřezová baterie, vysoká výpusť

33 772 002 + 18 349 L02
Dřezová baterie nástěnná
s přihrádkou

31 122 002
Dřezová baterie, vysoká výpusť
s vytahovacím perlátorem
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  EURODISC

GROHE
EURODISC
Spojení inteligentního designu a praktických funkcí – to jsou
prvotřídní baterie řady Eurodisc. Otočná výpusť usnadňuje
každodenní úlohy společně s pákou tvaru ploutve, kterou lze
ovládat pouze dvěma prsty. Přidejte volitelnou vytahovací
duální sprchu a dostanete všestranné řešení do jakékoliv
vytížené kuchyně.

32 257 001
Dřezová baterie, nízká výpusť
s vytahovací duální sprchou

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
EURODISC
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  EURODISC

32 257 001
Dřezová baterie, nízká výpusť
s vytahovací duální sprchou

33 770 001
Dřezová baterie, nízká výpusť
33 771 001
Dřezová baterie, nízká výpusť
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  CONCETTO

GROHE
CONCETTO
Praktické baterie řady Concetto ve výrazném designu jsou
vhodné do kuchyní, kde musí jít styl a funkcionalita ruku v
ruce. Zatímco milovníci designu si přijdou na své díky výrazné
konstrukci usazené na válcovém podstavci, tvrdě pracující
kuchaři ocení snadné ovládání a nekompromisní výkon.

31 491 DC0
Profesionální dřezová baterie

31 491 000
Profesionální dřezová baterie

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
CONCETTO

Barevné varianty:
000 I Chromový StarLight  |   DC0 I SuperSteel

156

157

KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  CONCETTO

30 273 001
Dřezová baterie, střední výpusť
s vytahovací duální sprchou
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  CONCETTO

31 483 001 / 31 483 DC1
Dřezová baterie, vysoká výpusť
s vytahovací sprchou s perlátorem

32 661 001 / 32 661 DC1
Dřezová baterie, vysoká výpusť

31 128 001 / 31 128 DC1
Dřezová baterie, střední výpusť

31 132 001
pro průtokové ohřívače vody

31 210 001
pro montáž před oknem

31 129 001 / 31 129 DC1
Dřezová baterie, střední výpusť
s vytahovacím perlátorem
31 214 001
pro průtokové ohřívače vody

32 666 001
s uzavíracím ventilem

32 663 001 / 32 663 DC1
Dřezová baterie, vysoká výpusť
s vytahovacím perlátorem

32 659 001 / 32 659 DC1
Dřezová baterie, nízká výpusť

30 273 001 / 30 273 DC1
Dřezová baterie, střední výpusť
s vytahovací duální sprchou

32 667 001
Dřezová baterie
nástěnná

31 212 001
pro průtokové ohřívače vody

Barevné varianty:
001 I Chromový StarLight  |   DC1 I SuperSteel
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Řada Eurostyle Cosmopolitan vám nabízí skvělý design
a skvělé funkce na dosah ruky. Díky svým atraktivním
oválným tvarům a několika variantám dynamických výpustí
představují baterie řady Eurostyle Cosmopolitan řešení
do kterékoliv kuchyně.

31 124 002
Dřezová baterie, střední výpusť

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  EUROSTYLE COSMOPOLITAN

33 975 002
Dřezová baterie, vysoká výpusť

grohe.cz

31 126 002
Dřezová baterie, vysoká výpusť
s vytahovacím perlátorem

31 127 002
pro průtokové ohřívače vody

31 482 002
Dřezová baterie, vysoká výpusť
s vytahovací sprchou s perlátorem

31 124 002
Dřezová baterie, střední výpusť

31 153 002
Dřezová baterie, střední výpusť
s uzavíracím ventilem

31 159 002
pro montáž před oknem

30 221 002
Dřezová baterie, vysoká výpusť

33 977 002
Dřezová baterie, nízká výpusť

33 982 002 + 18 383 002
Dřezová baterie nástěnná
s přihrádkou

33 984 002
pro průtokové ohřívače vody
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
32 843 DC0
Dřezová baterie, vysoká výpusť

Srdcem každého kvalitního designu a funkcionality je jednoduchost.
Proto jsou baterie řady Eurosmart Cosmopolitan zaměřeny na
podstatné aspekty a společně tvoří kolekci, která disponuje
odolností a architektonickým vzhledem.
Baterie Eurosmart Cosmopolitan učiní z ergonomie a designových
linií středobody vaší kuchyně. V případě této řady neznamená
jednoduchost nedostatek volby – tři různé výšky výpusti nebo
otočná výpusť zaručují, že do své moderní kuchyně naleznete
požadované řešení.

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
EUROSMART COSMOPOLITAN
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32 843 000 / 32 843 DC0
Dřezová baterie, vysoká výpusť

30 193 000 / 30 193 DC0
Dřezová baterie, střední výpusť

32 843 00E
s GROHE EcoJoy

30 194 000
pro průtokové ohřívače vody

30 195 000
Dřezová baterie, střední výpusť
s uzavíracím ventilem

31 180 000
pro průtokové ohřívače vody

32 842 000
Dřezová baterie, nízká výpusť
31 481 000
Dřezová baterie, vysoká výpusť
s vytahovací sprchou s perlátorem

31 179 000
pro průtokové ohřívače vody

31 170 000
Dřezová baterie, nízká výpusť
pro montáž před oknem
31 161 000
Dřezová baterie, nízká výpusť
s uzavíracím ventilem

Barevné varianty:
000/00E I Chromový StarLight  |   DC0 I SuperSteel
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  EUROSMART

GROHE
EUROSMART

30 305 000
Dřezová baterie, nízká výpusť
s vytahovací duální sprchou

Vytvořte kuchyň, ve které může celá rodina profitovat z nové
baterie GROHE Eurosmart. Snadné ovládání, bezkonkurenční
výkon a bezpečný provoz v atraktivní, moderní podobě. Nové,
štíhlejší tělo a výpusť ve tvaru elegantního oblouku – nová
řada Eurosmart vypadá skvěle a zároveň nabízí naprostou
univerzálnost. K dispozici jsou dvě výškové varianty praktické
otočné výpusti a volitelná úsporná funkce GROHE EcoJoy
či kartuše GROHE SilkMove ES. Baterie nové řady Eurosmart
zaručeně zapadnou do vaší rušné rodinné kuchyně.
Pozvedněte svou kuchyň na novou úroveň prostřednictvím
vodovodní baterie Eurosmart s vytahovací sprchou. Tato
jedinečná baterie v sobě kombinuje praktické funkce základního
modelu Eurosmart a jedinečnou vytahovací sprchu, která
se stane nepostradatelným pomocníkem při každodenních
kuchyňských aktivitách. Vytahovací, duální sprcha poskytuje
větší pracovní dosah baterie a zároveň nabízí snadné přepínání
mezi dvěma režimy proudu. Garanci snadného vytahování
a zasouvání sprchové hlavice za každých okolností poskytuje
technologie EasyDock. K dispozici jsou dvě povrchové úpravy:
zářivě chromová GROHE StarLight nebo matná nerezová
ocel SuperSteel.

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
EUROSMART
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  EUROSMART

Vytahovací
duální sprcha
EasyDock

Integrovaný omezovač teploty
Bez olova
a niklu

Perlátor
SpeedClean

Díky 100 % technologii GROHE CoolTouch
se už nikdy nespálíte o horké povrchy
EasyExchange
Montáž a demontáž perlátoru
je snadná a stačí k ní mince.
35 mm kartuše s integrovaným
omezovačem teploty

MODERNÍ TVAR
& INTELIGENTNÍ
TECHNOLOGIE

Kartuše GROHE s integrovaným omezovačem
teploty. Požadovanou maximální teplotu vody lze
individuálně nastavit.
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33 202 002 / 33 202 DC2
Dřezová baterie, vysoká výpusť

33 281 002 / 33 281 DC2
Dřezová baterie, nízká výpusť
bez olova & niklu

33 490 002
Dřezová baterie, vysoká výpusť
s GROHE SilkMove ES
s uzavíracím ventilem

33 281 20E
s GROHE EcoJoy
30 260 002
Dřezová baterie, nízká výpusť
bez olova & niklu
s GROHE SilkMove ES

30 305 000 / 30 305 DC0
Dřezová baterie, nízká výpusť
s vytahovací duální sprchou

32 482 002
Dřezová baterie
nástěnná

31 509 002
Dřezová baterie
nástěnná
s projekce 150 mm
31 391 002
s projekce 217 mm

K dispozici také jako sada, jejíž součástí je:
Dřezová baterie, nízká výpusť, bez olova & niklu
1 rohový ventil a 1 kombinovaný rohový ventil
pro myčku nádobí 31 478 000

32 224 002
s projekce 277 mm

Barevné varianty:
000/002/20E I Chromový StarLight  |   DC0/DC2 I SuperSteel
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KUCHYNĚ GROHE  VÝKONNÉ ŘADY  BAULOOP

novinka
GROHE
BAULOOP
Pro baterii GROHE BauLoop je typická její úchvatná
jednoduchost. Oválná výpusť působí velmi odlehčeně,
ale bez kompromisu ve výkonu a proto je vhodná do
všech moderních kuchyní. Příznivá výška a hladce
otočný mechanismus jsou zárukou potřebné flexibility.

31 538 000
GROHE BauFlow
Kuchyňská dřezová baterie

31 368 000
GROHE BauLoop
Kuchyňská dřezová baterie

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
BAULOOP
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GROHE
COSTA S

GROHE
COSTA L

Je možné vylepšit klasiku? To je přesně to, co společnost
GROHE dokázala. Řada baterií Costa byla uvedena na trh
v roce 1970. Od té doby prošla čím dál tím rafinovanějšími
změnami. Jejich design již je prověřený časem, avšak uvnitř
se vždy ukrývá ten nejnovější výkvět inženýrského umění
společnosti GROHE.

Tradiční design přizpůsobený potřebám dnešní kuchyně –
to je řada Costa L, která přejímá původní design baterií
Costa a obohacuje jej o robustní, kovové rukojeti a odolné
součásti, kterými zdůrazňuje dlouhou životnost této řady.

31 831 001
Dřezová baterie
31 930 001
pro průtokové ohřívače vody

31 819 001
Dřezová baterie

31 191 001
Dřezová baterie
nástěnná

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
COSTA
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ZNAČKA GROHE

4

PRAKTICKÉ FUNKCE

11

KUCHYŇSKÉ SYSTÉMY GROHE

33

PRÉMIOVÁ KOLEKCE GROHE

91

VÝKONNÉ ŘADY GROHE

145

› KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE
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DÁVKOVAČE MÝDLA GROHE
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KUCHYŇSKÉ DŘEZY
GROHE

230

Zapřemýšlejte nad tím, kolik času strávíte u kuchyňského
dřezu. Napouštěním vody do hrnců, omýváním zeleniny nebo
mytím rukou po přípravě pokrmu. Je to místo, u kterého se
každý den zastavíte nesčetněkrát. Proč tedy nezvolit dřez,
který předčí vaše očekávání co se týče kvality, designu a funkcí?
Portfolio kuchyňských dřezů GROHE bylo navrženo tak, aby
jednotlivými inovativními a moderními designovými variantami
nabídlo řešení pro jakýkoliv kuchyňský interiér. Najdete v něm
kompaktní modely s integrovanými odtokovými soupravami,
velké dvojité dřezy pro případ, že budete potřebovat opravdu
maximum prostoru, ale také vysoce elegantní zapuštěné dřezy.
Díky funkci GROHE QuickFix, která je součástí standardní
výbavy, bude montáž vašeho nového kuchyňského dřezu
otázkou několika málo minut.
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32 950 DC0
Profesionální dřezová baterie K7

31 584 SD0
Kuchyňský dřez K800
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem
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DOKONALÁ HARMONIE
DŘEZU A BATERIE
Každý detail dřezů GROHE byl navržen tak, aby dokonale ladily – s vaší baterií,
s vaší kuchyní, s vaším životním stylem. Všechny dřezy byly navrženy tak, aby
je bylo možno hladce kombinovat s našimi dřezovými bateriemi jak z hlediska
designu, tak praktického použití.
Ke stylu své kuchyně vždy najdete dřez značky GROHE, který ji skvěle doplní.
Řada zahrnuje modely pro standardní, zapuštěnou, hloubkovou i plochou instalaci
v osmi různých provedeních, od nadčasových až po módní minimalismus. Ať
už navrhujete kuchyni kompaktní, nebo potřebujete centrální dřez k instalaci do
ostrůvku, u GROHE vždy a za přiměřenou cenu najdete přesně to, co hledáte.
Pro ještě snazší orientaci a výběr správného dřezu a baterie jsme pro vás připravili
také čtyři sady tak, abyste si ideální dřez a baterii mohli koupit najednou bez
nejmenších starostí. S ohledem na naše nejoblíbenější řady můžete volit sadu Bau,
EuroSmart, Concetto nebo Minta, a tím si ulehčit a urychlit proces nákupu i instalace.
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KVALITA,
KTERÁ PŘETRVÁ
Pověstná kvalita GROHE se samozřejmě vztahuje i na každý dřez
z našeho produktového portfolia. Každý model je vyroben z nerezové
oceli, jejíž kvalita převyšuje průmyslové standardy, s tloušťkou od
0,6 mm u vstupního cenového segmentu do 1 mm u prémiových
řad. Naše patentovaná technika broušení vytváří mimořádně hladký
povrch, který se snadno čistí. Všechny dřezy GROHE mají pětiletou
záruku, stejně jako naše vodovodní baterie.
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KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE
INOVATIVNÍ VLASTNOSTI, POVRCHOVÉ
ÚPRAVY A TYPY MONTÁŽE
Věříme také, že si oblíbíte speciální vlastnosti naší nabídky, od protihlukové
izolace GROHE Whisper po automatický odtok, díky němuž už nikdy nebudete
muset nořit ruce do znečištěné vody. Se dřezem značky GROHE poznáte rozdíl
a každá práce bude díky němu méně náročná.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

INOVATIVNÍ FUNKCE

GROHE StarLight
Všechny dřezy GROHE jsou vyrobeny
z nerezové oceli, která převyšuje
průmyslové standardy; můžete se tedy
spolehnout na jejich kvalitu a odolnost.
Naše inovativní kartáčovací technika
povrchu přináší dokonalou hladkost,
neocenitelnou zejména pro čištění.

GROHE QuickFix
Díky systému GROHE QuickFix dokážete
dřez namontovat snadno a rychle
(souprava v ceně). Díky dvěma
předznačeným otvorům pro baterii nabízí
většina našich dřezů snadnou reverzibilitu,
která zaručí flexibilitu potřebnou pro
libovolný architektonický návrh.

GROHE Whisper
Pssst! Speciální izolace ve spodní
části dřezu znamená, že hluk tekoucí
vody a manipulace s hrnci a pánvemi
je omezen na minimum.

TYPY MONTÁŽE

AISI 304
Každý model dřezu GROHE je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304, která
je zárukou standardní kvality. Díky vysokému obsahu chromu a niklu má ocel
AISI 304 zvláště lesklý povrch a výrobky díky ní odolávají korozi.
AISI 316 (námořní ocel)
Tím, že je řada K400+ k dispozici v oceli třídy AISI 316, nabízí GROHE odolné
řešení i do oblastí se slaným klimatem napomáhajícím korozi. Ocel třídy AISI 316,
známá také jako „námořní ocel“, se používá především v loďařském a chemickém
průmyslu pro své vyhlášené složení s vysokým podílem chromu, niklu a
molybdenu, díky němuž je mimořádně odolná vůči korozi i kyselinám či chlóru.
Patentovaná technika broušení (povrch GROHE Satin Finish)
Dřezy řady K300 – K1000 jsou ošetřeny speciálními rostlinnými vlákny (Tampico),
které jim dodávají charakteristický, mimořádně jemný „saténový“ povrch,
který je vysoce elegantní a funkční zároveň. Patentovaná technika povrchové
úpravy značky GROHE způsobuje, že je nerezový povrch hladší a méně porézní
než v případě materiálů řady jiných výrobců. Naše dřezy se tak snadněji udržují
a jsou znatelně odolnější.
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Standardní instalace
Tradiční způsob montáže
s 8 mm vertikálním okrajem.

Standardní instalace
se zkosenými okraji
Mimořádně elegantní řešení
a jednoduchá instalace.

Hloubková instalace
Stylové a moderní řešení instalace
do kuchyňské linky.

Zapuštěná instalace
Dřez je zapuštěn do 1,5 mm vysoké
štěrbiny, díky které dokonale splývá
s povrchem linky. Alternativně lze
dřez instalovat také na desku.
189
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BENEFITY, KTERÉ POCÍTÍTE
INOVATIVNÍ FUNKCE
A VLASTNOSTI

Prostorné dřezy
Díky moderním technologickým postupům při
výrobě jsou všechny dřezy GROHE minimálně
16 cm hluboké a poskytují tak dostatek prostoru
pro všechny kuchyňské práce.

Nemůžeme vám zaručit, že se z mytí nádobí najednou stane váš
koníček. Ale díky inteligentním funkcím a užitečným vlastnostem
všech dřezů GROHE vám můžeme s čistým svědomím slíbit, že
vám ho minimálně zpříjemníme. Dřezy GROHE se snadněji čistí,
vypustit je je možné i na dálku a dokonce je i minimalizován hluk
způsobený odtékáním vody. Jednoduše si vyberte preferovanou
velikost a styl – instalace je snadná a funkce a vlastnosti našich
dřezů hovoří samy za sebe.
Odtoková souprava s dálkovým ovládáním
Dřezy GROHE jsou vybaveny 3,5" odtokovou
soupravou s praktickým sítkem, které zabraňuje
pevným předmětům a zbytkům potravy dostat
se do odpadního potrubí. Některé modely jsou
dále vybaveny kovovou zátkou, která dřezu dodává
mimořádně elegantní vzhled a nenápadně skrývá
případné zbytky zachycené sítkem.

Připravené otvory
na dřezovou baterii
Každý dřez GROHE obsahuje
dva předem připravené otvory na
kuchyňskou baterii, což znamená,
že k montáži nebudete potřebovat
žádné neobvyklé nářadí. Některé
modely umožňují oboustranné
použití – s baterií na levé či pravé
straně dle preferencí majitele.
Přepad
Přepad, kterým je pochopitelně vybaven
každý dřez GROHE, zabraňuje přetečení vody
z dřezu v případě, že ponecháte puštěnou vodu.
Některé modely jsou vybaveny podlouhlým,
obdélníkovým výřezem elegantně doplňujícím
jejich minimalistickou estetiku.

Odtok
Odtok špinavé vody z dřezu je důležitou
funkcí, na kterou byl při výrobě dřezů
GROHE kladen velký důraz. U čtvercových
modelů s plochým dnem je efektivní odtok
zajištěn elegantními zářezy připomínajícími
hrany diamantu, díky kterým voda odtéká
snadněji a nezanechává nečistoty.
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Sifon je součástí balení
Aby byla instalace nového dřezu
skutečně rychlá a bezproblémová,
je součástí balení každého dřezu
GROHE také sifon. Jedná se tak
skutečně o řešení VŠE V JEDNOM.
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ŘADA
GROHE K1000
Nekompromisní dřezy navržené podle vysokých požadavků
moderních kuchyní dneška – to je řada K1000, která se
pyšní dnem ve tvaru diamantu a širokým odtokem. Její
architektonický styl je provázán s užitečnými funkcemi,
například integrovaným sifonem nebo automatickou
odtokovou soupravou. Je určen pro zapuštěnou nebo
standardní instalaci.

30 270 DC0
Dřezová baterie, vysoká výpusť
s vytahovací duální sprchou

31 581 SD0
Kuchyňský dřez K1000
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
ŘADA K1000
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31 581 SD0
Kuchyňský dřez K1000
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem

31 582 SD0
Kuchyňský dřez K1000
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem
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ŘADA
GROHE K800

32 950 DC0
Profesionální dřezová baterie

Produktová řada K800 obsahuje prémiové dřezy ve smyslu
designového zpracování i odolnosti. Vyberte si mezi verzemi
s 1 či 2 sektory a variantami pro zapuštěnou nabo standardní
instalaci. V každém případě si vychutnáte mnoho přídavných
benefitů, například kompaktní sifon nebo automatickou
odtokovou soupravu se stylovým krytem.

31 584 SD0
Kuchyňský dřez K800
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
ŘADA K800

196

197

KUCHYNĚ GROHE  KUCHYŇSKÉ DŘEZY  ŘADA K800

grohe.cz

novinka
31 584 SD0
Kuchyňský dřez K800
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem

31 586 SD0
Kuchyňský dřez K800
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem

31 585 SD0
Kuchyňský dřez K800
Nerezový kuchyňský dřez
se 2 sektory

31 583 SD0
Kuchyňský dřez K800
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem
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novinka
ŘADA
GROHE K700
PRO HLOUBKOVOU
INSTALACI
Hloubková instalace, kterou mají některé modely řady K700,
představuje mimořádně minimalistický a atraktivní způsob
instalace dřezu. Díky tomu, že se dřez nachází pod úrovní
kuchyňské linky, nabízí větší hloubku a elegantní, hladké
okraje. Tyto dřezy jsou k dispozici v 1 sektorových a 1,5
sektorových variantách, přičemž poloviční sektor lze umístit
na levou i pravou stranu dřezu.
31 255 000
Dřezová baterie, vysoká výpusť

31 577 SD0
Kuchyňský dřez K700
pro hloubkovou instalaci
Nerezový kuchyňský dřez
s 1,5 sektorovou konstrukcí

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
ŘADA K700 PRO
HLOUBKOVOU INSTALACI
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novinka
31 577 SD0
Kuchyňský dřez K700
pro hloubkovou instalaci
Nerezový kuchyňský dřez
s 1,5 sektory

31 576 SD0
Kuchyňský dřez K700
pro hloubkovou instalaci
Nerezový kuchyňský dřez
s 1,5 sektory

31 575 SD0
Kuchyňský dřez K700
pro hloubkovou instalaci
Nerezový kuchyňský dřez
s 1,5 sektory
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31 574 SD0
Kuchyňský dřez K700
pro hloubkovou instalaci
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem
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novinka
ŘADA
GROHE K700

30 294 000
Profesionální dřezová baterie

Kubistické dřezy řady K700 jsou hluboké, dostatečně široké
a mají ostré hrany a dno s výřezy ve tvaru diamantu. Jsou
díky tomu vhodné do moderních, minimalistických kuchyní.
Součástí řady jsou tři velikostní a dvě montážní varianty –
pro standardní nebo hloubkovou instalaci.

31 579 SD0
Kuchyňský dřez K700
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
ŘADA K700
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novinka

31 579 SD0
Kuchyňský dřez K700
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem

31 578 SD0
Kuchyňský dřez K700
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem

31 580 SD0
Kuchyňský dřez K700
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem
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novinka
ŘADA
GROHE K500
Robustní nerezová ocel a proces svařování jsou zárukou
odolnosti kuchyňských dřezů K500, které se mohou rovněž
pyšnit moderním designem a praktickými funkcemi. Na
výběr máte k dispozici model s 1 nebo 1,5 sektory, oba s
automatickou odtokovou soupravou a oboustrannou instalací.

31 573 SD0
Sada baterie a dřezu Minta

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
ŘADA K500
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novinka

31 588 SD0
Kuchyňský dřez K500
Nerezový kuchyňský dřez
se 2 sektory a oboustrannou montáží
31 573 SD0
Sada Minta
Sada kuchyňské baterie a dřezu,
jejíž součástí jsou:
Nerezový kuchyňský dřez K500
Páková dřezová baterie Minta
s vytahovacím perlátorem

31 572 SD0
Kuchyňský dřez K500
Nerezový kuchyňský dřez
s 1,5 sektory a oboustrannou montáží
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31 571 SD0
Kuchyňský dřez K500
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem a oboustrannou montáží
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novinka
31 129 DC1
Dřezová baterie, střední výpusť
s vytahovací duální sprchou

ŘADA
GROHE K400+
Kuchyňské dřezy GROHE řady K400+ jsou vyrobeny z nerezové
oceli třídy AISI 316, díky čemuž představují ideální řešení pro
oblasti se slaným klimatem, který napomáhá korozi. Součástí
řady K400+ jsou dřezy s 1 nebo 1,5 sektory. Oba tyto modely
umožňují oboustrannou instalaci a nabízí 4 mm okraj pro
elegantnější vzhled.

31 569 SD0
Kuchyňský dřez K400+
Nerezový kuchyňský dřez
se 1,5 sektory a oboustrannou montáží

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
ŘADA K400+

212

213

KUCHYNĚ GROHE  KUCHYŇSKÉ DŘEZY  ŘADA K400+

grohe.cz

novinka

AISI 316
Tím, že je řada K400+ k dispozici v oceli třídy AISI 316,
nabízí GROHE odolné řešení i do oblastí se slaným
klimatem napomáhajícím korozi. Nerezová ocel AISI 316
je známá pod názvem „námořní ocel“ a používá se
především při výrobě lodí či v chemickém průmyslu.
Její slitina obsahuje mimořádně vysoký podíl chromu,
niklu a molybdenu, díky které je ocel ještě odolnější
vůči korozi a působení kyselin či chloru.

31 569 SD0
Kuchyňský dřez K400+
Nerezový kuchyňský dřez
s 1,5 sektory a oboustrannou montáží

31 568 SD0
Kuchyňský dřez K400+
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem a oboustrannou montáží
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novinka
ŘADA
GROHE K400
Osvěžte design vaší kuchyně prostřednictvím dřezu z řady
K400. Dřezy K400 jsou robustní a mimořádně praktické,
zároveň však skvěle vypadají. Jsou k dispozici s 1, 1,5 nebo
2 sektory a součástí všech je dálkové ovládání odtoku.
Všechny modely jsou zároveň oboustranné a jsou určeny
ke standardní instalaci.

31 570 SD0
Sada Concetto

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
ŘADA K400
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novinka

31 587 SD0
Kuchyňský dřez K400
Nerezový kuchyňský dřez
se 2 sektory a oboustrannou montáží
31 570 SD0
Sada Concetto
Sada kuchyňské baterie a dřezu,
jejíž součástí jsou:
Nerezový kuchyňský dřez K400
Páková dřezová baterie Concetto
s vytahovacím perlátorem

31 567 SD0
Kuchyňský dřez K400
Nerezový kuchyňský dřez
s 1,5 sektory a oboustrannou montáží
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31 566 SD0
Kuchyňský dřez K400
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem a oboustrannou montáží
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novinka
ŘADA
GROHE K300
Hladké linie a zaoblené okraje kuchyňských dřezů K300,
které byly vytvořeny s ohledem na moderní životní styl
dneška, se dokonale hodí do každé moderní kuchyně.
Tyto plně oboustranné dřezy určené pro standardní
instalaci jsou k dispozici s 1 nebo 1,5 sektory a mají
automatickou odtokovou soupravu.

31 565 SD0
Sada Eurosmart

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
ŘADA K300
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novinka

31 563 SD0
Kuchyňský dřez K300
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem a oboustrannou montáží

31 565 SD0
Sada Eurosmart
Sada kuchyňské baterie a dřezu,
jejíž součástí jsou:
Nerezový kuchyňský dřez K300
Páková dřezová baterie Eurosmart
s otočnou výpustí

31 564 SD0
Kuchyňský dřez K300
Nerezový kuchyňský dřez
se 1,5 sektory a oboustrannou montáží
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novinka
ŘADA
GROHE K200
Kuchyňské dřezy K200 se pyšní univerzálním designem,
kterému to bude slušet v každé domácnosti. Navíc se
jedná o mimořádně robustní a praktické řešení i do těch
nejvytíženějších kuchyní. Součástí tohoto modelu je
automatický odtok pro extra komfort a praktičnost,
a jeho montáž lze provést s libovolným natočením.
31 562 SD0
Sada Bau

GROHE.CZ
KUCHYNĚ >
ŘADA K200
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novinka

31 562 SD0
Sada Bau
Sada kuchyňské baterie a dřezu,
jejíž součástí jsou:
Nerezový kuchyňský dřez K200
Páková dřezová baterie BauEdge
s otočnou výpustí

31 552 SD0
Kuchyňský dřez K200
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem a oboustrannou montáží
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TYP MONTÁŽE

K1000

K800

K700

PRO
HLOUBKOVOU
INSTALACI

K500

K300

K200

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MATERIÁL

ÚPRAVY

DOSTUPNÉ V SADĚ

VČETNĚ AUTOMATICKÉ
ODTOKOVÉ SOUPRAVY

REVERZIBILNÍ DŘEZ

PŘEDZNAČENÉ OTVORY
PRO BATERII

PŘEDLEŠTĚNÝ

SATÉNOVÝ POVRCH

AISI 316 (V4A)

AISI 304 (V2A)

VOLITELNÝ ODKAPÁVAČ

VNITŘNÍ RÁDIUS

2

1.5

•

DRAINER

DALŠÍ VLASTNOSTI

•

•

•

•

R0

•

•

•

•

R0 /
R9**

•

•

R15

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

R0 /
R30*

•

K400+

K400

•

•
•

POČET SEKTORŮ & RÁDIUS

•

•

K700

1

HLOUBKOVÁ INSTALACE

ZAPUŠTĚNÁ INSTALACE

STANDARDNÍ INSTALACE
SE ZKOSENÝMI OKRAJI

STANDARDNÍ INSTALACE

VLASTNOSTI KUCHYŇSKÝCH DŘEZŮ GROHE

R60

•

R95

•

R95

•

•

•

•

•

•

•

•

R95

•

•

•

•

•

•

•

•

R95

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* R0 (dno, přední & zadní horní) / R30 (pravý & levý horní)
** R0 (svislý) / R9 (dno)
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KUCHYNĚ GROHE  DÁVKOVAČE MÝDLA

DÁVKOVAČE MÝDLA
GROHE
Řada moderních a elegantních dávkovačů mýdla GROHE
skvěle doplní vaši stylovou kuchyni. Jejich zpracování,
praktičnost a výdrž podtrhuje dokonalé řemeslné provedení
výrobků GROHE a jejich design ladí ke všem kuchyňským
bateriím GROHE.

novinka
40 535 000 / 40 535 DC0
Dávkovač mýdla Cosmopolitan
pro tekutá mýdla
objem 400 ml

40 934 000 / 40 934 DC0
Dávkovač mýdla Cube
pro tekutá mýdla
objem 500 ml

40 553 000 / 40 553 DC0
Dávkovač mýdla Zedra
pro tekutá mýdla
objem 400 ml

novinka
40 536 000 / 40 536 DC0
Dávkovač mýdla Contemporary
pro tekutá mýdla
objem 400 ml

40 933 000 / 40 933 DC0
Dávkovač mýdla Contemporary
pro tekutá mýdla
objem 500 ml

40 537 000 / 40 537 DC0
Dávkovač mýdla Authentic
pro tekutá mýdla
objem 400 ml

Barevné varianty:
000 I Chromový StarLight  |   DC0 I SuperSteel
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RYCHLÝ PŘEHLED FUNKCÍ BATERIÍ GROHE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROHE BLUE
HOME MONO

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
MONO PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

GROHE RED
DUO

GROHE RED
MONO

GROHE K7
FOOTCONTROL

• •

•

• •

• •

•

• • •

• •

•

• •

• •

•

• •

• •

•

•

• •

•

• •

•

GROHE
MINTA

GROHE
MINTA TOUCH

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROHE
ZEDRA TOUCH

GROHE BLUE
MONO PURE

•

•
•

•
•

GROHE
ZEDRA

•

•

•

•

•

•

•

GROHE
ESSENCE

•

•

•

•

•

•

•

GROHE ESSENCE
FOOTCONTROL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROHE
EUROCUBE

• •
•
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•

• •

•

•

• •

• •

• •

• •

•

• •

•

•
•

•

•

• •

•

• •

•

•

• •

• •

•
GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

•

•

GROHE
AMBI
GROHE
PARKFIELD

•

•

DÁVKOVAČ MÝDLA
40 934 000 / 40 934 DC0

•

DÁVKOVAČ MÝDLA
40 537 000 / 40 537 DC0

•

DÁVKOVAČ MÝDLA
40 553 000 / 40 553 DC0

•

•

DÁVKOVAČ MÝDLA
40 536 000 / 40 536 DC0

•

DÁVKOVAČ MÝDLA
40 535 000 / 40 535 DC0

•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ PVD

•

• •

GROHE K7

•

NEREZOVÁ OCEL

•

•

SUPERSTEEL

DÁVKOVAČ MÝDLA
40 535 000 / 40 535 DC0

•

CHROMOVÝ POVRCH

SUPERSTEEL

•

UZAVÍRACÍ VENTIL

CHROMOVÝ POVRCH

•

MONTÁŽ PŘED OKNO

OVLÁDÁNÍ PŘES APLIKACI

•

BOČNÍ SPRCHA

KARBONIZÁTOR

•

VYTAHOVACÍ PERLÁTOR

HLAVICE FILTRU

•

PROFESIONÁLNÍ SPRCHA

FILTR VELIKOST S

•

FOOTCONTROL

425 G LÁHEV CO2

•

EASYTOUCH

VYTAHOVACÍ PERLÁTOR

•

DESIGN

PERLIVÁ VODA

•

BOJLER

FILTROVANÁ VODA

•

VAŘÍCÍ VODA

SMÍŠENÁ VODA

DESIGN
GROHE BLUE
HOME

•

DOKONALÉ KOMBINACE –
DOPORUČUJEME

VYTAHOVACÍ SPRCHA
S PERLÁTOREM

DOKONALÉ
KOMBINACE

VYTAHOVACÍ DUÁLNÍ SPRCHA

GROHE BLUE & GROHE RED KUCHYŇSKÉ SYSTÉMY

•

• • •

•

•

•

•

•
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•
GROHE
CONCETTO

•

•

•

•
•

•

•

•
•

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROHE MINTA

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

•
•

•

•

•
•

•

GROHE
BAU

•

•

GROHE
COSTA S

•

•

•

•

•

•

GROHE
COSTA L

•

DÁVKOVAČ MÝDLA
40 553 000 / 40 553 DC0

•

•

GROHE
CONCETTO

DÁVKOVAČ MÝDLA
40 933 000 / 40 933 DC0

DÁVKOVAČ MÝDLA
40 535 000 / 40 535 DC0

SUPERSTEEL

CHROMOVÝ POVRCH

UZAVÍRACÍ VENTIL

MONTÁŽ PŘED OKNO

VYTAHOVACÍ PERLÁTOR

•

•

•

234

GROHE ZEDRA

DOKONALÉ KOMBINACE –
DOPORUČUJEME

•

•

GROHE
COSTA L

DESIGN

DÁVKOVAČ MÝDLA
40 933 000 / 40 933 DC0

DÁVKOVAČ MÝDLA
40 535 000 / 40 535 DC0

SUPERSTEEL

•
•

•
GROHE
EUROSMART

•
•

•
•

•
•

•

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

CHROMOVÝ POVRCH

UZAVÍRACÍ VENTIL

MONTÁŽ PŘED OKNO

VYTAHOVACÍ PERLÁTOR

•

GROHE
EURODISC

VYTAHOVACÍ DUÁLNÍ SPRCHA

NÍZKOTLAKÉ BATERIE GROHE
DOKONALÉ KOMBINACE –
DOPORUČUJEME

VYTAHOVACÍ SPRCHA
S PERLÁTOREM

VYTAHOVACÍ DUÁLNÍ SPRCHA

PROFESIONÁLNÍ SPRCHA

DESIGN

RYCHLÝ PŘEHLED FUNKCÍ BATERIÍ GROHE

•

•
•
•

235

grohe.cz

KUCHYNĚ GROHE

OBJEVTE
SVĚT GROHE
Produkty, které jsou zde prezentovány, představují jen malý výběr toho, co může
svět GROHE nabídnout. Pokud hledáte nápady a inspiraci nebo řešení pro koupelnu
a kuchyni, právě u nás je najdete.
Stačí naskenovat kódy QR a stáhnout si nebo zobrazit nejnovější katalogy na tabletu
nebo smartphonu ve formátu PDF. Nebo navštivte svět GROHE na adrese grohe.cz

KATALOG BLUE HOME

236

KATALOG RED

WATER. INTELLIGENCE.
ENJOYMENT. MAGAZIN

KATALOG VAŠE KOUPELNA

KATALOG SPA

KATALOG SANITÁRNÍ KERAMIKA

KATALOG SENSIA ARENA

KATALOG RAPIDO SMARTBOX
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GLOBÁLNĚ
PROPOJENÁ
SPOLEČNOST
SPOLEČNOST GROHE JE SOUČÁSTÍ SKUPINY LIXIL,
PŘEDNÍ GLOBÁLNÍ SPOLEČNOSTI V OBLASTI BYDLENÍ
A STAVEBNÍHO PRŮMYSLU.
Společnost LIXIL vznikla v Japonsku na počátku 20. století.
V současnosti zaujímá postavení nejkomplexnější společnosti
v našem oboru. Pyšní se jedinečným portfoliem, které zahrnuje
vše od technologií, jež zásadně mění naši interakci s vodou,
po celé sestavy materiálů pro interiéry a exteriéry a produktů
pro domy a větší architektonické projekty. Společnosti LIXIL
působí ve 150 zemích a navrhují a vyrábějí produkty, které
dennodenně používá více než miliarda lidí na celém světě.
Svět se rychle mění a společnosti spadající pod LIXIL jej
pomáhají formovat. Napříč našimi značkami a technologiemi
již dnes navrhujeme a vyrábíme řešení pro bydlení zítřka.
Počínaje vývojem chytrých inovací pro domovy a kanceláře
až po předefinování nejslavnějších světových velkoměstských
panoramat produkty společnosti LIXIL přeměňují prostory,
kde my všichni pracujeme, učíme se, cestujeme, odpočíváme
a bydlíme.
Ve skupině LIXIL jsou kromě společnosti GROHE také
špičkové značky American Standard, INAX, DXV od
American Standard a Permasteelisa. Díky všem našim
značkám dohromady zaujímáme vedoucí postavení na
celosvětovém trhu baterií a instalatérských produktů a na
japonské půdě jsme předním dodavatelem produktů pro
bydlení. Díky sspolečnému zaměření na inovace, které lidem
opravdu zlepšují život, však na celém světě udáváme krok
i v mnoha dalších oblastech.

Společně jsme silnější. Díky sloučení odborných znalostí
společnosti GROHE, předního světového výrobce baterií
s jedinečnými technologiemi a zkušeností dalších značek
skupiny LIXIL, zabývajících se technologií zpracování vody,
nyní společnost GROHE nabízí kompletní koupelnové řešení
s inovativními produkty. Jsou to sprchové toalety a sprchy
SmartControl, spolu s revolučními technologiemi, jako
je sanitární zboží AquaCeramic, které si zachová čistotu
100 let. Krásné, funkční a spolehlivé produkty a řešení
společností skupiny LIXIL mění životy lidí po celém světě.
Společně sdílíme silnou vizi lepších zítřků, jak pro
naše zákazníky, tak pro celý svět. Jako skutečně globální
výrobní společnost víme, že se významně podílíme na
zajištění budoucnosti naší planety. Věříme, že by každý měl
mít přístup k čistému a bezpečnému sanitárnímu vybavení,
a jsme odhodláni využít naše znalosti, abychom toho pomohli
docílit. Jsme také průkopníkem v oblastech, jako jsou
technologie úspory energií a vody. V souvislosti s tím hodláme
do roku 2030 dosáhnout čisté tedy nulové stopy na životním
prostředí.
Společně vytváříme budoucnost dobrého života pro
všechny, všude.

Více informací najdete na lixil.com
238

239

Sledujte nás

KVALITA

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4
© 09/2018 – Copyright by GROHE

TECHNOLOGIE

DESIGN

UDRŽITELNOST

From FORTUNE, September 15, 2017. FORTUNE is a registered trademark
of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not
affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

Stačí naskenovat kódy QR a stáhnout
si nebo zobrazit nejnovější katalogy na
tabletu nebo smartphonu ve formátu PDF.

