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Představte si místo, ve kterém se lidé neustále
a s radostí setkávají. Místo, kde lze každou
náladu nebo příležitost přeměnit na nekonečný
počet vynikajících pokrmů či drinků. Místo, které
vám poskytuje jedinečnou příležitost vyjádřit
svou individualitu, ale také zkoušet nové recepty
a zkoumat rozmanité chutě světové gastronomie.
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KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE  

PŘEDSTAVUJEME
KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE
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.
Jsme také přesvědčeni, že si zamilujete speciální funkce, kterými
jsme naše dřezy vybavili, počínaje technologií potlačení hluku
GROHE Whisper a konče automatickým odtokem, díky kterému
již nikdy nebudete pro vypuštění umyvadla sahat do špinavé
vody. Stejně jako u vodovodních baterií, při používání dřezu
GROHE zkrátka pocítíte rozdíl. A kuchyňské práce budou opět
o něco příjemnější.
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KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE  

VLASTNOSTI, POVRCHOVÉ
ÚPRAVY A TYPY INSTALACE

GROHE StarLight
Nerezová ocel, ze které jsou vyrobeny dřezy GROHE, odpovídá
průmyslovým standardům nebo je dokonce převyšuje. Můžete
se tak plně spolehnout na kvalitu a odolnost těchto dřezů.
Naše inovativní technika broušení povrchu navíc garantuje
jeho dokonalou hladkost, neocenitelnou zejména pro čištění.

GROHE QuickFix
Rychlomontážní systém GROHE QuickFix, který je součástí
dodávky, zaručuje rychlou a snadnou instalaci dřezu. Díky
dvěma předpřipraveným otvorům pro vodovodní baterii u
většiny dřezů je možné o natočení dřezu rozhodnout přesně
podle požadavků a rozložení kuchyně.

GROHE Whisper
Pššt! Speciální izolační vrstva na spodní straně dna dřezu
zajišťuje, že hluk z odtékající vody a manipulace s hrnci
a pánvemi je potlačen na naprosté minimum.
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Nezávisle na tom, jaký je design vaší kuchyně, v portfoliu
společnosti GROHE naleznete dřez, který jej krásně
doplní. Součástí řady kuchyňských dřezů jsou modely
určené pro standardní, zapuštěnou, hloubkovou instalaci
nebo standardní instalaci se zkosenými okraji. A na výběr
budete mít z osmi designových řešení, od nadčasového
po striktně minimalistické.
V nabídce máme dvě různé třídy nerezové oceli, AISI 304
a AISI 316. Proto nezávisle na tom, zda chcete pořídit
vhodný doplněk do své kompaktní kuchyně nebo naopak
doplnit kuchyňský ostrůvek o majestátní střed pozornosti,
můžete se spolehnout, že v nabídce značky GROHE se
nachází model, který pro vás bude dokonalým řešením
a to za atraktivní cenu.
AISI 304
Nerezová ocel AISI 304 je výchozím materiálem všech
dřezů GROHE, které tak převyšují jakostní standardy
a požadavky dnešního kuchyňského průmyslu. Jelikož
ocel AISI 304 obsahuje vysoké procento chromu a
niklu, je její povrch mimořádně zářivý a dřez jako takový
velmi odolný vůči korozi.

STANDARDNÍ INSTALACE
Tradiční způsob montáže s 8 mm vertikálním okrajem.
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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. 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.
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. Tato
patentovaná technika povrchové úpravy způsobuje, že
je nerezový povrch hladší a méně porézní než v případě
materiálů jiných výrobců. Naše dřezy tak vypadají lépe,
snadněji se udržují a jsou znatelně odolnější.

STANDARDNÍ INSTALACE SE ZKOSENÝMI OKRAJI
Originální okraj se zkoseným 3 mm vysokým profilem, dokonalá elegance
s jednoduchou instalací.

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

ODTOKOVÁ SOUPRAVA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
Dálkové ovládání odtokové soupravy je součástí každého modelu, takže
nebudete nikdy muset sahat do špinavé vody pro vypuštění dřezu.

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 jde dřez instalovat také na desku.
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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.

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.
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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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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VÝROBNÍ
PROCES
Nabídka dřezů GROHE je velmi rozmanitá, od základních modelů po
sofistikované, minimalistické varianty. Způsob, jakým je dřez vyroben,
má přímý vliv na to, jak odolný, prostorný a elegantní bude. Toto jsou
tři typy dřezů rozdělené podle metody výroby:
LISOVANÉ DŘEZY
Každý dřez je vylisován z jediného plátu vysoce kvalitní nerezové oceli.
Následně jsou do něj vyřezány otvory pro baterii a odtok. Tímto způsobem
lze vytvořit robustní dřezy i s poměrně komplikovanými tvary, které jsou
odolné a cenově dostupné.
LISOVANÉ/SVAŘOVANÉ DŘEZY
Rám dřezu a dřez samotný jsou vylisovány z odlišných, vysoce kvalitních
nerezových plátů. Dřez je následně svařováním připevněn k rámu. Tato
metoda umožňuje vytvořit dřezy s větší hloubkou a menším rozestupem
dřezu a rámu, což vytváří značně elegantní a moderní dojem.
TVAROVANÉ/SVAŘOVANÉ DŘEZY
Nerezový plát je nejdříve precizně vytvarován laserem a poté zpracován
do výsledné podoby dřezu. Následně je dřez svařováním upevněn
k rámu. Výsledkem tohoto výrobního procesu jsou dřezy s ostrými úhly
a minimálním rozestupem od rámu, což je ideální pro minimalistické
konstrukce. Jelikož nedochází k lisování nerezové oceli, zůstává její
povrch hladší a zachová si svou původní tloušťku, a to i u dna dřezu.
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PRODUKTOVÉ ŘADY
Prostor v kuchyni je jen Váš. Dřezy GROHE nekompromisně
splní všechny Vaše potřeby. Součástí naší produktové
řady K je osm nádherných a odolných dřezů s jedním nebo
dvěma sektory, včetně variant s polovičním sektorem na
straně hlavního dřezu. K dispozici jsou také různé způsoby
montáže, od standardní instalace po hloubkovou.

K500

K1000

K800

K400+

K400

K700 S HLOUBKOVOU
INSTALACÍ

K700

K300

K200
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30 270 AL0
Dřezová baterie, vysoká výpusť
s vytahovací duální sprchou

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.
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31 581 SD0
Kuchyňský dřez K1000
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem
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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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32 950 DC0
Profesionální dřezová baterie

ŘADA
GROHE K800
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.
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31 584 SD0
Kuchyňský dřez K800
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem
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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
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31 583 SD0
Kuchyňský dřez K800
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem
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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.

31 577 SD0
Kuchyňský dřez K700
pro hloubkovou instalaci
Nerezový kuchyňský dřez
s 1,5 sektorovou konstrukcí
31 255 000
Dřezová baterie,
vysoká výpusť
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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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ŘADA
GROHE K700
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.

30 294 000
Profesionální dřezová baterie

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

40

41

KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE  ŘADA K700

42

grohe.cz

43

KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE  ŘADA K700

grohe.cz

31 579 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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31 578 SD0
Kuchyňský dřez K700
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem
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40 953 000
Automatická odtoková souprava
Pro ještě větší komfort je možné
umyvadlo dovybavit automatickou
odtokovou soupravou.
Kompatibilní s modely:
K700 a K700 pro hloubkovou instalaci.
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ŘADA
GROHE K500
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31 573 SD0
Sada baterie a dřezu Minta

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.
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31 572 SD0
Kuchyňský dřez K500
Nerezový kuchyňský dřez
s 1,5 sektory a oboustrannou montáží

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
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31 571 SD0
Kuchyňský dřez K500
Nerezový kuchyňský dřez
s 1 sektorem a oboustrannou montáží
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ŘADA
GROHE K400+
30 273 DC1
Dřezová baterie, střední výpusť
s vytahovací duální sprchou

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
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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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KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE  ŘADA K400
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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
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KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE  ŘADA K400
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31 567 SD0
Kuchyňský dřez K400
Nerezový kuchyňský dřez
s 1,5 sektory a oboustrannou montáží

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

31 565 SD0
Sada Eurosmart
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KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE  ŘADA K300
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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
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31 564 SD0
Kuchyňský dřez K300
Nerezový kuchyňský dřez
se 1,5 sektory a oboustrannou montáží
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KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE  ŘADA K200
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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 přídavný komfort a praktičnost,
a jeho montáž lze provést s libovolným natočením.

64

31 562 SD0
Sada Bau
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KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE ŘADA K200
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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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KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE  DOKONALÉ KOMBINACE

OBJEVTE DOKONALE
HARMONICKOU KOMBINACI
KUCHYŇSKÉHO DŘEZU A BATERIE

68
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Kuchyňské dřezy GROHE byly navrženy s důrazem na
to, aby dokonale doplňovaly vše, s čím přijdou do styku.
Vaši vodovodní baterií. Vaši kuchyň , ve které připravujete
pokrmy pro své nejbližší. A váš jedinečný životní styl.
Veškeré dřezy GROHE je možné esteticky a funkčně
zkombinovat s našimi kuchyňskými bateriemi a systémy,
přičemž výsledek vždy nabídne dostatečně komfortní
rozměry a zaručí, že voda nebude stříkat kolem.

Aby byl výběr toho správného dřezu a vodovodní
baterie ještě jednodušší, připravili jsme pro vás 4 sady
kuchyňského dřezu a baterie, takže budete obě klíčové
součásti kuchyně moci koupit najednou – a bez starostí.
Základem těchto sad jsou čtyři nepopulárnější řady
vodovodních baterií naší značky, tedy Bau, Eurosmart,
Concetto a Minta. Výběr, dodání a montáž dřezu
a baterie tak vyřešíte jediným produktem.
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KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE  DOKONALÉ KOMBINACE
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K1000

K800

K700
PRO HLOUBKOVOU
INSTALACI

K700

K500

K400+ / K400

K300

K200

EUROCUBE

ESSENCE

ESSENCE

MINTA

MINTA

CONCETTO

EUROSMART

BAUEDGE

ESSENCE

K7

EUROCUBE

EUROCUBE

MINTA

EURODISC

EUROSMART COSMOPOLITAN

EUROSMART

K7

GROHE BLUE HOME
S VYTAHOVACÍ SPRCHOU

K7

ZEDRA

MINTA

EURODISC COSMOPOLITAN

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

K DISPOZICI TAKÉ JAKO SADA

GROHE BLUE HOME
S VYTAHOVACÍ SPRCHOU

GROHE BLUE HOME

GROHE RED II DUO
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K7

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

SADA MINTA

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

SADA CONCETTO

SADA EUROSMART

SADA BAU

Produkty výše představují námi sestavené DOKONALÉ KOMBINACE.
Ke kuchyňským dřezům je samozřejmě možné dokoupit zcela libovolnou kuchyňskou baterii GROHE.
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KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE  VODNÍMI SYSTÉMY GROHE
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DOKONALÁ KOMBINACE
S KUCHYŇSKÝMI SYSTÉMY GROHE
PRO DECHBEROUCÍ VZHLED
VAŠÍ KUCHYNĚ
Objevte kombinaci, která je jako ze snu – precizně navržený
kuchyňský dřez a kuchyňský systém GROHE Red nebo
GROHE Blue Home. Zatímco dřez GROHE se stane výkonnou
pracovní stanicí během přípravy pokrmů, systémy GROHE
Red a GROHE Blue Home Mono představují revoluční řešení
pro dávkování vařící nebo dokonale vychlazené a filtrované
pitné vody na vyžádání. Tomu říkáme požitek z vody.

GROHE
BLUE HOME
MONO

GROHE
RED

Kuchyňské dřezy GROHE je možné instalovat
do standardních kuchyňských linek, přičemž
v kombinaci s chladičem systému GROHE Blue
Home a bojlerem GROHE Red velikosti L uvnitř
60 cm skříně stále poskytují dostatek prostoru
pro uložení čisticích prostředků.
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KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE  

GROHE: NOVÝ SVĚT
INTELIGENTNÍHO DESIGNU
PRO VAŠI KUCHYŇ
Objevte širokou škálu nádherných a technologicky pokročilých baterií
GROHE. Součástí naší nabídky jsou jak elegantní, minimalistické
a nadčasové produkty, tak výrazné a stylové baterie pro milovníky
moderního designu. Jejich společným jmenovatelem je však řada
pokročilých funkcí, které usnadňují použití i údržbu. Příkladem jsou
vytahovací sprchy a perlátory, které šetří čas i námahu. Nebo baterie,
které se ovládají pouhým dotykem. Ať už jsou vaše požadavky jakékoliv,
zaručujeme vám, že portfolio produktů společnosti GROHE je uspokojí.

KATALOG KUCHYNĚ

74

KATALOG KYCHYŇSKÉ SYSTÉMY

KATALOG BLUE HOME

KATALOG RED
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KVALITA

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

© 07/2018 – 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.

Sledujte nás

