DOKONALÁ SPRCHA.
NYNÍ JEN PRO VÁS
SVĚT GROHE PLNÝ ZÁŽITKŮ ZE SPRCHOVÁNÍ

GROHE SMARTCONTROL
DOKONALÝ SPRCHOVÝ
ZÁŽITEK JEDINÝM DOTYKEM
Co se skrývá za názvem SmartControl? Je to dokonalé a přitom
jednoduché ovládání každého aspektu vaší sprchy, abyste se mohli
uvolnit a soustředit pouze na kapky dopadající na vaši pokožku.
Systém SmartControl představuje intuitivní ovládání teploty, proudu
vody a jednotlivých režimů proudu naprosto bez zaváhání, tak,
abyste měli pokaždé na dosah dokonalý sprchový zážitek.

29 157 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
hranatá termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci
se třemi ventily
+ separátní podomítkové těleso

GROHE SMARTCONTROL
INTELIGENTNÍ DESIGN.
INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

29 126 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
hranatá termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci
se třemi ventily
+ separátní podomítkové těleso

29 904 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
kulatá termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci
se třemi ventily
+ separátní podomítkové těleso

Systém GROHE SmartControl nabízí nejen
široký výběr mezi různými režimy proudu,
ale také precizní regulaci jejich intenzity.
Jednotlivé sprchy či výpusti lze prostřednictvím
systému GROHE SmartControl navíc ovládat
separátně. Prostým stisknutím tlačítka spustíte

či zastavíte požadovanou sprchu. A jejich
otáčením přesně nastavíte požadovanou
intenzitu proudu. Všechna tlačítka jsou
označena výraznými symboly, takže okamžitě
poznáte, které slouží k ovládání jaké sprchy.

GROHE SMARTCONTROL
TŘI FUNKCE POUHÝM
DOTYKEM RUKY
Vychutnat si osvěžující sprchu na míru nebylo
nikdy jednodušší. Stačí stisknout jediné tlačítko,
vybrat si požadovaný režim proudu – a ponořit
se do něj. Libovolně přepínejte mezi šetrným,
osvěžujícím režimem a výkonným, stimulujícím

Inovativní technologie GROHE SmartControl
nabízí výběr režimu proudu a nastavení jeho
objemu v jednom ovládacím prvku. Otáčením
ergonomické rukojeti GROHE ProGrip můžete
naprosto precizně regulovat objem tekoucí
vody. Nastavení objemu se uloží, což je praktické
pro krátkou přestávku ve sprchování nebo
pro příště. Jednoduše chytřejší sprchování.

proudem Jet, případně sáhněte po revitalizující
ruční sprše. Přejete si spustit proud vody v
několika režimech současně? Žádný problém –
jednoduše stiskněte příslušná tlačítka současně.

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
PŘÍSLIB SKUTEČNĚ
NEZAPOMENUTELNÉHO
POŽITKU Z VODY

novinka

34 705 000
Sprchový set Grohtherm
SmartControl Perfect
se sprchou Rainshower 310
SmartActive a ruční sprchou

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
MNOHO DŮVODŮ,
PROČ SI JI ZAMILOVAT

VYBERTE
SI BARVU

LS0
Měsíční bílá

Sprcha Rainshower 310 SmartActive toho má
tolik co nabídnout, že ani nevíme, u čeho začít.
Díky svému elegantnímu, minimalistickému
modernímu vzhledu se skvěle hodí do každé
koupelny. Úctyhodné rozměry sprchové hlavice
a pestrý výběr režimů proudu se společně
postarají o to, že sprchování se stane zážitkem,
na který se budete těšit každý den. Budete moci
přepínat mezi jemným a uvolňujícím režimem
GROHE PureRain a zcela novým stimulujícím
režimem proudu GROHE ActiveRain. Nebo
si je oba vychutnat současně.
Sprcha Rainshower 310 SmartActive je k dispozici
ve dvou různých provedeních a barevných
variantách. Ke sprše Rainshower 310 se dokonale
hodí podomítkový systém SmartControl.

000
Chrom

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
VYPLÁCHNĚTE ŠAMPON
ZBAVTE SE STRESU
Režim GROHE PureRain pro
jemnou, osvěžující sprchu

NOVINKA! Tryska GROHE ActiveRain, kterou na
první pohled poznáte podle jejího jedinečného
tvaru, je ideální pro vyplachování šamponu
a revitalizaci pokožky

Kryt sprchové hlavice
s chromovou úpravou
GROHE StarLight
(k dispozici také ve
variantě Měsíční bílá)

Vylepšené trysky
s technologií
SpeedClean

Vyberte si mezi jemným letním deštěm a
intenzivním, stimulujícím proudem – prostým
stisknutím tlačítka. Základem sofistikovaného
režimu proudu GROHE ActiveRain je výkonná
středová tryska, která rychle a efektivně

vypláchne šampon do posledního zbytku a u
toho se současně postará o uvolňující masáž
hlavy. Můžete také přepnout na proud GROHE
PureRain, který vám dovolí se dokonale
uvolnit pod krůpějemi vlahého letního deště.

TROJNÁSOBNÁ ROZKOŠ
Sprchové sety GROHE jsou pečlivě sestaveny
tak, aby nejen dokonale vypadaly, ale rovněž
spolu perfektně fungovaly. Ruční sprcha
Euphoria Cosmopolitan se skvěle hodí k

modernímu vzhledu hlavové sprchy
Rainshower 310 SmartActive a elegantní
kulaté baterii SmartControl.

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE CUBE
TAKHLE VYPADÁ VAŠE NOVÁ
NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPRCHA

novinka

26 479 LS0 + 26 483 000
Set hlavové sprchy Rainshower 310
SmartActive Cube
včetně sprchového ramene
+ separátní podomítkové těleso

29 157 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
hranatá termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci
se třemi ventily
+ separátní podomítkové těleso

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE CUBE
DOKONALOST
NA PRVNÍ POHLED

VYBERTE
SI BARVU

LS0
Měsíční bílá

000
Chrom

Možná jste se již zamilovali do jedinečných
vlastností hlavové sprchy Rainshower 310
SmartActive a to jediné, co vám chybí k
dokonalosti, je hranatá verze. Toto přání vám
splníme prostřednictvím sprchy Rainshower 310
SmartActive Cube. Hranatá hlavová sprcha
GROHE Rainshower 310 SmartActive je stejně
elegantní a minimalistická, jako její oválný
předchůdce, a zajistí vám nezapomenutelný
zážitek pokaždé, když vkročíte do sprchy.

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE CUBE
SLOUČENÍ NEZBYTNÝCH ASPEKTŮ
DOKONALÉHO SPRCHOVÁNÍ
Vylepšené trysky SpeedClean

Režim GROHE
PureRain pro
jemnou, osvěžující
sprchu

DOKONALÁ KOMBINACE
Co získáte, když zkombinujete čisté linie
hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive
Cube s elegantní hranatou baterií SmartControl
a ruční sprchou Euphoria Cube? Prozradíme
vám to – dokonalou kombinaci.

NOVINKA! Tryska GROHE ActiveRain,
kterou na první pohled poznáte
podle jejího jedinečného tvaru, je
ideální pro vyplachování šamponu
a revitalizaci pokožky

RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL DUO
PRO VĚTŠÍ POŽITEK
ZE SPRCHOVÁNÍ

26 250 000
Rainshower SmartControl 360 DUO
Sprchový systém
s termostatickou baterií

RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL DUO
TAKTO VYPADÁ
NAPROSTÉ POTĚŠENÍ

VYBERTE
SI BARVU

LS0
Měsíční bílá

Dokonalá sprcha si zaslouží dokonalý povrch.
GROHE Rainshower 360 je k dispozici ve dvou
stylových povrchových úpravách, a to klasické

000
Chrom

chromové nebo neobvyklé měsíční bílé
z akrylového skla.

RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL DUO
TROJNÁSOBNÁ KONTROLA.
TROJNÁSOBNÝ POŽITEK
Přednastavený režim
GROHE PureRain

Režim GROHE TrioMassage
Tento masážní proud je kombinací
režimů GROHE Bokoma Spray
a GROHE Massage, a postará se
o uvolňující masáž hlavy a ramen
současně.

Systém GROHE SmartControl Duo dává zcela
nový význam slovu ergonomie. Prostřednictvím
tří tlačítek SmartControl můžete ovládat dvě
hlavové sprchy, ruční sprchu a navíc můžete
přepínat mezi jemným, osvěžujícím proudem
Rain či revitalizujícím režimem proudu Massage.
Nebo je navzájem kombinovat. Jak je libo.

Vylepšené trysky
SpeedClean

Kryt sprchové
hlavice s
chromovým
povrchem
GROHE StarLight

Nechat se zaplavit intenzivním proudem nebo
naopak uvolnit se pod jemnými krůpějemi.
Jednoduše, letmým pohybem. Systém je k
dispozici rovněž ve verzi GROHE SmartControl
Mono, jejíž prostřednictvím je možné ovládat
jednu hlavovou sprchu a jednu ruční sprchu.

EUPHORIA 260
DOPŘEJE RELAXACI
DODÁ ENERGII

novinka

27 296 002
Euphoria System 260
Sprchový systém
s termostatickou baterií

EUPHORIA 260
ODPOVĚĎ SE UKRÝVÁ MEZI
JEDNOTLIVÝMI REŽIMY PROUDU

Sprcha Euphoria 260 si svůj název obhájí
pokaždé, když pod ni vstoupíte. Uprostřed
zářící, chromové sprchy se nachází speciální
tlačítko. Jeho prostřednictvím můžete
přepínat mezi jednotlivými režimy proudu,
nastavovat šíři sprchového proudu a také
objem tekoucí vody.

EUPHORIA 260
OD L PO XXL
A ZASE ZPÁTKY
260 mm

ZÓNA 1

ZÓNA 1 se postará o intenzivní proud
pro revitalizující sprchu vhodnou pro
dokonalé odplavení stresu nebo šamponu.
ZÓNA 2 nabízí to nejlepší z obou světů –
širší proud, který je plný energie a uvolnění
současně.
ZÓNA 3 představuje ten nejširší možný
sprchový proud, který pokryje celé tělo
a je zárukou absolutní relaxace.

ZÓNA 3

ZÓNA 2

Tři režimy ultimativního sprchového zážitku
na dosah ruky. Přecházejte mezi nimi pomocí
jediného tlačítka. Prostým otáčením tohoto
tlačítka můžete přecházet mezi výkonným
režimem Jet, širokým a revitalizujícím režimem

TY NEJLEPŠÍ VĚCI JSOU VŽDY TŘI:
SPRCHOVÝ SYSTÉM EUPHORIA 260
Nejdříve vybereme úžasnou hlavovou sprchu
Euphoria 260 se třemi sprchovými zónami.
K tomu přidáme ruční wsprchu Euphoria 110,
která rovněž nabízí tři režimy proudu. A
završíme to termostatickou baterií Grohtherm
1000 Cosmopolitan. A tři prvky, které zajistí
dokonalý sprchový zážitek, jsou na světě.

SmartRain a dešťovým režimem Rain, při
kterém na vaše tělo budou dopadat kapky
vlahého letního deště. Pokud budete v
otáčení pokračovat, projdete jednotlivými
režimy ještě jednou.

TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210
JEDNODUŠE SKVĚLÝ
POCIT ZE SPRCHOVÁNÍ

novinka

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan
System 210
Sprchový systém
s termostatickou baterií

TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210
ZAHALENÁ V ČISTÉM CHROMU

Elegantní a zářivá sprcha Tempesta 210 vás
zaujme na první pohled svým minimalistickým
vzhledem a nádhernou chromovou povrchovou
úpravou. Blyštivý povrch a souhra vodních kapek
společně vytváří dechberoucí efekt, který zážitek
ze sprchování dále umocní.

TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210
MODERNÍ VZHLED PRO
KAŽDOU KOUPELNU

Díky elegantní sprchové hlavici z leštěného
chromu a oválným tvarům je sprchový
systém Tempesta Cosmopolitan 210
dokonalou volbou pro moderní koupelny.
Systém Tempesta Cosmopolitan 210 nabízí
mimořádně snadnou instalaci a současně
to nejlepší z moderních technologií GROHE.
Sprchovou hlavici spolu s ramenem lze
natočit tak, aby byl jejich úhel skutečně
dokonalý v každém prostoru. Sprchová tyč
obsahuje separátní vnitřní rozvody, což v
kombinaci s technologií GROHE TurboStat
znamená, že se můžete ponořit do luxusní
sprchy s vědomím, že teplota vody zůstane
za každých okolností neměnná.

SKRYTÉ VÝHODY
V případě podomítkové instalace je veškerá technologie ukrytá za stěnou, což s sebou nese
zřejmé výhody – čistý, minimalistický vzhled a více svobody ve sprše.
GROHTHERM SMARTCONTROL
SPRCHOVÝ SET PERFECT, KULATÝ
34 705 000
Podomítkový systém Grohtherm SmartControl
a sprcha Rainshower 310 SmartActive spolu tvoří
dokonalou kombinaci. Vychutnejte si sprchování
tak, jako nikdy předtím, prostřednictvím intuitivního
ovládání SmartControl a dvou režimů proudu.
•

•

•

Hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310
se dvěma režimy proudu
Termostatická baterie Grohtherm SmartControl
pro podomítkovou instalaci: Stiskněte, otočte,
sprchujte se
Minimalistická ruční sprcha Euphoria
Cosmopolitan Stick

GROHTHERM SMARTCONTROL
SPRCHOVÝ SET PERFECT, HRANATÝ
34 706 000
Podomítkový systém Grohtherm SmartControl
a sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube spolu
tvoří dokonalou kombinaci. Vychutnejte si sprchování
tak, jako nikdy předtím, prostřednictvím intuitivního
ovládání SmartControl a dvou režimů proudu.
•

•

•

Hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310
Cube se dvěma režimy proudu
Termostatická baterie Grohtherm SmartControl
pro podomítkovou instalaci: Stiskněte, otočte,
sprchujte se
Minimalistická ruční sprcha Euphoria Cube

DOKONALOST NA PRVNÍ POHLED
Nástěnné sprchové systémy GROHE jsou ideálním řešením, ať už plánujete novou koupelnu nebo
jen dílčí rekonstrukci. Jejich instalace je mimořádně snadná. A výsledek o to více ohromující.

SPRCHOVÝ SYSTÉM RAINSHOWER
SMARTCONTROL DUO
26 250 000
Systém GROHE SmartControl Duo dává zcela
nový význam slovu ergonomie. Prostřednictvím
tří tlačítek SmartControl můžete ovládat dvě
trysky hlavové sprchy a jednu ruční sprchu.
•

•

•

Hlavová sprcha Rainshower 360 se dvěma
režimy proudu
Termostatická baterie Grohtherm SmartControl:
Stiskněte, otočte, sprchujte se
Ruční sprcha Power&Soul 115 se dvěma
režimy proudu

SPRCHOVÝ SYSTÉM EUPHORIA 260
27 296 002
Tři režimy sprchového zážitku pouhým dotykem
ruky. Přecházejte mezi nimi pomocí jediného
tlačítka.
•

•

•

Hlavová sprcha Euphoria 260 se třemi
režimy proudu
Baterie Grohtherm 1000 Cosmopolitan
pro moderní design
Ruční sprcha Euphoria 110 se třemi
režimy proudu

SPRCHOVÝ SYSTÉM TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210
27 922 001
Díky elegantní sprchové hlavici z leštěného
chromu a oválným tvarům je sprchový systém
Tempesta Cosmopolitan 210 dokonalou volbou
pro moderní koupelny.
•
•

•

Hlavová sprcha Tempesta 210
Baterie Grohtherm 1000 Cosmopolitan
pro moderní design
Ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100
se dvěma režimy proudu

Sledujte nás

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.
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Více informací naleznete na grohe.cz
• Vyzkoušejte náš sprchový konfigurátor
• Podívejte se na nové video GROHE SmartControl
• Stáhněte si náš zbrusu nový sprchový katalog
pomocí QR kódu níže
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