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GROHE Blue Home Mono
Výpusť ve tvaru C
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Naskenujte zde pro konfiguraci 
vašeho osobního kuchyňského 
systému.

Chladič/bojeler lze instalovat do vzdálenosti  
až 1,8 metrů od baterie.

 

 

GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru L

GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru C
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KUCHYŇSKÉ 
SYSTÉMY GROHE 
NAVRŽENY TAK, ABY VYPADALY 
SKVĚLE V KAŽDÉ KUCHYNI

Pro více informací  
navštivte grohe.czGROHE RED MONO TAKÉ OBSAHUJE BOJLER (VELIKOST M NEBO L) A FILTRAČNÍ SET.



   

CHLADIČ A 
KARBONIZÁTOR 

SYSTÉMU GROHE 
BLUE HOME

FILTR VELIKOSTI SCO2 KARBONIZAČNÍ 
LAHEV 425 G

KAŽDÁ SADA GROHE BLUE HOME OBSAHUJE:

GROHE Blue Home 
Výpusť ve tvaru C

GROHE Blue Home 
Výpusť ve tvaru U

GROHE Blue Home 
Výpusť ve tvaru L

VYBERTE SI SVŮJ SET GROHE BLUE HOME DUO

  

 

Směšovací ventil  
GROHE Red

VYBERTE SI SVŮJ SET GROHE RED DUO

GROHE Red  
Výpusť ve tvaru L

GROHE Red 
Výpusť ve tvaru C

KAŽDÁ SADA SYSTÉMU GROHE RED OBSAHUJE BOJLER  
(VELIKOST M NEBO L) A FILTRAČNÍ SET.

VYBERTE SI 
BOJLER VELIKOST 

L NEBO M*

VELIKOST L VELIKOST M

* Velikost L = 5.5 l vroucí vody | Velikost M = 3 l vroucí vody



OSVĚŽENÍ A SKVĚLÁ CHUŤ 
PŘÍMO Z KOHOUTKU 
UNBOTTLED WATER BY GROHE BLUE HOME



OKAMŽITĚ LAHODNÁ

100% CHUŤ

OKAMŽITĚ PERLIVÁ



CO MYSLÍTE? KTERÁ  
JE NEJČERSTVĚJŠÍ  
A NEJCHUTNĚJŠÍ  
VODA NA ZEMI?

100% CHUŤ

VĚŘÍME TOTIŽ, ŽE 
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 
SE NACHÁZÍ BLÍŽE 
VAŠEMU DOMOVU. 

ŘÍKÁME JÍ 
UNBOTTLED WATER.



PŘEDSTAVUJEME  
VÁŠ SOUKROMÝ  
ZDROJ VODY.
Kdy jste si naposledy skutečně vychutnali vodu?  
Kdy jste se napili doušku vody, který ve vás vyvolal 
touhu napít se dalšího? Takový je přesně pocit, který 
ve vás zanechá voda ze systému GROHE Blue Home, 
důmyslného a elegantně zpracovaného řešení, jenž  
mění obyčejnou vodu v neobyčejný prožitek. A vaši 
kuchyň v exkluzivní bar, kde se budou rádi scházet  
vaši žízniví přátelé.

100% CHUŤ

Elegantní design baterie okamžitě upoutá 
vaši pozornost. Jakmile ale začnete zkoumat 
systém GROHE Blue Home podrobněji, objevíte 
jeho skryté a jedinečné kouzlo – chladič, díky 
kterému již pitná voda nebude nikdy jako dříve.



100% CHUŤ

Systém GROHE Blue Home je ztělesněním 
dokonalého souladu formy a funkce. Kombinuje 
v sobě všechny přednosti špičkové kuchyňské 
baterie a sofistikovaného vodního chladiče. 
Intuitivní ovládání a nadčasový design poté 
dotváří jedinečný obraz zdroje vody budoucnosti.

MĚNÍME 
BUDOUCNOST 
PITNÉ VODY



OBJEVTE VÝHODY,  
KTERÝMI SYSTÉM  
GROHE BLUE OBOHATÍ  
VAŠI DOMÁCNOST:

Oddělené vnitřní rozvody

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

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

POHODLÍ
Již žádné nošení těžkých lahví s vodou

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Díky snížení produkce odpadu a důsledků výroby balené  
vody přispějete k ochraně životního prostředí

Představte si, že pijete vodu z horského pramene – plnou života, 
hasící žízeň a naprosto čistou. A nyní si představte, že stejně úžasnou 
vodu můžete mít 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. 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.

Stisknutím tlačítka podsvíceného  
LED proužkem můžete přepínat  
mezi neperlivou a perlivou vodou

100% CHUŤ

Otočná výpusť o 150°

Otočná páka s vroubkováním  
pro lepší uchycení

Kartuše s technologií GROHE SilkMove  
pro standardní kohoutkovou vodu

Hygienický perlátor  
s oddělenými výstupy  
pro filtrovanou a  
nefiltrovanou vodu



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.

NEPERLIVÁ, JEMNĚ 
PERLIVÁ NEBO PERLIVÁ: 
VÝBĚR JE NA VÁS

100% CHUŤ

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.

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.



100% CHUŤ

VODA NEPODLÉHAJÍCÍ FILTRACI

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

PROUD VODY  
BEZ FILTROVÁNÍ

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 UHLÍKOVÝ PŘEDFILTR  
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.

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.

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 naše webové stránky 
www.grohe.cz

KOUZLO SE  
SKRÝVÁ VE FILTRU



100% CHUŤ

ZÁRUKA
SKVĚLÉ CHUTI
Jste milovníky čaje nebo kávy? Díky systému GROHE Blue Home 
si tyto nápoje oblíbíte ještě více. Čistá, neperlivá voda, kterou 
tento systém produkuje, zásadně vylepší chuť horkých nápojů, 
ať už z kávovaru nebo varné konvice. Díky tomu, že je tato voda 
filtrovaná, poznáte rozdíl v chuti především u kávy, kde hraje 
kvalita vody zásadní roli. Současně také filtrace těžkých kovů 
chrání kuchyňské spotřebiče a vybavení.



Z KOHOUTKU PŘÍMO  
DO SKLENICE

Co může být jednodušší než mít k dispozici  
pitnou vodu přímo z kohoutku? 

100% CHUŤ

Prostor. Pravděpodobně všichni 
cítíme, že ho není nikdy dost. Největší 
nedostatek je ho v lednici. Daří se 
vám udržovat dostatečnou zásobu 
chlazené vody pro celou rodinu na 
víkend? Znáte to, nikdo nechce v 
létě pít vlažnou vodu. Nad tím už 
díky systému GROHE Blue Home 
nebudete muset nikdy přemýšlet.

Zamyslete se na chvíli nad tím,  
kolik energie a námahy stojí za 
udržováním zásoby balené vody v 
domácnosti. Fronty v supermarketu, 
přenášení těžkých balení a jejich 
uskladňování. Jak jsou na tom vaše 
záda, mimochodem? A to nemluvíme  
o následné recyklaci prázdných lahví.

Další komoditou, kterou se nám  
v dnešní době příliš nedostává,  
je volný čas. Proč jím plýtvat jízdou 
do supermarketu, zdlouhavým 
parkováním a nakupováním?  
Systém GROHE Blue Home přináší 
méně starostí – a více času.

A uvědomte si další věc. Pokud má každý člen rodiny rád jiný typ vody, násobí se potíže s nakupováním třikrát.  
Ne se systémem GROHE Blue Home. Perlivou, jemně perlivou i neperlivou vodu budete mít k dispozici okamžitě  
a z jediné výpusti.



NEJLEPŠÍ BALENÍ 
JE ŽÁDNÉ BALENÍ 
Za naši modrou planetu zodpovídáme všichni.  
Znamená to, že je naší povinností o ni pečovat  
a neplýtvat cennými přírodními zdroji. Systém  
GROHE Blue Home si klade jednoduchý cíl –  
chránit životní prostředí s každou skleničkou.

100% CHUŤ

Balená voda: 
Až 108,5 gramů CO2 na litr.

GROHE Blue Home: 
Pouze 17,96 gramů CO2 na litr.

Skutečně potřebujeme balenou vodu? 
Věříme, že systém GROHE Blue 
Home přináší lepší řešení. Požádali 
jsme Univerzitu v Göttingenu, aby 
vypracovala podrobnou srovnávací 
studii emisí CO2. Jaký byl výsledek? 
Snížení emisí o ohromujících 61 % 
oproti kupování balené vody.

Vychutnejte si svou oblíbenou stolní 
vodu bez nutnosti zapomínat na své 
ekologické přesvědčení.

Zní to jako samozřejmost, ale je třeba  
si uvědomit, že žijeme na citlivé planetě, 
kterou nepřestáváme zahlcovat prakticky 
nezničitelnými plastovými lahvemi.

K vyrobě jediného litru minerální vody 
je zapotřebí neuvěřitelných sedm litrů 
běžné vody. A to nezmiňujeme spotřebu 
elektrické energie a emise CO2.

K výrobě 1 litru balené vody 
je zapotřebí 7 litrů běžné vody.

Systém GROHE Blue 
potřebuje pouze jeden.

1  
litru  

1  
litru  

1  
litru 

1  
litru  

1  
litru 

1  
litru  

1  
litru  

1  
litru 



100 °C  
PŘÍMO Z KOHOUTKU 
NOVÝ SYSTÉM GROHE RED:  
PRO VAŘÍCÍ VODU BEZ ČEKÁNÍ



TĚSTOVINY BEZ ČEKÁNÍ ČAJ O PÁTÉ NEBO KDYKOLIV

100 °C HORKÁ



VAŘÍCÍ VODA: 
CO BYCHOM  
BEZ NÍ DĚLALI?

ALE PROČ, PROČ JEN 
TRVÁ TAK DLOUHO, 
NEŽ SE ZAČNE VAŘIT?

PŘEDSTAVUJEME 
SYSTÉM, KTERÝ VÁM 
OKAMŽITĚ ZAJISTÍ 
HORKOU VODU:  
NOVÝ GROHE RED

NYNÍ JE VŠAK  
ČEKÁNÍ U KONCE

100 °C HORKÁ



Zamyslete se nad tím, kolikrát denně potřebujete vařící 
vodu, a kolik času strávíte čekáním na to, až se voda začne 
vařit. A teď si představte, že byste mohli tento čas, energii 
a drahocenný prostor na kuchyňské lince ušetřit – pomocí 
jediného produktu. Přesně to pro vás může udělat GROHE 
Red. Dokonale spolehlivý systém, který poskytuje vařící 
vodu přímo z kohoutku, bezpečně a bez čekání. Jakmile 
jednou poznáte přednosti tohoto úžasného kuchyňského 
pomocníka, nebudete si umět představit být bez něj.

HORKÁ NOVINKA 
PRO VAŠI KUCHYNI 

Pod elegantní kuchyňskou baterií GROHE Red  
se ukrývá energeticky efektivní titanový bojler,  
který pracuje skutečně jen tehdy, kdy to budete 
potřebovat. A estetiku vaší kuchyně rozhodně  
nijak neohrozí.

100 °C HORKÁ



ČÍM JE SYSTÉM GROHE RED 
TAK VÝJIMEČNÝ?
Je to díky kombinaci skvělého vzhledu a prvotřídní funkcionality.  
A proč by špičková kuchyňská baterie nemohla překonat varnou 
konvici? Díky všestranným funkcím a elegantnímu vzhledu přemění 
baterie GROHE Red každou kuchyň na ráj efektivní gastronomie.

100 °C HORKÁ



Dotyková tlačítka  
s bezpečnostním  
zámkem ChildLock

TECHNOLOGIE,  
KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT
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

KONEC ČEKÁNÍ
Vařící vodu nyní budete mít k dispozici stisknutím 
jediného tlačítka. Čekání na vařící vodu v hrnci nebo 
varné konvici se tak stane minulostí

MÉNĚ ODPADU
Napustíte si vždy přesně tolik vody, kolik potřebujete, 
takže ušetříte vodu a snížíte spotřebu energie

ČISTÁ, SVĚŽÍ CHUŤ
Filtrovaná voda zahřátá na 100 °C poskytuje dokonalý 
chuťový zážitek

POŘÁDEK NA 
KUCHYŇSKÉ LINCE
Filtrovaná voda zahřátá na 100 °C, takže už nepotřebujete 
varnou konvici. Systém GROHE Red zajistí veškerou 
vodu, kterou potřebujete, prostřednictvím jediné baterie

Kartuše s technologií GROHE SilkMove  
pro běžnou kohoutkovou vodu

Otočná páka s vroubkováním  
pro lepší uchycení

Oddělené vnitřní rozvody pro 
běžnou a vařící vodu

Otočná výpusť o 150°

100 °C HORKÁ



Čím více budete GROHE Red používat, tím více způsobů využití  
vás napadne. Systém zjednoduší váš život výrazněji než cokoliv 
jiného. Blanšírování, vaření, nahřívání, sterilizace, čištění. Čaj, káva, 
brokolice, špagety, vejce. Ke snídani, do kojenecké výživy, jako 
půlnoční svačinka. Možnosti jsou skutečně neomezené. A jakmile 
jednou poznáte dokonalé pohodlí systému GROHE Red, už nikdy 
nebudete chtít být bez něj.

JEDINÝ ZDROJ VAŘÍCÍ VODY – 
A MILION MOŽNOSTÍ, JAK
HO VYUŽÍT

Během odemykání bude LED  
indikátor blikat červeně a rozsvítí  
se nepřerušovaně ve chvíli, kdy  
bude dětský zámek uvolněn.

Stiskněte a podržte tlačítko dětského 
zámku 1 vteřinu pro odemknutí funkce 
vařící vody.

Pro spuštění proudu vařící vody 
stiskněte a podržte spodní tlačítko. 
Jakmile prst z tlačítka sundáte, proud 
vařící vody se okamžitě zastaví.

100 °C HORKÁ



TECHNOLOGIE,  
KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT
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.

100 °C HORKÁ

STATISTIKY NEHOD ZŮSOBENÝCH  
VARNÝMI KONVICEMI
(pouze vážná zranění)
Děti ve věku 0 – 4 let, 367 vážných zranění celkem

Popis nehody % případů

Dítě na sebe převrhlo celou konvici 44 %

Dítě na sebe převrhlo konvici zataháním 18 % 
nebo zakopnutím o napájecí kabel

Rodič/dospělá osoba na dítě omylem  3 %
vylila vodu z konvice

Dospělá osoba postříkala dítě horkou  4 %
vodou při manipulaci

Konvici na oběť převrhlo jiné dítě 12 %

Ostatní  16 %

zdroj: http://www.humanics-es.com/burns.pdf



NAKRMTE VÍCE HLADOVÝCH 
ŽALUDKŮ POMOCÍ FUNKCE  
GROHE RED POTFILLER
Běžná rychlovarná konvice dokáže najednou uvařit maximálně 1,7 litrů vody. 
GROHE Red umí mnohem více. Obsahuje totiž praktickou funkci pro plnění 
hrnců, jejíž prostřednictvím můžete napustit až 3 litry vařící vody najednou. 
To oceníte třeba při vaření špaget, ale i v jakékoliv jiné situaci, kdy budete 
potřebovat hodně vařící vody. A jakmile funkci pro plnění hrnců aktivujete, 
můžete prst z tlačítka sundat, takže budete mít obě ruce volné pro držení  
těžkého hrnce. 

Funkci pro plnění hrnců odemknete 
stisknutím tlačítka dětského zámku 
dvakrát po sobě. Indikátor LED se 
rozsvítí žlutě

Poté jednoduše stiskněte spodní 
tlačítko pro spuštění proudu vody

Ten se automaticky zastaví po 
60 vteřinách, během kterých  
napustí až 3 litry vody

100 °C HORKÁ



HOTOVO DŘÍVE,  
NEŽ SE VÁS DÍTĚ ZEPTÁ  
“CO JE K VEČEŘI?“
Nač čekat? Vaše hladové ratolesti rozhodně čekat nechtějí.  
Proč byste měli čekat na to, až se začne vařit voda na špagety? 
Myslíme si, že pokaždé, když budete potřebovat vařící vodu,  
byste jí měli mít jednoduše k dispozici. Inovativní technologie, 
které se skrývají v systému GROHE Red, zajistí, že již nikdy 
nebudete muset čekat na šálek lahodného čaje. Nebo na  
večeři. A méně čekání znamená samozřejmě také menší  
spotřebu elektrické energie. Užijte si čas se svými dětmi,  
ne stáním u sporáku.

DOBA POTŘEBNÁ K PŘIVEDENÍ 1 LITRU VODY K VARU

sklokeramická 
varná deska
(2000 W)

rychlovarná 
konvice
(2000 W)

indukční varná 
deska (2500 W)

GROHE RED
(2100 W)

7,0
5,2

4,2 0,0

MINUT

MINUT

MINUT

100 °C HORKÁ

MINUT



VĚNOVALI JSME VEŠKEROU 
ENERGII TOMU, ABYSTE  
VY MOHLI ENERGIÍ ŠETŘIT
Může neustálé udržování vody o teplotě 100 °C skutečně šetřit 
elektrickou energii? Odpověď je jednoznačně ano. Důvodem je 
titanový bojler systému GROHE Red, jehož výjimečné izolační 
vlastnosti snižují potřebnou energii na udržení teploty vody na 
100 °C na naprosté minimum. Ve srovnání s tím, kolik elektrické 
energie spotřebuje varná konvice nebo deska, ušetří systém 
GROHE Red spoustu cenné elektrické energie. Pomyslete navíc  
na to, jak často vodu v konvici opakovaně zahříváte. Pokaždé, 
když konvici zapnete, se navýší částka na vašem měsíčním 
vyúčtování. To se u systému GROHE Red nestane.

Chystáte se na dovolenou? Jednoduše přepněte bojler  
do prázdninového režimu, ve kterém bude voda zahřívána  
pouze na 60 °C pro dodatečnou úsporu energie.

CENA ELEKTŘINY POTŘEBNÉ K PŘIVEDENÍ 1 LITRU VODY K VARU

5,82

CENT

4,36
CENT

4,36
CENT

3,85 

sklokeramická 
varná deska
(2000 W)

rychlovarná 
konvice
(2000 W)

indukční varná 
deska
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)

Třída energetické 
účinnosti A při  
použití směšovacího 
ventilu 40 841 001  
pro běžnou vodu.

CENT

100 °C HORKÁ



NOVÁ  
DEFINICE VODY
PŘEDSTAVUJEME 
KUCHYŇSKÉ SYSTÉMY GROHE

Sledujte nás

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38

140 00 Praha 4
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