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KUCHNIA GROHE

TERMY BEZCIŚNIENIOWE

EASYEXCHANGE

EASYDOCK

Idealny przepływ w połączeniu
z otwartymi podgrzewaczami
wody.

Perlator jest bardzo prosty
w instalacji i demontażu –
wystarczy użyć monety!

Łatwe wyciąganie i chowanie
węża prysznicowego przy
każdym użyciu.

STOPVALVE

REALSTEEL

SPEEDCLEAN

Zawór odcinający wodę
zintegrowany z baterią.

Stworzone z litej, nierdzewnej
stali – solidnego materiału o
właściwościach antybakteryjnych.

Silikonowe dysze umożliwiające
usunięcie z nich osadów
wapiennych, jednym przetarciem
palca.

MONTAŻ PODOKIENNY

EASYTOUCH

Aby otworzyć okno, wystarczy
podnieść baterię i położyć ją
płasko na blacie.

Wystarczy dotknąć powierzchni
baterii w dowolnym punkcie
wylewki, aby ją włączyć lub
wyłączyć.

DŹWIGNIA WYCHYLANA
DO PRZODU

WYGODNA WYSOKOŚĆ

FOOTCONTROL

Odpowiednia wysokość
wylewki umożliwiająca
napełnianie wysokich naczyń.

Aby zainicjować/zatrzymać
przepływ wody, wystarczy
zbliżyć stopę do czujnika
umieszczonego na dole szafki
kuchennej.

WODA FILTROWANA

WYCIĄGANA WYLEWKA

GROHFLEXX

Smaczna filtrowana woda,
prosto z baterii kuchennej –
w trosce o czas, pieniądze
i środowisko naturalne.

Wyciągana wylewka z
perlatorem zwiększająca
ergonomię.

Wyposażona w elastyczny,
higieniczny wąż GrohFlexx
wykonany z santoprenu.

WYCIĄGANA WYLEWKA
Z PRZEŁĄCZNIKIEM
STRUMIENI

PROFESSIONAL-SPRAY

EASYDOCK M

Ramię baterii obracające się
o 360° i łatwe przełączanie
pomiędzy strumieniem
zwykłym a prysznicowym.

Wbudowany magnes umożliwia
płynne dokowanie wyciąganej
wylewki.

WYCIĄGANA WYLEWKA
Z PRZEŁĄCZNIKIEM
STRUMIENI

AQUAGUIDE

Wyciągana wylewka z
perlatorem zwiększająca
ergonomię i oferująca
różne rodzaje strumienia.
CHILDLOCK
Mechanizm zabezpieczający,
uniemożliwiający przypadkowe
uruchomienie przez małe dzieci.

Uchwyt wychylający się do przodu
zapobiega przypadkowemu
uderzaniu w ścianę.
ZERO
(bez ołowiu i niklu)
Dzięki izolacji wewnętrznych
kanałów wodnych, ciecz nie ma
kontaktu z ołowiem ani niklem.

Regulowany perlator.

Wyciągana wylewka zwiększająca
ergonomię i łatwe przełączanie
pomiędzy perlatorem a prysznicem.

BOJLER Z TYTANU

OBROTOWA WYLEWKA

Wszystkie bojlery w kolekcji
GROHE Red są zrobione
z tytanu.

Ograniczony kąt obrotu
zapobiegający zalaniu kuchni.

GROHE SILKMOVE

GROHE COOLTOUCH

GROHE ECOJOY

Płynna, precyzyjna obsługa
baterii, gwarantująca komfort
użytkowania przez wiele lat.

Bez ryzyka oparzeń o gorące
powierzchnie dzięki technologii
oddzielnych kanałów wodnych.

Oszczędność cennych zasobów
wody przy pełnym komforcie
korzystania z wody.

GROHE SILKMOVE ES

GROHE STARLIGHT

GROHE WHISPER

Inteligentne połączenie
oszczędności energii
i niezawodnej obsługi.

Nieskazitelny wygląd i lśniąca
powłoka baterii, odporna na
zabrudzenia i matowienie, która
przetrwa lata.

Innowacyjna technologia
gwarantująca optymalny
przepływ wody przy niskim
poziomie hałasu.

GROHE QUICKFIX
Szybki i bezproblemowy montaż:
GROHE QuickFix skraca czas
pracy instalacji o nawet 40 %.

PRAKTYCZNE
FUNKCJE
Uwzględniając Twoje życzenia i pragnienia, systemy
kuchenne i baterie GROHE mają funkcje zapewniające
najwyższy komfort pomysłowe detale, które wyróżniają
je spośród innych. Większy wybór, komfort i elastyczność
sprawiają, że nasze produkty są wyjątkowo przyjemne
w użytkowaniu.

KUCHNIA GROHE  SPIS TREŚCI

GROHE MARKA

2

OFERTA DO KUCHNI

9

SYSTEMY KUCHENNE GROHE

37

KOLEKCJA GROHE PREMIUM LIFESTYLE

99

KOLEKCJA GROHE PERFORMANCE		

133

ZLEWOZMYWAKI GROHE

161

DOZOWNIKI DO MYDŁA GROHE

220

Przedstawiamy jedno z najciekawszych portfolio
produktowych w branży, w którym baterie kuchenne,
systemy kuchenne i ich funkcje dopasowują się do potrzeb
użytkowników, łącząc się w harmonijną całość z wyjątkowej
klasy wzornictwem. Odkryj fascynujący świat kuchni GROHE.
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JAKOŚĆ

TECHNOLOGIA

DESIGN

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

Od pierwszego szkicu przez finalny produkt po obsługę
klienta – nasi klienci mogą polegać na perfekcjonizmie,
który odzwierciedla hasło “Made in Germany”.

Stale poszukujemy innowacji technologicznych, żeby
zwiększać Twoją radość z wody każdego dnia. Poznaj
nasze inteligentne rozwiązania, które wiodą ścieżką
digitalizacji wody.

Przepis na sukces tkwiący w DNA naszego designu jest
prosty: połączyć to co współczesne z ponadczasowym
tak, by dawać Ci wrażenie, że nasze produkty zostały
stworzone specjalnie dla Ciebie.

Woda jest naszą pasją. Dbamy o każdą jej kroplę,
zaś nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój
wykracza daleko poza ten element. Chcemy chronić
wszystkie zasoby naszej planety z myślą o przyszłych
pokoleniach.

“Wśród 50 najważniejszych firm, które zmieniają świat“ –
magazyn Fortune, 2017

Ponad 400 nagród za design zdobytych od 2003 roku

“Nr 1 – najbardziej zaufana marka w branży sanitarnej” –
Wirtschaftswoche, 2017

2

Zdobywca nagrody CSR od niemieckiego rządu
za zrównoważony rozwój, 2017

3

KUCHNIA GROHE  MARKA

4

grohe.pl

5

KUCHNIA GROHE  MARKA  SYSTEMY KUCHENNE

grohe.pl

GROHE
SYSTEMY KUCHENNE
PERFEKCYJNE ROZWIĄZANIA
DO TWOJEJ KUCHNI

SYSTEMY KUCHENNE

AKCESORIA GROHE

GROHE BLUE PURE

KOMPOZYT

STAL NIERDZEWNA

SYSTEMY KUCHENNE GROHE BLUE / GROHE RED

6

PVD

BATERIE

SYSTEMY DO SEGREGACJI ODPADÓW
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OFERTA
DO KUCHNI
Systemy kuchenne i baterie GROHE zostały stworzone
tak, by nie tylko odpowiadały potrzebom użytkowników,
ale także wyróżniały się innowacyjnymi rozwiązaniami.
Większy wybór, komfort i elastyczność sprawiają, że
nasze produkty są wyjątkowo przyjemne w obsłudze.
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EASYDOCK M
Mocny, wbudowany magnes
umożliwia płynne dokowanie
wyciąganej wylewki.

GROHE
SMARTCONTROL
Bateria SmartControl Kitchen zapewnia precyzyjną obsługę. Do uruchamiania
i zatrzymywania przepływu wody nie służy standardowa dźwignia, lecz
przycisk na wylewce. To świetne rozwiązanie, gdy ręce zajęte są kuchennymi
czynnościami, ponieważ przycisk można obsługiwać także nadgarstkiem
lub łokciem. Zawór na wylewce umożliwia płynną regulację podawanej
wody – od oszczędnej strużki do intensywnego strumienia.
Obrót pierścienia na korpusie baterii w lewo lub w prawo pozwala na
ustawienie odpowiedniej temperatury wody. Funkcja wyciąganej wylewki
zapewnia dużą elastyczność, zaś możliwość wyboru trzech kształtów oraz
11 atrakcyjnych powłok sprawia, że dopasowanie idealnego modelu do
wystroju kuchni jest równie łatwe, co obsługa baterii.
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30 270 000 + 30 309 000
Essence
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
i 2 strumieniami wody
+ zestaw do przezbrojenia
FootControl

GROHE
FOOTCONTROL
W kuchni liczy się czas i wygoda, ponieważ zazwyczaj
to właśnie w tym miejscu Twoje ręce pracują najwięcej.
Dlaczego nie zapewnić im więcej swobody? Nowe
baterie kuchenne GROHE FootControl można włączyć,
lekko dotykając stopą czujnika umieszcznego na cokole
szafki, co sprawia, że ręce są swobodniejsze, zaś
bateria zawsze lśni czystością. W tę innowacyjną
technologię są wyposażone dwa z naszych najbardziej
popularnych baterii kuchennych. Możesz również
zainstalować ją do każdej baterii kuchennej GROHE
z wciąganą wylewką. Dotknij czujnika stopą i pożegnaj
się z bakteriami, bałaganem i zamieszaniem!

FOOTCONTROL
Aby włączyć lub wyłączyć
wodę, wystarczy zbliżyć stopę
do czujnika umieszczonego
na dole szafki kuchennej.

30 309 000
Zestaw do przezbrojenia
Każdą baterię z wyciąganą wylewką można wzbogacić
o technologię FootControl.
Dostępny w następujących kolekacjach:
K7, Zedra, Minta, Essence, Eurodisc Cosmopolitan,
Eurodisc, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

Z wyjątkiem wariantów niskociśnieniowych, SmartControl
oraz baterii GROHE EasyTouch.

12
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GROHE
EASYTOUCH
Kuchnia to miejsce, gdzie ręce zawsze mają dużo pracy.
Dlaczego więc nie ułatwić sobie zadania z dotykowymi
bateriami GROHE? Poznaj dwa innowacyjne rozwiązania,
które pozwalają Ci kontrolować przepływ wody bez potrzeby
używania dłoni. Twoja kuchnia staje się miejscem bardziej
higienicznym i wygodnym, w którym wszelkie czynności
możesz wykonywać instynktownie. Baterie z serii GROHE
Touch mogą być uruchamiane za pomocą zwyczajnego
dotknięcia wylewki nadgarstkiem albo łokciem. Zyskaj
więcej swobody w swojej kuchni, zapomnij o czyszczeniu
baterii po każdym użyciu. Zmień sposób w jaki zarządzasz
swoją kuchnią za pomocą jednego dotknięcia.
Kuchnia to tętniąca życiem część Twojego domu. Spójrzmy
prawdzie w oczy, czasem wkrada się tam nieporządek.
Z innowacyjnymi bateriami dotykowymi GROHE, zabrudzenia
na armaturze przestaną spędzać Ci sen z powiek, a ryzyko
pozostawienia zarazków na powierzchni uchwytu to już
przeszłość. Niewidoczna technologia GROHE pozwoli
Ci włączyć przepływ wody za pomocą jednego dotknięcia
wylewki przedramieniem, nadgarstkiem lub wierzchem
dłoni. Dosyć tłustych odcisków palców i nieudanych prób
uruchomienia baterii łokciem.

14

EASYTOUCH
Wystarczy dotknąć
powierzchni baterii
w dowolnym punkcie
wylewki, aby ją włączyć
lub wyłączyć.

30 219 002
Zedra Touch
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „C”
z wyciąganą wylewką
z przełącznikiem strumieni
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KUCHNIA GROHE  OFERTA DO KUCHNI  RODZAJE WYLEWEK

grohe.pl

RODZAJE
WYLEWEK
Nasza kolekcja wylewek umożliwia połączenie komfortu
z ogromną elastycznością w kwestii wzornictwa. Oferujemy
wylewki o różnorodnych wysokościach, od kompaktowych,
przeznaczonych do małych przestrzeni po wysokie, idealne
do napełniania garnków oraz szeroką gamę wylewek
w kształcie U, C i L, dzięki czemu można wybrać coś idealnie
pasującego do każdego stylu. Potrzebujesz jeszcze więcej
wygodnych opcji? Wylewki obrotowe albo wyciągane,
zapewniają jeszcze więcej swobody w kuchniach, w których
dużo się dzieje.
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WYJĄTKOWE FUNKCJE
NATRYSKÓW
Popraw dynamikę swojej codziennej pracy dzięki profesjonalnym, wyciąganym
wylewkom GROHE. Ciesz się większym zasięgiem działania, zapewniającym
wygodę obsługi. Dostępne są również modele umożliwiające przełączanie między
dwoma rodzajami strumieni, co jeszcze bardziej poprawia jakość pracy w kuchni.
Funkcja GROHE EasyDock i wąż glideflex gwarantują, że wyciągana wylewka
łatwo wraca na miejsce, zaś w niektórych modelach funkcja GROHE EasyDock M
wykorzystuje magnes, by za każdym razem, swobodnie umieszczać wyciągniętą
część wylewki z powrotem w korpusie baterii. Czyszczenie po zakończonej pracy
również nie sprawi problemu dzięki technologii GROHE SpeedClean, dostępnej
we wszystkich bateriach z wyciąganą wylewką, dzięki której wystarczy przesunąć
palcem, by usunąć kamień z perlatora.
31 395 DC0
Eurocube
Jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa

PROFESSIONAL SPRAY
Ramię baterii obracające się
o 360° i łatwe przełączanie
pomiędzy strumieniem
zwykłym a prysznicowym.

20
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nowość
TRZY STRUMIENIE
TECHNOLOGIA
NOWE INNOWACYJNE STRUMIENIE
1 Strumień laminarny
Strumień bez dodatku powietrza
gwarantujący brak rozpryskiwania
2 Strumień prysznicowy
Mocny spray z dodatkiem powietrza
do płukania owoców i warzyw

4

3 Strumień GROHE Blade Spray
Skondensowany strumień zużywający
o 70 % mniej wody w porównaniu
z natryskiem prysznicowym
(należy mocniej nacisnąć przycisk)

1

2

3

4 Przycisk pauzy
Umożliwia zatrzymanie przepływu wody
(należy przytrzymać przycisk)

1

2

3
Strumień laminarny

Strumień prysznicowy

Strumień GROHE Blade Spray

22
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GROHFLEXX
WYCIĄGANA WYLEWKA
Z PRZEŁĄCZNIKIEM STRUMIENI

Wyposażona w elastyczny,
higieniczny wąż GrohFlexx
wykonany z santoprenu.

Wyciągana wylewka zwiększająca
ergonomię i łatwe przełączanie
pomiędzy perlatorem a prysznicem.

30 294 000
Essence
Jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
i 2 strumieniami wody

30 270 000
Essence
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką, wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody

EASYDOCK M
Wbudowany magnes
umożliwia płynne dokowanie
wyciąganej wylewki.

24
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EASYDOCK
Łatwe wyciąganie i chowanie
węża prysznicowego przy
każdym użyciu.

32 663 003
Concetto
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
z wyciąganym perlatorem

WYCIĄGANA WYLEWKA
Wyciągana wylewka
z perlatorem zwiększająca
ergonomię.

26
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ZLEWOZMYWAKI
KOMPOZYTOWE
GROHE

ZLEWOZMYWAKI
GROHE ZE STALI
NIERDZEWNEJ

Trwałe i odporne zlewozmywaki kompozytowe GROHE
są wykonane z kwarcu – najtwardszego składnika granitu.
Jednolity zlewozmywak jest odporny na zarysowania,
wgniecenia, wysoką temperaturę i plamy, stanowiąc
piękny element każdej kuchni, który świetnie znosi trudy
intensywnego użytkowania.

Zamontuj w swojej kuchni imponujący i elegancki
zlewozmywak GROHE ze stali nierdzewnej. Stosowana
przez nas stal szlachetna o ponadprzeciętnych
parametrach to doskonała funkcjonalność,
wyraziste kąty i obszerna przestrzeń – wytłoczone
w ponadczasowym, wytrzymałym materiale.

GROHE
PVD
Niezwykle trwałe powłoki: od szlachetnego matu
po diamentowy połysk. Recepta na sukces kryje się w jakości
naszych powłok. GROHE wykorzystuje najnowocześniejszą
technologię do tworzenia powierzchni swoich produktów,
które wyróżniają się trwałością. Mechanizm tworzenia
powłoki polegąjacy na osadzaniu jej z fazy gazowej przy
wykorzystaniu zjawisk fizycznych, zwany PVD, gwarantuje,
że będzie ona trzy razy twardsza i bardziej odporna na
zarysowania. Proces umożliwia również uzyskanie doskonale
połyskującego złota czy wyrafinowanej powłoki ze stali
nierdzewnej. Dzięki temu baterie GROHE zachwycają swoim
wyglądem i solidnym wykonaniem.
28
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GROHE PVD
NIEZWYKLE TWARDA
I ODPORNA
NA ZARYSOWANIA
POWIERZCHNIA
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA PVD PODKREŚLA
INTENSYWNOŚĆ NOWYCH KOLORÓW GROHE
Istotnym elementem każdego dobrego projektu jest właściwy
dobór kolorów. Równie ważna jest jednak jakość powłoki.
Zwłaszcza w łazience i kuchni, gdzie powierzchnie muszą być
szczególnie trwałe – idealna i wysoce odporna na zarysowania
powłoka wyróżnia znakomite produkty na tle tych, które można
uznać jedynie za dobre. Firma GROHE zawsze starała się
oferować wyłącznie najdoskonalsze produkty. Dlatego też
wybraliśmy specjalną technologię, która gwarantuje nie tylko
najlepsze i najbardziej wyraziste kolory, ale także najwyższą
jakość wytrzymałej powłoki. Zależy nam, aby nasza armatura
jak najdłużej służyła jej użytkownikom. Oprócz odporności
samego materiału ważna jest również estetyka koloru. Chcemy,
aby szarość Brushed Hard Graphite była jak najciemniejsza,
a złota powłoka cieszyła oko najjaśniejszym blaskiem.
Takie zadanie postawiliśmy naszym technologom. W ścisłej
współpracy z zespołem projektowym GROHE osiągnęli
oni znakomite rezultaty, stosując nową technologię PVD.

GROHE PVD
10 x większa odporność na zarysowania
3 x twardsza powierzchnia

NOWE KOLORY
000 I StarLight Chrome

GL0 I Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset

A00 I Hard Graphite

DC0 I SuperSteel

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DL0 I Brushed Warm Sunset

AL0 I Brushed Hard Graphite EN0 I Brushed Nickel

30

BE0 I Polished Nickel
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GROHE
TERMY BEZCIŚNIENIOWE
W kuchniach położonych z dala od źródeł ciepłej wody wciąż jeszcze można
spotkać się z zastosowaniem małego bojlera, umieszczonego bezpośrednio
pod zlewem. W takich przypadkach zalecana jest specjalna bateria
zlewozmywakowa, dzięki której ciepła woda popłynie natychmiast, zaś
połączenie baterii z termami bezciśnieniowymi zapewni idealny przepływ.
Dostępny w kolekcjach:
Minta, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan

GROHE
MONTAŻ PODOKIENNY
Zlew pod oknem zapewnia widok, który koi i inspiruje w trakcie
gotowania lub zmywania naczyń. Baterie GROHE do montażu
podokiennego umożliwiają łatwe otwieranie i mycie okien. Wystarczy
podnieść wylewkę i położyć ją płasko na powierzchni – to wszystko.
Dostępny w kolekcjach:
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan

32

33

KUCHNIA GROHE  OFERTA DO KUCHNI  GROHE ZERO & ZAWORY ODCINAJĄCE

grohe.pl

GROHE ZERO
(BEZ ołowiu i niklu)
Dzięki izolacji wewnętrznych kanałów wodnych,
woda nie ma kontaktu z ołowiem ani niklem.
Dostępny w kolekcjach:
SmartControl, Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto,
Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart
Cosmopolitan, Eurosmart,
Baulines

GROHE
ZAWORY ODCINAJĄCE
Ten niewielki zawór odcinający, znajdujący się u podstawy
Twojej baterii, zamyka dopływ wody do zmywarki albo pralki,
zwiększając wygodę każdego dnia. Jeden szybki obrót i woda
jest bezpiecznie zakręcona.
Dostępny w kolekcjach:
Minta, Concetto, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

GROHE
COOLTOUCH
Bez ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie dzięki funkcji GROHE CoolTouch.
Dostępny w kolekcjach:
SmartControl, Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart, Baulines
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KOLEKCJA GROHE PREMIUM LIFESTYLE

Świeża, swobodnie płynąca woda to źródło życia. Nasze
kolekcje systemów kuchennych oferują Ci doświadczenie
czystości i wygody, które zamieni wodę z baterii w źródło
zdrowia i radości w Twoim domu.
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KOLEKCJA GROHE PERFORMANCE
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ZLEWOZMYWAKI GROHE
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DOZOWNIKI DO MYDŁA GROHE

220
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GROHE
BLUE
Ciesz się świeżą, przefiltrowaną wodą, gdziekolwiek
jesteś. W bogatej kolekcji GROHE Blue znajdziesz
modele, które sprawdzą się w każdej sytuacji – zapewnij
sobie filtrowaną i gazowaną wodę w zaciszu własnej
kuchni lub wybierz model idealny do zastosowań
biurowych i profesjonalnych. Zestaw startowy będzie
idealnym wyborem. Wszystkie wersje GROHE Blue
charakteryzują się atrakcyjnym, smukłym designem
oraz intuicyjną i wygodną obsługą.

GROHE BLUE
HOME

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

Najlepsze rozwiązanie do Twojego domu.

Idealny wybór do biur oraz małych/średnich firm.

Doskonały model do zaspokojenia podstawowych potrzeb.

STRONA 44

42

STRONA 62

STRONA 68
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GROHE BLUE
HOME
TWOJE PRYWATNE
ŹRÓDŁO WODY
SCHŁODZONA I GAZOWANA
Wolisz schłodzoną wodę z bąbelkami czy bez? Może
preferujesz coś pomiędzy? Z GROHE Blue wybór należy
tylko do Ciebie. Najpierw woda jest filtrowana, w celu
usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. Następnie ulega
schłodzeniu, aby stała się orzeźwiająca jak górski potok.
Naciśnij przycisk na uchwycie, aby uruchomić strumień
i wybrać stopień nasycenia wody dwutlenkiem węgla.
Świeża woda dopasowana idealnie do Twojego smaku,
płynąca z baterii kuchennej – to takie proste! Uchwyt
po prawej stronie miesza ciepłą i zimną wodę, pełniąc
funkcję standardowej baterii, a ten po lewej stronie służy
do obsługi systemu GROHE Blue, włączając przepływ
wody pitnej i dając możliwość wyboru stopnia jej nasycenia
CO2 – od idealnie spokojnej po eksplodującą bąbelkami.

31 455 DC1
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie C

Wskaźnik z diodami LED umieszczony na uchwycie
przedstawia kolorami wybrany stopień nagazowania
wody – niegazowaną, średnio gazowaną i gazowaną,
a także ostrzega, gdy wydajność filtra spadnie do 10 %,
co oznacza, że wkrótce powinien zostać zmieniony.
Temperaturę wody zwiększając regulować w zakresie
od 5 °C do 10 °C.
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FUNKCJA WYCIĄGANEJ
WYLEWKI
Baterie GROHE Blue Home są teraz dostępne z wyciąganą wylewką,
zapewniającą im pełną funkcjonalność oraz elastyczność. Wybierz
kształt wylewki spośród trzech współczesnych wzorów – w każdej
z nich zastosowano higieniczną wylewkę oraz dwa osobne kanały
do wody filtrowanej i niefiltrowanej.

Bez ołowiu
i niklu
Wyciągana
wylewka

Higieniczny
perlator
z dwoma
wyjściami wody
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MOŻLIWOŚĆ KONTROLI
DZIĘKI APLIKACJI GROHE ONDUS
Baterią GROHE Blue Home możesz wygodnie zarządzać za pomocą aplikacji
na smartfony. Aplikacja GROHE Ondus nie tylko poinformuje, kiedy filtr lub butla
z CO2 wymagają wymiany, ale może także automatycznie zamówić te elementy.
Za pomocą aplikacji możesz nalać wody i monitorować jej zużycie.
• INTEGRACJA JEDNOSTKI CHŁODZĄCEJ Z LOKALNĄ SIECIĄ WLAN
• KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA
• AUTOMATYCZNE ZAMAWIANIE FILTRA I BUTLI CO2
• POWIADOMIENIA O NISKIEJ POJEMNOŚCI

Wymagania systemowe
iPhone z systemem iOS 9.0 lub nowszym / smartfon z systemem Android 4.3
lub nowszy / zaszyfrowana i zabezpieczona hasłem sieć WPA2, filtry adresów
MAC nie są obsługiwane
Urządzenia przenośne i GROHE Ondus App nie są zawarte w dostawie i muszą
być zamawiane oddzielnie za pośrednictwem autoryzowanego sklepu Apple/
sklepu/iTunes lub Google Play. Znak słowny i logo Bluetooth® to zastrzeżone
znaki towarowe należące do Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek użycie takich
znaków przez Grohe AG odbywa się pod licencją. Inne znaki towarowe i nazwy
handlowe należą do ich właścicieli. Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch,
iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanej w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności
za działanie tego urządzenia lub zgodność z normami bezpieczeństwa i
regulacjami prawnymi.
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DOWIEDZ SIĘ, JAKIE KORZYŚCI DAJE CI SYSTEM
GROHE BLUE:
Wyobraź sobie, że pijesz wodę wprost z górskiego
źródła – krystalicznie czystą, rześką i zaspokajającą
pragnienie. Teraz wyobraź sobie tę samą, zdrową,
nieskażoną zanieczyszczeniami wodę, płynącą prosto
z Twojej baterii kuchennej. System GROHE Blue sprawi,
że to marzenie stanie się rzeczywistością. Zmieni
on zwykłą wodę z baterii, poddając ją procesowi filtracji,
zostawiając smak świeżości i czystości – taki jak
w naturze.

Obrotowa wylewka
pod kątem 150°

Nieważne jak widzisz idealną odświeżającą wodę –
schłodzoną, gazowaną, a może tylko lekko gazowaną?
GROHE Blue dostarczy Ci ją prosto z Twojej baterii
kuchennej.
Osobne, wewnętrzne kanały wodne
dla wody filtrowanej i niefiltrowanej.

Higieniczny perlator
z dwoma wyjściami wody

SMAK
Filtry GROHE usuwają z wody wszelkie zanieczyszczenia,
dając jej czysty świeży smak, lepszy nawet od tego, który
ma woda butelkowana.

ZDROWIE I DOBRE
SAMOPOCZUCIE

Dźwignia wychylana do przodu, o odpowiednio
wymodelowanym kształcie, by zapewniać
maksimum ergonomii

GROHE Blue Home usuwa najdrobniejsze osady,
zostawiając cenne minerały, co sprawia,
że dobroczynne właściwości wody są zachowane.

WYGODA

Głowica z technologią GROHE SilkMove
do wody niefiltrowanej

Koniec z dźwiganiem do domu ciężkich butelek.

EKOLOGIA
System jest przyjazny dla środowiska, ponieważ
nie zużywa zasobów potrzebnych na pakowanie
i transport, które są niezbędne przy produkcji wody
butelkowanej.
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NIEGAZOWANA, LEKKO GAZOWANA
ALBO GAZOWANA: WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE
Jak bardzo nasyconą CO2 wodę lubisz? To kwestia
Twoich indywidualnych preferencji smakowych.
GROHE Blue Home kryje w sobie prosty i intuicyjny
mechanizm, który pozwala uzyskać odpowiednie
nasycenie wody dwutlenkiem węgla za pomocą
jednego przycisku. Ty i Twoja rodzina otrzymujecie
przyjemnie schłodzoną, filtrowaną wodę – dokładnie
taką, jaką lubicie.

Woda, zwłaszcza niegazowana – to podstawa żywienia.
Jeśli pragniesz, żeby była odpowiednio schłodzona
i smaczna, wystarczy tylko nacisnąć przycisk. Dioda LED
zaświeci się na niebiesko i Twoja szklanka napełni się
orzeźwiającym napojem.

54

Gazowana – ale nie za bardzo? Jedynie lekko gazowana?
Kiedy tylko masz ochotę. Naciśnij dwie ikony jednocześnie –
dioda LED zaświeci się kolorem turkusowym – żeby stworzyć
strumień wody delikatnie nasycony bąbelkami gazu.

Woda gazowana, migocząca tysiącem bąbelków. Jeśli
według Ciebie to idealna recepta na ugaszenie pragnienia,
po prostu naciśnij ikonę zlokalizowaną najniżej – dioda
LED zaświeci się na zielono – a Ty otrzymasz szklankę
wody o ulubionym smaku.
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ŹRÓDŁO ZDROWSZEGO ŻYCIA

WYGODA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Woda jest najcenniejszą i najbardziej fascynującą
substancją na Ziemi, źródłem samego życia.
Udowodniono, że ma dobroczynny wpływ na zdrowie,
samopoczucie oraz wygląd. Eksperci zalecają picie co
najmniej 2 litrów wody dziennie.

Pomyśl przez chwilę o wysiłku i energii, które są
potrzebne do zaopatrywania Twojego domu w wodę
butelkowaną. Najpierw musisz ją kupić w sklepie,
a następnie przenieść z samochodu do domu. Gdy już
to zrobisz, potrzebne jest Ci miejsce, w którym będziesz
ją przechowywał, najlepiej takie, które nie rzuca się w
oczy. Z kolei po opróżnieniu butelek, musisz je wyrzucić
i zacząć cały cykl od początku.

Wiele osób wybiera wodę butelkowaną, wierząc, że jest
zdrowsza i smaczniejsza od kranowej. Naukowe analizy
dowiodły jednak, że ze względu na rygorystyczne
przepisy regulacji i kontroli zasobów wody pitnej, woda
z baterii jest przynajmniej tak dobra jak butelkowana.
Ludzie kupują wodę butelkowaną również ze względu
na zamiłowanie do wody gazowanej. GROHE Blue
sprawia, że wszystkie korzyści wody butelkowanej
znajdziesz w baterii kuchennej. System ten zapewnia
doskonały smak i oferuje możliwość nasycenia wody
CO2. Dzięki temu GROHE Blue staje się rozwiązaniem
idealnym – dobrym nie tylko dla zdrowia i środowiska,
ale gwarantującym także świetne wrażenia smakowe.

Instalując w kuchni system GROHE Blue, możesz
pożegnać się z wysiłkiem i niewygodami związanymi
z butelkowaną wodą, bez żadnych ustępstw, które
mogłyby wpłynąć na Twoje zdrowie lub przyzwyczajenia
smakowe. Po prostu włącz baterię i ciesz się
bezkonkurencyjnym doświadczeniem świeżości. Co
może być od tego prostsze?
WODA PITNA NIE MUSI BYĆ KOSZTOWNA
DLA ZIEMI
Potrzeba aż 7 litrów wody, do wyprodukowania jednego
litra wody butelkowanej. Nie wspominając o zużytej
energii i emisji dwutlenku węgla, które są efektem
wyprodukowania 1,5 miliona ton plastikowych opakowań
potrzebnych co roku przemysłowi.
W GROHE cały czas pracujemy nad zabezpieczeniem
przyszłości wody, naszego najcenniejszego naturalnego
zasobu. To właśnie troska o przyszłość stoi za produktami
takimi jak GROHE Blue, które z łatwością pomagają
ograniczyć zużycie energii i wody.
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CAŁA MAGIA ZAKLĘTA JEST W FILTRZE
Żeby stworzyć system GROHE Blue, nawiązaliśmy współpracę
z BWT, europejskim liderem na rynku producentów filtrów do
wody. Pragnęliśmy dać naszym klientom radość płynącą z picia
wody o niebywałych właściwościach smakowych i odświeżających.
Filtr zastosowany w GROHE Blue działa na podstawie 5-stopniowego
procesu filtracji, który pozwala na usunięcie z wody nawet
najmniejszych cząsteczek szkodliwych substancji i jednocześnie
pozostawienie w niej istotnych dla zdrowia minerałów.

USTAWIENIA OBEJŚCIA
Mała ilość osadów w wodzie poprawia
jej smak i pozwala na zachowanie
równowagi mineralnej. Regulacja
umożliwia ustawienie pożądanej ilości
wody bez usuwania osadów wapiennych
w filtrze wymiany jonowej.

WODA WPŁYWAJĄCA

FILTRACJA WODY Z OBEJŚCIA

OBEJŚCIE PRZEPŁYWU WODY

Każdy zestaw startowy GROHE Blue Home
zawiera filtr w rozmiarze S, który może
być później wymieniony na filtry w 3
dostępnych rozmiarach – S, M oraz L.
Każdy z nich, wykorzystuje pięciostopniowy
proces filtracji, żeby usunąć nawet
najdrobniejsze osady z wody pitnej,
które wpływają negatywnie na jej smak.
Filtracja za pomocą węgla aktywnego
usuwa chlorany, podczas gdy filtr wymiany
jonowej redukuje ilość osadów wapiennych
i metali ciężkich – co daje w rezultacie
nieskażoną, pozbawioną nieprzyjemnego
zapachu wodę pitną o czystym, świeżym
smaku.

WODA WYPŁYWAJĄCA
PIĘCIOSTOPNIOWY PROCES
FILTRACJI KROK PO KROKU
FILTR DROBNY
Zatrzymuje pozostałe, najdrobniejsze
cząsteczki.

FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM
Drugi proces filtracji ma na celu
uzyskanie najlepszych walorów
smakowych. Filtr usuwa niepożądane
substancje, oczyszczając wodę przy
jednoczesnym zachowaniu istotnych
dla zdrowia minerałów.

FILTR WYMIANY JONOWEJ
Usuwa osady wapienne i metale
ciężkie.

FILTR WSTĘPNY
Z WĘGLEM AKTYWNYM
(POPRAWA SMAKU WODY)
Usuwa chlorany, substancje metaliczne
i większe cząsteczki organiczne, w
tym środki owadobójcze i pestycydy –
wszystko w celu uzyskania świeżego
smaku wody.

FILTR WSTĘPNY
Zatrzymuje gruboziarniste cząsteczki
piasku i innych zanieczyszczeń.
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31 539 000
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie L
Zestaw startowy
z wyciąganą wylewką

31 541 000
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie C
Zestaw startowy
z wyciąganą wylewką

31 543 000
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie U
Zestaw startowy
z wyciąganą wylewką

31 454 001
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie L
Zestaw startowy

31 455 001
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie C
Zestaw startowy

31 456 001
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie U
Zestaw startowy

KAŻDY ZESTAW GROHE BLUE HOME ZAWIERA:

31 498 001
GROHE Blue Home Mono
Zestaw startowy

BUTLA Z CO2
425 g

FILTR
W ROZMIARZE S

JEDNOSTKA CHŁODZĄCA
Z SATURATOREM
GROHE BLUE HOME

Opcje kolorystyczne:
000/001 I StarLight Chrome
DC0/DC1 I SuperSteel
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DA1 I Warm Sunset
DL1 I Brushed Warm Sunset

A01 I Hard Graphite
AL1 I Brushed Hard Graphite
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GROHE BLUE
PROFESSIONAL
KORZYŚCI OD RAZU
Odkryj korzyści filtrowanej, schłodzonej i gazowanej
wody prosto z baterii kuchennej w Twojej firmie.
Dzięki GROHE Blue zyskasz czysty, gaszący pragnienie
smak wody, do którego będziesz mieć dostęp, kiedy tylko
zechcesz – 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

SMAK
I NAWODNIENIE
Filtry GROHE usuwają z wody wszelkie zanieczyszczenia, nadając
jej czysty, świeży smak, konkurencyjny dla wody butelkowanej.

OSZCZĘDNOŚĆ
PIENIĘDZY I MIEJSCA
GROHE Blue eliminuje koszty i kłopoty związane z zakupem,
transportem oraz przechowywaniem wody butelkowanej.
Oszczędności będą się zwiększać z roku na rok.

KOMFORT
Pracownicy docenią bezpłatny oraz nieograniczony dostęp
do świeżej i gazowanej wody. Dzięki systemowi kuchennemu
GROHE zwiększy się ich motywacja oraz produktywność.
Szybkie i proste przygotowywanie zimnych i gorących napojów
sprawia, że zostaje więcej czasu, na to, co istotne.
31 323 002
GROHE Blue Professional
Wylewka w kształcie C

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
Dzięki GROHE Blue zmniejsza się ślad węglowy – mniej
plastikowych butelek, mniej odpadów poprodukcyjnych
i niższa emisja CO2 w porównaniu do procesu wytwarzania
wody butelkowanej.
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Wylewka, kąt obrotu 150°

Higieniczny perlator
z dwoma otworami

Wychylana do przodu dźwignia
o wymodelowanym kształcie,
by zapewniać ergonomiczny
uchwyt

Osobne, wewnętrzne kanały wodne
dla niefiltrowanej i filtrowanej wody

APLIKACJA
GROHE ONDUS
Aplikacja GROHE Ondus umożliwia połączenie systemu
GROHE Blue Professional z siecią WLAN, a tym samym
aktywację nowych funkcjonalności. Na smartfonie można
teraz śledzić zużycie filtra oraz pojemność butli CO2, a także
za jednym kliknięciem zamówić ich uzupełnienie. Dzięki
aplikacji wygodnie skonfigurujesz jednostkę chłodzącą
oraz zmienisz ustawienia w razie potrzeby. W przypadku
usterki otrzymasz bezpośrednie powiadomienie push wraz
z instrukcją rozwiązania problemów.
• Integracja jednostki chłodzącej z lokalną siecią WLAN
• Konfiguracja oprogramowania
• Automatyczne zamawianie filtra i butli CO2
• Powiadomienia o niskiej pojemności

Głowica z technologią GROHE
SilkMove do wody użytkowej

NIEGAZOWANA, LEKKO
GAZOWANA I GAZOWANA
Z JEDNEGO ŹRÓDŁA
Woda, zwłaszcza niegazowana –
to podstawa żywienia. Jeśli pragniesz,
żeby była odpowiednio schłodzona
i smaczna, wystarczy tylko nacisnąć
przycisk. Dioda LED zaświeci się na
niebiesko i Twoja szklanka napełni
się orzeźwiającym napojem.

Woda gazowana, migocząca tysiącem
bąbelków. Jeśli według Ciebie to idealna
recepta na ugaszenie pragnienia,
po prostu naciśnij ikonę zlokalizowaną
najniżej – dioda LED zaświeci się na
zielono – a Ty otrzymasz szklankę wody
o ulubionym smaku.

Gazowana – ale nie za bardzo?
Jedynie lekko gazowana? Kiedy tylko
masz ochotę. Naciśnij dwie ikony
jednocześnie – dioda LED zaświeci
się kolorem turkusowym – żeby
stworzyć strumień wody delikatnie
nasycony bąbelkami CO2.

Wymagania systemowe
iPhone z systemem iOS 9.0 lub nowszym / smartfon
z systemem Android 4.3 lub nowszy / zaszyfrowana i
zabezpieczona hasłem sieć WPA2, filtry adresów MAC
nie są obsługiwane
Urządzenia przenośne i GROHE Ondus App nie są
zawarte w dostawie i muszą być zamawiane oddzielnie
za pośrednictwem autoryzowanego sklepu Apple /
sklepu / iTunes lub Google Play. Znak słowny i logo
Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe należące
do Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek użycie takich
znaków przez Grohe AG odbywa się pod licencją.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są należą do
ich właścicieli. Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch,
iPhone i iTunes są znakami towarowymI firmy Apple
Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności
za działanie tego urządzenia lub zgodność z normami
bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi.

GROHE BLUE
PLATFORMA ONLINE
Oprócz aplikacji GROHE Ondus, otrzymujesz także dostęp do platformy
online, umożliwiającej kontrolę nad wszystkimi systemami GROHE Blue,
połączonymi z aplikacją. Dzięki platformie możesz śledzić status
eksploatacji urządzeń nawet w wielkich biurowcach, żeby na bieżąco
wiedzieć, który produkt wymaga wymiany filtra lub butli CO2.

• Bieżący monitoring wszystkich systemów GROHE Blue na jednym
ekranie, posortowanych według obszaru instalacji oraz budynków
• Powiadomienia typu push o wyczerpywaniu się filtra i butli CO2
• Zamawianie elementów uzupełniających w GROHE webshop
• Zarządzanie zapasami, posortowanymi według miejsca
instalacji oraz budynków
• Wsparcie w przypadku pytań dotyczących produktu
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31 325 002
GROHE Blue Professional
Wylewka w kształcie C
z wyciąganą wylewką

31 323 002
GROHE Blue Professional
Wylewka w kształcie C

31 326 002
GROHE Blue Professional
Wylewka w kształcie L
z wyciąganą wylewką

31 347 003
GROHE Blue Professional
Wylewka w kształcie L

grohe.pl

KAŻDY ZESTAW
GROHE PROFESSIONAL ZAWIERA:

31 302 002
GROHE Blue Professional Mono
Wylewka w kształcie C

JEDNOSTKA CHŁODZĄCA I SATURATOR,
GŁOWICA FILTRA, REDUKTOR CIŚNIENIA CO2
ORAZ ADAPTER CZYSZCZĄCY
Filtry, butle CO2 i wkłady czyszczące
należy zamawiać osobno zgodnie
z indywidualnymi potrzebami.
Opcje kolorystyczne:
002/003 I StarLight Chrome
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DC2/DC3 I SuperSteel
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GROHE BLUE
PURE
CZYSTY SMAK,
CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ
Kuchnia urządzona ze smakiem – dosłownie i w przenośni –
dzięki baterii kuchennej GROHE Blue Pure z funkcją filtracji
wody. Technologia GROHE Blue zamienia zwykłą wodę w jej
pyszny filtrowany wariant, usuwając chlorany i inne substancje,
które mają niekorzystny wpływ na smak. Osobne kanały
wodne sprawiają, że woda przefiltrowana i niefiltrowana
się nie mieszają. Filtr GROHE Blue z łatwością mieści się
pod zlewozmywakiem, zaś bateria może pełnić również
tradycyjne funkcje. Niech w sercu Twojej kuchni zagości
czysta, orzeźwiająca woda prosto z baterii GROHE Blue Pure.

30 382 000
GROHE Blue Pure Minta
Zestaw startowy
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30 383 000
GROHE Blue Pure Eurosmart
bateria zlewozmywakowa
z funkcją filtracji wody
wariant Duo

30 382 000
GROHE Blue Pure Minta
z wyciąganą wylewką
bateria zlewozmywakowa
z funkcją filtracji wody
wariant Duo

30 387 000
GROHE Blue Pure
bateria zlewozmywakowa
z funkcją filtracji wody
wariant Mono

grohe.pl

30 385 000
GROHE Blue Pure BauCurve
bateria zlewozmywakowa
z funkcją filtracji wody
wariant Duo

KAŻDY ZESTAW
GROHE BLUE PURE ZAWIERA:

FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM, GŁOWICA
FILTRA ORAZ LICZNIK CZASU

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome
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DC0 I SuperSteel
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nowość
GROHE
SYSTEMY SORTOWANIA
ODPADÓW GROHE
ODPADY KUCHENNE: POSORTOWANE
Usprawnij pracę w kuchni dzięki systemowi sortowania odpadów GROHE.
Wiemy jak istotne jest racjonalne gospodarowanie odpadami oraz recykling,
a także zdajemy sobie sprawę, że organizacja przestrzeni w kuchni bywa
niekiedy wyzwaniem. System sortowania śmieci firmy GROHE doskonale
mieści się w szafce pod zlewozmywakiem, wysuwając się z niej w momencie
otworzenia drzwiczek. Produkt jest dostępny z jednym lub dwoma dużymi
pojemnikami, w wariantach do szafek o szerokości 60 i 90 cm, w których
jest on montowany obok systemów kuchennych GROHE. Nowy system
sortowania odpadów GROHE jest wygodny w użytkowaniu i pozwala
zyskać więcej przestrzeni w kuchni.

40 855 000
Wysuwany system
sortowania odpadów,
do szafki o szer. 30 cm,
pojemność 2 x 15 L
do drzwiczek rozwierno-uchylnych

40 855 000
Wysuwany system
sortowania odpadów,
do szafki o szer. 30 cm,
pojemność 2 x 15 L
do drzwiczek rozwierno-uchylnych

40 980 000
Wysuwany system
sortowania odpadów,
do szafki o szer. 60 cm,
pojemność 29 L

40 981 000
Wysuwany system
sortowania odpadów,
do szafki o szer. 60 cm,
pojemność 2 x 8 L

40 982 000
Wysuwany system
sortowania odpadów,
do szafki o szer. 90 cm,
pojemność 29 L + 11 L

40 983 000
Wysuwany system
sortowania odpadów,
do szafki o szer. 90 cm,
pojemność 2 x 8 L + 11 L

Dostępne również:
40 984 000
Uzbrojenie do wysuwanych
systemów
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AKCESORIA
GROHE BLUE
Korzystaj z przyjemności picia pysznej, chłodnej
i przefiltrowanej wody oraz z akcesoriów GROHE Blue.
Wkłady do filtrów dla wszystkich baterii GROHE Blue,
butle z CO2 i bogaty wybór pięknych szklanek oraz
karafek GROHE – wszystkie stworzone, by cieszyć się
smakiem chłodnej, świeżej wody pitnej w swoim domu.
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Więcej informacji
o rodzajach filtrów
znajdziesz na stronie:
shop.grohe.pl

TWÓJ WYBÓR FILTRÓW
DLA LEPSZEGO
SMAKU WODY
W systemach kuchennych GROHE Blue znajdziesz filtry firmy
BWT, wiodącego w Europie producenta, specjalizującego
się w filtracji wody. Dzięki temu masz pewność, że nasz
system gwarantuje jej niezrównany, świeży smak. Niezwykle
wydajne filtry działają w oparciu o 5-stopniowy proces filtracji,
usuwając najmniejsze osady z wody kranowej, jednocześnie
nie pozbawiając jej ważnych minerałów, które mają korzystny
wpływ na Twoje zdrowie.

+

SMAK

+

MAGNEZ

–

METALE CIĘŻKIE

+

SMAK

–

CHLOR

–

CHLOR

–

OSADY KAMIENNE

+

SMAK

–

METALE CIĘŻKIE

–

CHLOR

–

OSADY KAMIENNE

FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM

FILTR Z MAGNEZEM

FILTR W ROZMIARZE S

FILTR W ROZMIARZE M

FILTR W ROZMIARZE L

Kod produktu:

40 547 001

Kod produktu: 40 691 001

Kod produktu: 40 404 001

Kod produktu: 40 430 001

Kod produktu: 40 412 001

Pojemność
@ < 9 KH:

3000 L

Capacity
@ 17 GH:

400 L

Pojemność
@ 20 KH:

600 L

Pojemność
@ 20 KH:

1500 L

Pojemność
@ 20 KH:

2500 L

Wysokość:

234 mm

Wysokość:

315 mm

Wysokość:

234 mm

Wysokość:

315 mm

Wysokość:

350 mm

Średnica:

88 mm

Średnica:

88 mm

Średnica:

88 mm

Średnica:

88 mm

Średnica:

103 mm

FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM

FILTR Z MAGNEZEM

FILTRY W ROZMIARZE S, M LUB L

Filtr z węglem aktywnym jest dobrym wyborem,
jeśli żyjesz na obszarze z miękką wodą wodociągową.
Poprawia on smak wody, pozostawiając w niej
odpowiednią ilość węglanów.

Filtr z magnezem jest najlepszym wyborem, jeśli zależy
Ci na doskonałym smaku oraz zdrowiu. Wzbogaca
on każdy litr wody dodatkowymi 35 mg magnezu, by
zapewnić Ci odpowiednią ilość tego cennego minerału,
zwłaszcza kiedy pijesz dużo herbaty i kawy.

Filtry w rozmiarze S, M oraz L wykorzystują 5-stopniowy proces filtracji, aby usunąć nawet najmniejszy
ślad zanieczyszczeń z wody, zachowując przy tym wszystkie ważne dla zdrowia minerały. Filtr spełnia
również inną istotną funkcję: usuwając osady kamienne, wydłuża czas eksploatacji jednostki chłodzącej.
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40 405 000
Szklana karafka GROHE Blue
1000 ml

40 437 000
6 szklanek
GROHE Blue
250 ml

40 848 000 / 40 848 SD0
Plastikowy bidon GROHE Blue (bez BPA)
500 ml
Bidon ze stali nierdzewnej GROHE Blue
450 ml

40 422 000
Butla GROHE Blue CO2
Zestaw startowy
425 g 4 sztuki

40 423 000
Butla GROHE Blue CO2
Zestaw startowy
Butla 2 kg

40 434 001*
GROHE Blue
Głowica czyszcząca

Dostępne jako:
40 687 000
Butla GROHE Blue CO2
do napełnienia
425 g 4 sztuki

Dostępne jako:
40 424 000
Butla GROHE Blue CO2
do napełnienia
Butla 2 kg

40 694 000
Adapter do głowicy filtra
GROHE Blue BWT filter do łączenia
tylko z 40 434 001

40 920 000
Butla GROHE Blue CO2
425 g 18 sztuki
+ 40 962 000
Adapter
do butla GROHE Blue CO2 425 g

* Wymagane dwa razy w roku dla GROHE Blue Professional i przed pierwszym użyciem zgodnie
z normą EU DIN 6650.
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30 079 001
GROHE Red Duo
z wylewką typu „C“,
bojler w rozmiarze L
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GROHE
RED
NOWY CENTRALNY PUNKT
W TWOJEJ KUCHNI
Nigdy więcej nie czekaj, aż zagotuje się woda w czajniku.
Z innowacyjnym systemem kuchennym szybko napełnisz
każde naczynie wrzątkiem, który popłynie prosto z Twojej
baterii. GROHE Red to funkcjonalność zwykłej baterii
kuchennej oraz szybki dostęp do wody o temperaturze 100 °C.

30 079 001
GROHE Red Duo
z wylewką typu „C“,
bojler w rozmiarze L
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TECHNOLOGIA,
KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ
Obracana w zakresie 150° wylewka
Zaprojektowany z myślą o najmniejszym szczególe,
by gwarantować wygodę, oszczędność energii oraz
bezpieczeństwo – system GROHE Red wyposażono
w inteligentne rozwiązania i niezbędne funkcje.

BEZPIECZEŃSTWO
PRZEDE WSZYSTKIM
Bezpieczeństwo jest naszym pierwszym priorytetem. Dlatego
GROHE Red ma unikalną, niezawodną blokadę ChildLock.

DOŚĆ CZEKANIA

Osobne, wewnętrzne kanały wodne dla wody
niefiltrowanej i wrzącej wody

Dźwignia wychylana do przodu
o odpowiednio wymodelowanym
kształcie, by zapewniać maksimum
ergonomii

Wrzątek zawsze dostępny, wystarczy przekręcić uchwyt – koniec
z czekaniem na zagotowanie wody w czajniku czy garnku.

MNIEJSZE STRATY

Dotykowe przyciski
z zabezpieczeniem
wrzącej wody ChildLock

Pobierasz tyle wody, ile w danej chwili potrzebujesz.
Dzięki temu oszczędzasz zarówno wodę, jak i energię.

CZYSTY,
ŚWIEŻY SMAK

Głowica z technologią GROHE SilkMove
do wody niefiltrowanej

Filtrowana woda podgrzana do 100 °C zapewnia wyjątkowe
doznania smakowe.

WIĘCEJ MIEJSCA
Już nie musisz organizować miejsca na blacie kuchennym
na czajnik – GROHE Red zaspokoi Twoje zapotrzebowanie
na wodę – zimną i gorącą – z jednej baterii.
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JEDNO PROSTE ROZWIĄZANIE
POZCZUJ RÓŻNICĘ
Używaj GROHE Red w połączeniu z filtrem GROHE Blue i ciesz się
dostępem do świeżo przefiltrowanej, zagotowanej wody. Rozkoszuj
się wyjątkowym smakiem swojej kawy lub herbaty. Bojler, w którym
podgrzewana jest woda, zrobiono z tytanu, co oznacza, że nie nadaje
on wodzie metalicznego posmaku. Ponadto jest odporny na korozję
i odkładanie się osadów wapiennych, gwarantując doskonałą jakość
podgrzanej w nim wody przez wszystkie lata eksploatacji baterii.
POZBĄDŹ SIĘ Z KUCHNI ZBĘDNYCH SPRZĘTÓW
W której kuchni nie przydałoby się więcej miejsca na wykonywanie
wszelkich czynności związanych z przygotowaniem posiłków? Dzięki
systemowi GROHE Red nie potrzebujesz czajnika – zimna woda
i wrzątek będą płynąć z Twojej baterii. Kompaktowy bojler obsługujący
system, zaprojektowano tak, aby można było go zamontować pod
zlewozmywakiem, zostawiając Ci tym samym więcej przestrzeni
w kuchni.
OSZCZĘDZAJ CENNY CZAS
Nie musisz już czekać aż zagotuje się woda w garnku lub czajniku,
gdy chcesz napić się herbaty albo przygotować szybki posiłek. Wszyscy
jesteśmy coraz bardziej zajęci i zestresowani, a czekanie na wrzątek, żeby
przygotować swój ulubiony napój, nie należy do czynności relaksujących.
Czy zatem będzie to gotowanie makaronu, blanszowanie warzyw bądź
przygotowywanie butelki dla dziecka, system GROHE Red skróci czas
oczekiwania na gorącą wodę do zera.
OSZCZĘDZAJ WODĘ I ENERGIĘ
Zastanów się przez chwilę, jak często gotujesz wodę w czajniku. Jak
często korzystasz z wody w każdej jej postaci? Dzięki GROHE Red
możesz pobrać tylko tyle wody, ile w danej chwili potrzebujesz.
Oszczędzasz zatem cenny płyn i swój czas. Ponadto duży bojler z serii
GROHE Red może całkowicie zastąpić źródło ciepłej wody w kuchni –
dzięki temu oszczędzasz jeszcze więcej. Niepotrzebny będzie Ci już
zarówno czajnik, jak i mieszacz ciepłej i zimnej wody montowany przy
zlewie. Koniec z marnowaniem tego cennego daru natury podczas
czekania, aż z baterii wypłynie strumień o preferowanej temperaturze.
WRZĄTEK DOSTĘPNY OD RĘKI
Ile razy dziennie napełniasz i gotujesz wodę w czajniku? Od pierwszej
porannej filiżanki kawy, po wieczorne przygotowanie makaronu
na kolację, robimy to niezliczoną liczbę razy, zwykle podgrzewając
znacznie więcej niż nam potrzeba. Z systemem GROHE Red
masz dostęp do wrzątku za każdym razem, gdy go potrzebujesz.
To rozwiązanie wygodne, ekonomiczne i pomagające oszczędzić
wodę oraz czas.
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TECHNOLOGIA,
KTÓRA STAWIA
PRZEDE
WSZYSTKIM NA
BEZPIECZEŃSTWO
Jeżeli w Twojej rodzinie są dzieci, to znajdziesz kilka
powodów więcej na pozbycie się elektrycznego
czajnika na dobre. Niestety czajniki wciąż są przyczyną
wielu wypadków w kuchni. Na nieszczęście ofiarami
tych wypadków najczęściej są małe dzieci w wieku
poniżej 5 lat. Zdarza się to na okrągło: dziecko łapie
za wiszący kabel lub ściąga na siebie czajnik wrzącej
wody. To po prostu nie do pomyślenia. W Wielkiej
Brytanii ponad 360 małych dzieci doznaje poważnych
poparzeń każdego roku. To jedno dziecko każdego
dnia – a każde dziecko to o jedno za wiele.
Kiedy wybierasz system GROHE Red, masz pewność,
że stawiasz przede wszystkim na bezpieczeństwo.
Produkt przeszedł pomyślnie niemiecki test SGS-TÜV,
co oznacza, że niezależna instytucja potwierdziła,
że wymogi bezpieczeństwa oraz standardy jakości
są spełnione.

CHILDLOCK
Bezpieczeństwo to podstawa w rodzinnej
kuchni. Dlatego właśnie GROHE Red
zaprojektowano z zabezpieczeniem ChildLock,
które czyni przypadkowe włączenie gorącej
wody niemal niemożliwym – aby uruchomić
strumień wody, należy najpierw odblokować
przycisk za pomocą pierwszej ikony z kłódką,
po czym nacisnąć ikonę poniżej.
GROHE RED TITANIUM BOILER
Wszystkie bojlery z kolekcji GROHE Red
zostały wykonane z tytanu. W przeciwieństwie
do stali nierdzewnej i miedzi, czyli dwóch
tradycyjnie używanych przy budowie bojlerów
materiałach, tytan jest niezwykle odporny na
korozję i powstawanie osadów wapiennych,
co gwarantuje doskonałą wydajność przez
lata. Nie nadaje także wodzie metalicznego
posmaku, który mógłby zepsuć smak twojej
kawy lub herbaty.
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Bojlery GROHE Red* oszczędzają pieniądze
i energię – ich nowy design i odpowiednia
izolacja pozwalają na osiągnięcie efektywności
energetycznej A.

Bojler w rozmiarze L
5,5 L wody

Bojler w rozmiarze M
3 L wody

Wyjeżdżasz na wakacje? Po prostu
przestaw bojler na tryb urlopowy, dzięki
czemu woda podgrzewana jest tylko do 60 ºC,
co oszczędza jeszcze więcej energii.
* Bojler GROHE Red rozmiar M
Klasa efektywności energetycznej A,
straty ciepła maks. 14 Wh
Bojler GROHE Red rozmiar L
Klasa efektywności energetycznej A,
straty ciepła maks. 15,9 Wh
90

Co więcej, tytan wykorzystany w konstrukcji
zbiornika nadaje bojlerowi niezwykłą trwałość
i sprawia, że nie ulega on rdzewieniu.
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30 325 001
GROHE Red Duo
z wylewką typu „L“,
bojler w rozmiarze L

30 339 001
GROHE Red Mono
z wylewką typu „L“,
bojler w rozmiarze M

30 327 001
GROHE Red Duo
z wylewką typu „L“,
bojler w rozmiarze M

KAŻDY ZESTAW GROHE RED ZAWIERA:
BOJLER (M LUB L) I FILTR.

30 079 001
GROHE Red Duo
z wylewką typu „C“,
bojler w rozmiarze L

30 079 001
GROHE Red Duo
z wylewką typu „C“,
bojler w rozmiarze L

30 083 001
GROHE Red Duo
z wylewką typu „C“,
bojler w rozmiarze M

BOJLER
W ROZMIARZE L

BOJLER
W ROZMIARZE M

30 080 001
GROHE Red Mono
z wylewką typu „C“,
bojler w rozmiarze L

30 085 001
GROHE Red Mono
z wylewką typu „C“,
bojler w rozmiarze M

Opcje kolorystyczne:
001 I StarLight Chrome
DC1 I SuperSteel
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DA1 I Warm Sunset
DL1 I Brushed Warm Sunset

40 841 001
Zawór mieszający
GROHE Red
(wyposażenie dodatkowe)

A01 I Hard Graphite
AL1 I Brushed Hard Graphite
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AKCESORIA
GROHE RED
Kiedy odkryjesz doskonały smak pochodzący z GROHE Red,
nie będziesz chciał się z nim rozstać. I nie musisz: nasze
stylowe i praktyczne termosy są nie tylko poręczne w podróży;
utrzymują też temperaturę Twoich napojów nawet do 8
godzin i są wyposażone w przydatny zaparzacz do herbaty.
Wykonane z eleganckiej stali nierdzewnej, termosy GROHE
Red są po prostu wyjątkowe, tak jak ich zawartość. Możesz
też napić się herbaty w domu, z eleganckiego zestawu
szklanek GROHE Red, wykonanych z żaroodpornego szkła
i nadających się do mycia w zmywarce. Nasze wysokowydajne
filtry GROHE oczyszczają wodę pitną w pięciostopniowym
procesie. Filtracja usuwa nawet najdrobniejsze cząsteczki
substancji pogarszających smak wody, nie pozbawiając
jej jednak wartościowych mikroelementów.
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40 919 SD0
Termos GROHE Red
z zaparzaczem do herbaty,
pojemność 450 ml

grohe.pl

40 432 000
4 szklanek
GROHE Red
250 ml

40 404 001
GROHE Blue filtr w rozmiarze S
pojemność 600 L w 20° dKH
40 430 001
GROHE Blue filtr w rozmiarze M
pojemność 1500 L w 20° KH
40 412 001
GROHE Blue filtr w rozmiarze L
pojemność 2500 L w 20° KH
40 547 001
GROHE Blue filtr z aktywnym węglem
dla obszarów z wodą o twardości poniżej 9° dKH,
pojemność 3000 L
40 691 001
GROHE Blue Magnesium+ filtr
do uzupełniania zawartości magnezu w wodzie,
pojemność 400 L w 17° GH
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KOLEKCJA GROHE
PREMIUM LIFESTYLE
W firmie GROHE rozumiemy, że kuchnia jest często odzwierciedleniem
gustu i upodobań jej użytkowników. To więcej niż tylko miejsce,
w którym gotujesz i zmywasz – tu możesz wyrazić siebie, dobrze się
bawić, a nawet zrelaksować. Dlatego stworzyliśmy kolekcje produktów,
które usatysfakcjonują szefa kuchni, skrytego we wnętrzu każdego
człowieka. Funkcjonalność na profesjonalnym poziomie, która Cię nie
zawiedzie, dopasowane do Twoich potrzeb rozwiązania i inteligentny
design, który odzwierciedla Twój indywidualny gust. Z kolekcją GROHE
Premium, Twoja kuchnia będzie tak wyjątkowa, jak Ty.
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ZAPROJEKTUJ KUCHNIĘ,
KIERUJĄC SIĘ KOLOREM
30 269 DL0
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką,

Ożyw swoją kuchnię dzięki nowej kolekcji kolorów GROHE.
Pod wpływem światowych trendów kolorystycznych firma
GROHE oferuje teraz paletę kolorów dla baterii kuchennych
i zlewozmywaków. Zaprojektuj przestrzeń, która zadowoli
Twój gust i spełni wszystkie oczekiwania. Od cieplejszych,
naturalnych odcieni takich jak Warm Sunset, po bardziej
miejskie, surowe powłoki w rodzaju Brushed Hard Graphite –
w ofercie firmy GROHE znajdziesz rozwiązanie dla siebie.
Wybierz kolor i ciesz się pewnością, że bateria i zlewozmywak
doskonale do siebie pasują, zgodnie z koncepcją Perfect
Match. Kolekcja kolorów GROHE daje Ci wolność wyboru
w tworzeniu kuchni tak kolorowej, jak Twoje życie.

KOLORY GROHE
000 I StarLight Chrome

GL0 I Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset

A00 I Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel

DC0 I SuperSteel

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DL0 I Brushed Warm Sunset

AL0 I Brushed Hard Graphite

EN0 I Brushed Nickel

POZNAJ KOLORY NASTĘPUJĄCYCH
KOLEKCJI PRODUKTÓW:
GROHE BLUE HOME & GROHE RED, K7, ZEDRA,
ESSENCE, MINTA, ATRIO, K700 P I AKCESORIA
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31 574 DL0
K700 P
Zlewozmywak podblatowy
w kolorze Brushed Warm Sunset
1-komorowy

101

KUCHNIA GROHE  KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE  K7

grohe.pl

GROHE
K7
Zgrabna i finezyjna kolekcja K7 oferuje profesjonalne baterie kuchenne
z dwoma wysokościami wylewek, sprężynowymi ramionami o 360º kącie
obrotu, zapewniającymi wyjątkową elastyczność i metalowymi natryskami,
które pozwalają szybko przełączać się między perlatorem a strumieniem
prysznicowym. Kolekcja K7 oferuje różne warianty obrotowych wylewek
do wyboru: wyciąganą z przełącznikiem strumieni oraz tradycyjną z prysznicem
bocznym, gwarantując najwyższą wydajność i rewelacyjny design. Seria
produktów K7 to bezkonkurencyjna funkcjonalność dla kuchni, w których
liczy się niezawodność.

32 950 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
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31 379 000
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa

32 950 000
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa

32 175 000
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa

32 176 000
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel
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A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite
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GROHE
SMARTCONTROL
Czeka Cię mnóstwo pracy w kuchni? Masz wrażenie,
że brakuje Ci rąk? Nowa funkcja SmartControl ułatwi Ci życie.
Zamiast chwytania za dźwignię, przepływ wody możesz
uruchamiać i zatrzymywać, dotykając przycisku – dłonią
albo nadgarstkiem lub łokciem. Obracając przycisk, możesz
regulować ilość wypływającej wody – od oszczędnej strużki
do silnego strumienia. Aby wyregulować temperaturę wody,
wystarczy obrócić pierścień na korpusie baterii w lewo
lub w prawo. Wyciągana końcówka wylewki znakomicie
ułatwia opłukiwanie ścianek zlewu lub mycie warzyw.
Innowacyjne baterie kuchenne, dostępne w trzech wzorach
z 11 atrakcyjnymi powłokami do wyboru, wyróżniają się
smukłym i eleganckim designem oraz umożliwiają precyzyjne
sterowanie przepływem wody.

31 615 000
Essence SmartControl
z wyciąganą wylewką

Opcje kolorystyczne:
000/002 I StarLight Chrome
DC0/DC2 I SuperSteel
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31 593 002
Zedra SmartControl
z wyciąganą wylewką

GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

31 593 DC2
Zedra SmartControl
z wyciąganą wylewką

31 613 000
Minta SmartControl
z wyciąganą wylewką

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel
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GROHE
ESSENCE
Wybierz spośród dwóch modeli – jeden z obrotową,
a drugi z wyciąganą, solidną wylewką, której strumień
łatwo przełączysz między perlatorem a prysznicem.
Dodając do tego dwa rodzaje wytrzymałych powłok
do wyboru, zobaczysz, że stylowy wygląd może iść
w parze z funkcjonalnością.

30 269 000
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel
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30 270 000
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką, wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody

GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel

109

KUCHNIA GROHE  KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE  ESSENCE PROFESSIONAL
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ESSENCE PROFESSIONAL
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30 294 GN0
Jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
i 2 strumieniami wody

Wzbogać swoją kuchnię o smukły, industrialny design baterii Essence Professional,
która zachwyca profesjonalnymi funkcjami i wygodą obsługi. Każdy detal został
opracowany z myślą o ułatwieniu codziennych czynności w kuchni: elastyczna
wylewka z obrotem w zakresie 360°, magnetyczny system dokowania natrysku
EasyDock M i dwa rodzaje strumienia do wyboru. Produkt wyposażony jest
w technologię GrohFlexx, która sprawia, że higieniczny wąż santoprenowy można
z łatwością wyczyścić. Dziesięć wariantów kolorystycznych do wyboru pozwala
urządzić przestrzeń kuchenną według indywidualnych preferencji.
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30 294 DC0 + 30 321 YR0
Jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
i 2 strumieniami wody

30 294 000
Jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
i 2 strumieniami wody

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel

GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel

Połącz swoją baterię Essence Professional (Chrome/SuperSteel) z jednym
z 10 kolorowych węży, by idealnie pasowała do Twojej kuchni.
Opcje kolorystyczne (wąż) Tylko w połączeniu z wersją standardową 30 294 000/DC0:
MW0 I Sheer Marble
XC0 I Dark Grey
YF0 I Yellow
YR0 I Orange
DP0 I Pink
DU0 I Purple
GE0 I Green
TY0 I Blue
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DG0 I Red
HG0 I Dark Brown
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GROHE
MINTA
Stylowa, minimalistyczna kuchnia może być też niezwykle
funkcjonalna. Baterie z serii GROHE Minta przyciągają wzrok
gładkimi, regularnymi konturami, doskonale pasującymi
do współczesnych przestrzeni kuchennych. W dodatku
są niezwykle elastyczne, dzięki czemu korzystanie z nich
to wygoda i przyjemność. Wyciągany wąż prysznicowy,
zakończony perlatorem, dostarczającym 2 strumieni wody
czyni mycie, płukanie i przygotowanie posiłków znacznie
prostszym niż dotychczas.

32 918 000
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „C“
z wyciąganym perlatorem

32 917 000
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „C“

32 917 000
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „C“

32 321 002
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „C“
z wyciąganym perlatorem

32 918 00E
z GROHE EcoJoy
32 511 000
do otwartych term
(niskociśnieniowych)
Opcje kolorystyczne:
000/002 I StarLight Chrome
DC0/DC2 I SuperSteel
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KS0 I Velvet Black
GN0/GN2 I Brushed Cool Sunrise

DA0/DA2 I Warm Sunset
DL0/DL2 I Brushed Warm Sunset

A00/A02 I Hard Graphite
AL0/AL2 I Brushed Hard Graphite
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31 375 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „L“

30 274 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „L“
i 2 rodzajami strumienia

32 168 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „L“

31 558 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „L“
i zintegrowanym zaworem
odcinającym

32 168 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „L“

31 397 000
do otwartych term (niskociśnieniowych)

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel
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DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

GN0 I Brushed Cool Sunrise
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Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „U“
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32 322 002
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „U“
i 2 rodzajami strumienia

32 488 000
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „U“

32 322 AL2
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „U“
i 2 rodzajami strumienia

Opcje kolorystyczne:
000/002 I StarLight Chrome
DC0/DC2 I SuperSteel
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DA0/DA2 I Warm Sunset
DL0/DL2 I Brushed Warm Sunset

A00/A02 I Hard Graphite
AL0/AL2 I Brushed Hard Graphite
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GROHE
MINTA TOUCH
Nowoczesne baterie GROHE Minta, charakteryzujące
się minimalistycznym designem, to jakość, która nigdy
nie wyjdzie z mody, przez co doskonale uzupełni każdą
współczesną kuchnię. Teraz możesz otrzymać maksymalną
czystość i wygodę dzięki modelowi EasyTouch. Wystarczy
delikatne dotknięcie metalowego korpusu lub eleganckiej
wylewki, by uruchomić przepływ wody – higienicznie,
łatwo i szybko!

31 358 002
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „C“

31 358 002
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „C“

31 360 001
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „L“

Minta Touch została zarekomendowana i zatwierdzona do użycia przez niepełnosprawnych i o soby starsze.
Przetestowano ją i o ceniono jako „dobrą“ w Institute for Gerontotechnik for Barrier Free Building, uznając
dotykową technologię i ergonomiczny design za jej szczególne zalety.
Opcje kolorystyczne:
001/002 I StarLight Chrome
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DC1/DC2 I SuperSteel
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GROHE
ZEDRA
Powrót do legendarnego wzornictwa połączony z innowacyjną
obsługą – oto nowa bateria zlewozmywakowa GROHE Zedra.
Dzięki ryflowanemu, cynkowemu korpusowi bateria Zedra jest
przyjemna w dotyku, zaś woda nie ma kontaktu z powierzchnią
zwierającą ołów lub nikiel. Wyciągany perlator ułatwia mycie
warzyw lub samego zlewu. Użytkownik może wybrać jeden
z trzech rodzajów strumienia, w zależności od wykonywanej
pracy. Zużycie wody jest ograniczone nawet o 70 % bez utraty
komfortu podczas zmywania i płukania. Po zakończeniu pracy
wyciągana wylewka łatwo wraca na miejsce dzięki systemowi
magnetycznego dokowania. Linia Zedra obejmuje szeroki
asortyment produktów, od wersji z obsługą SmartControl
po baterie sztorcowe z filtrem. Eleganckie i finezyjne baterie
dostępne są w dwóch rodzajach powłok do wyboru.

32 294 002
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
z przełącznikiem strumieni

32 294 002
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
z przełącznikiem strumieni

Opcje kolorystyczne:
002 I StarLight Chrome
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32 553 002
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
i 2 rodzajami strumienia

30 026 002
Zawór sztorcowy
z filtry w rozmiarze S

DC2 I SuperSteel
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GROHE
ZEDRA TOUCH
Postaw na zmysłową moc wody w Twojej kuchni. Obracająca się
wylewka i ergonomiczna dźwignia modelu Zedra Touch, łączą
w sobie funkcjonalność i interesujący design. Dzięki technologii
GROHE EasyTouch możesz kontrolować przepływ wody za pomocą
jednego dotknięcia. Wybierz funkcję Touch w standardowej wersji
ze zintegrowaną jednostką mieszającą albo wzbogać ją montowanym
pod umywalką termostatem Grohtherm Micro dla perfekcyjnej
kontroli przepływu ciepłej wody, bez niebezpieczeństwa oparzenia.

30 219 002
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni

Opcje kolorystyczne:
002 I StarLight Chrome	  DC2 I SuperSteel

124

125

KUCHNIA GROHE  KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE  ATRIO

grohe.pl

GROHE
ATRIO
Oszczędne, przemyślane linie nowej serii GROHE Atrio stanowią
nowoczesny akcent w wyposażeniu kuchni. Smukły, mosiężny
korpus oraz charakterystyczne pokrętła doskonale łączą się z surową
stylistyką. Wysoka, obrotowa wylewka ułatwia napełnianie dużych
naczyń oraz pozostawia dużo miejsca do pracy, oferując przy tym
precyzyjną regulację ilości i intensywności przepływu wody. Trzy
wytrzymałe i atrakcyjne powłoki – Chrom, SuperSteel i Brushed
Hard Graphite – podkreślają elegancki i minimalistyczny styl
przyszłej kuchennej klasyki.

30 362 AL0
Dwuuchwytowa bateria zlewozmywakowa
w kształcie C

30 362 000
Dwuuchwytowa bateria zlewozmywakowa
w kształcie C

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome
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DC0 I SuperSteel

AL0 I Brushed Hard Graphite
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GROHE
EUROCUBE
Zrób wrażenie z kubistycznym arcydziełem GROHE.
Zdecydowane linie i architektoniczne kształty kolekcji
Eurocube będą idealne dla nowoczesnej kuchni, w której
design stawia się na pierwszym miejscu. Od stylowego
wykończenia uchwytu po profesjonalne rozwiązania
techniczne – linia tych produktów jest dla ludzi, którzy
cenią wyrazisty design i których pasją jest gotowanie.

31 395 DC0
Jednouchwytowa bateria
zlewozmywakowa

31 255 000
Bateria zlewozmywakowa

31 395 000
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome	  DC0 I SuperSteel

128

129

KUCHNIA GROHE  KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

130

grohe.pl

131

KUCHNIA GROHE  KOLEKCJA GROHE PERFORMANCE

grohe.pl

GROHE MARKA

2

OFERTA DO KUCHNI

9

SYSTEMY KUCHENNE GROHE

37

KOLEKCJA GROHE PREMIUM LIFESTYLE

99

› KOLEKCJA GROHE PERFORMANCE

133

		 GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

134

		 GROHE CONCETTO

136

		 GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

140

		 GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

144

		 GROHE EUROSMART

148

		 GROHE BAULINES

154

ZLEWOZMYWAKI GROHE

161

DOZOWNIKI DO MYDŁA GROHE

220

132

KOLEKCJA GROHE
PERFORMANCE
Zadbaj o najwyższą wygodę w swoim domu z funkcjonalnymi
bateriami GROHE. Oto kolekcje stworzone po to, by udostępniać
szeroką gamę praktycznych rozwiązań i czynić prace kuchenne
prostszymi, bezpieczniejszymi i przyjemniejszymi. Biorąc
pod uwagę różnorodność współczesnych projektów kuchni,
wymiary oraz opcje instalacji baterii, GROHE gwarantuje
asortyment nie tylko wysokiej jakości, ale również wyjątkowo
funkcjonalny – baterie, które ułatwią Ci życie każdego dnia.
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GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Baterie tej serii to dowód na to, że praktyczny projekt może
idealnie współgrać z gustownym, nowoczesnym wyglądem.
Eurodisc Cosmopolitan stworzono jako perfekcyjne rozwiązanie
do każdej kuchni. Bogata oferta, łatwość instalacji i jeszcze
łatwiejsza obsługa, w połączeniu ze zwężającą się wylewką
i delikatnie nachylonym uchwytem tworzą wybitną linię
armatury kuchennej.

33 770 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką

33 770 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
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32 257 002
Bateria zlewozmywakowa rozmiar M
z wyciąganą wylewką i przełącznikiem strumieni

33 772 002
Bateria zlewozmywakowa
do montażu ściennego
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GROHE
CONCETTO
Charakterystyczny design dostępny dla wszystkich: kolekcja
Concetto jest idealna do kuchni, gdzie styl i praktyczność
muszą iść ręka w rękę. Esteci docenią wyróżniający się
korpus baterii, którego kształt oparto na cylindrycznych
bryłach, podczas gdy zapracowanych kucharzy zachwyci
precyzyjna kontrola i wysoka wydajność.

31 491 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką

31 491 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome
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DC0 I SuperSteel
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31 483 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką, wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumienia
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32 661 003
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

32 663 003
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką, wyciąganą wylewką

31 132 001
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

31 212 001
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

32 666 001
z zaworem odcinającym

31 128 001
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką

31 129 001
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią, wyciąganą wylewką

31 210 001
do montażu podokiennego

31 214 001
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

32 659 001
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką

32 667 001
Bateria zlewozmywakowa
do montażu ściennego

Opcje kolorystyczne:
001/002/003 I StarLight Chrome

138

30 273 001
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wyciąganą wylewką
i 2 rodzajami strumienia

DC1/DC2/DC3 I SuperSteel
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Kolekcja baterii zlewozmywakowych Eurostyle Cosmopolitan –
świetny design i wysoka jakość dosłownie na wyciągnięcie
ręki. Kolekcję charakteryzuje uchwyt w formie wydłużonego
owalu oraz wylewka w dynamicznym kształcie. Eurostyle
Cosmopolitan to rewelacyjne rozwiązanie dla każdej kuchni.

31 124 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
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33 975 004
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

grohe.pl

31 126 004
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką, wyciąganą wylewką

31 482 003
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką, wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumienia

31 124 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką

33 977 002
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką

31 159 002
do montażu podokiennego

33 984 002
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

31 127 002
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

30 221 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

33 982 002
Bateria zlewozmywakowa
do montażu ściennego
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

32 843 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

Prostota to podstawa harmonijnego designu i wysokiej
funkcjonalności. Dlatego kolekcja Eurostyle Cosmopolitan
skupia się na istocie rzeczy i proponuje serię baterii
o zdumiewająco wytrzymałej powłoce oraz wyrazistej,
nowoczesnej formie.
Postaw w swojej kuchni na ergonomię i architektoniczny
styl dzięki bateriom z kolekcji Eurosmart Cosmopolitan.
Udowadnia ona, że prostota nie oznacza braku wyboru –
trzy opcje wysokości i ułatwiająca korzystanie z baterii,
obrotowa wylewka sprawią, że kolekcja Eurosmart
Cosmopolitan będzie doskonałym wyborem dla każdej
kuchni.
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32 843 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
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31 481 001
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką, wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumienia

31 180 000
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

30 193 000
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką

30 195 000
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
i zaworem odcinającym

30 194 000
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

32 842 000
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką
31 179 000
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

Opcje kolorystyczne:
000/001/002 I StarLight Chrome
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31 170 000
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką
montaż podokienny
31 161 000
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką
i zaworem odcinającym

DC0/DC2 I SuperSteel
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30 305 000
Bateria zlewozmywakowa
z niską, wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni
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GROHE
EUROSMART
Dzięki GROHE Eurosmart stworzysz kuchnię, z której korzystać
z radością będzie cała Twoja rodzina. Bezproblemowa obsługa,
doskonała wydajność i bezpieczeństwo połączone ze zgrabną,
współczesną estetyką. Cylindryczna forma baterii i eleganckie
zakrzywienie wylewki – kolekcja Eurosmart wygląda znakomicie
i gwarantuje zdumiewającą wszechstronność. Z dwoma opcjami
wysokości do wyboru, obrotową wylewką, technologią GROHE
EcoJoy lub głowicą GROHE SilkMove ES, gwarantującą przepływ
tylko zimnej wody w centralnym ustawieniu dźwigni sterującej,
bateria Eurosmart jest stworzona do tego, aby dopasować
się do Twojej zawsze pełnej ludzi, rodzinnej kuchni.
Wznieś swoją kuchnię na nowy poziom funkcjonalności
dzięki nowej baterii GROHE Eurosmart z wyciąganą wylewką.
Wyposażono ją we wszystkie podstawowe funkcje produktów
z kolekcji Eurosmart oraz w wyciąganą wylewkę z przełącznikiem
strumieni, która ułatwi codzienne czynności w kuchni. Wyciągany
natrysk zapewnia większy zasięg działania i oferuje szybkie
przełączenie między dwoma rodzajami strumienia. Mechanizm
EasyDock gwarantuje szybkie chowanie wylewki z powrotem
w korpusie. Baterie GROHE Eurosmart dostępne są w dwóch
powłokach do wyboru: błyszczącej, pokrytej chromem lub
matowej powłoce SuperSteel.
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Wyciągana wylewka
z przełącznikiem strumieni
Osobne kanały wodne –
woda nie ma kontaktu
z ołowiem i niklem

Zintegrowany ogranicznik temperatury

EasyDock

SpeedClean
perlator
Brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
dzięki 100 % GROHE CoolTouch
EasyExchange
Przy użyciu zwykłej monety
z łatwością zdemontujesz
i zamontujesz perlator

NOWOCZESNY
KSZTAŁT
I INTELIGENTNA
TECHNOLOGIA

35 mm głowica ze zintegrowanym
ogranicznikiem temperatury

Głowica GROHE ze zintegrowanym
ogranicznikiem temperatury, który możesz
ustawić tak, by maksymalna temperatura wody
odpowiadała Twoim oczekiwaniom.

150

151

KUCHNIA GROHE  KOLEKCJA PERFORMANCE   EUROSMART

33 281 002
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką

grohe.pl

30 305 000
Bateria zlewozmywakowa
z niską, wyciąganą wylewką
i 2 rodzajami strumieni

30 260 002
Bateria zlewozmywakowa
niską wylewką
bez styczności z ołowiem i niklem
z GROHE SilkMove ES

31 556 002
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „L“
z zaworem odcinającym

32 482 002
Bateria zlewozmywakowa
do montażu ściennego

31 509 002
Bateria zlewozmywakowa
do montażu ściennego
z zasięgiem 150 mm
31 391 002
z wysięgiem 217 mm
32 224 002
z wysięgiem 277 mm

31 556 002
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „L“
z zaworem odcinającym

31 557 002
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „U“
z zaworem odcinającym

33 202 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
33 490 002
Bateria zlewozmywakowa
wysoką wylewką
z GROHE SilkMove ES
z zaworem odcinającym

Opcje kolorystyczne:
000/002 I StarLight Chrome
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DC0/DC2 I SuperSteel
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nowość
GROHE
BAULINES
Szykowna prostota definiuje kolekcję GROHE Bau. Wylewka
o cylindrycznym kształcie podkreśla design inspirowany
architekturą, który przykuwa wzrok i idzie w parze z doskonałą
funkcjonalnością. Wygodna wysokość i płynny mechanizm
obrotowy zapewniają dużą elastyczność. Różnorodność
asortymentu pozwala dobrać baterię do klasycznego,
współczesnego lub kosmopolitycznego wystroju kuchni.

31 693 001
GROHE BauEdge
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
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nowość

31 538 001
GROHE BauFlow
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

31 590 000
GROHE BauEdge
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

31 367 001
GROHE BauEdge
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

31 538 001
GROHE BauFlow
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

31 368 001
GROHE BauLoop
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
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31 535 001
GROHE BauClassic
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

31 536 001
GROHE BauCurve
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
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nowość

31 715 000
GROHE BauCurve
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką

31 688 000
GROHE BauFlow
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką

31 693 000
GROHE BauEdge
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
31 694 000
GROHE BauEdge NR
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką

31 682 000
GROHE BauEdge
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką
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31 706 000
GROHE BauLoop
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką

31 696 000
GROHE BauEdge
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
z zintegrowanym zaworem odcinającym

31 680 000
GROHE BauEco
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką

31 682 000
GROHE BauEdge
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką

31 713 000
GROHE BauLoop
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
z zintegrowanym zaworem odcinającym
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ZLEWOZMYWAKI
GROHE

220

Zastanów się, jak wiele czasu spędzasz przy zlewie kuchennym.
Napełnianie garnków, przygotowanie warzyw, mycie naczyń
po dużym posiłku. To miejsce, w którym różne czynności
wykonujesz niezliczoną ilość razy w ciągu dnia, więc dlaczego
nie wybrać rozwiązania, które przewyższa Twoje potrzeby
pod względem jakości, wyglądu i funkcjonalności?
Kolekcja zlewozmywaków kuchennych GROHE została
zaprojektowana tak, by pasowała do każdej kuchni. Oferta
obejmuje szereg innowacyjnych, nowoczesnych modeli,
które perfekcyjnie uzupełnią Twoją przestrzeń. Do wyboru
masz elegancką i wytrzymałą stal nierdzewną lub wyjątkowo
trwały kompozyt dostępny w dwóch współczesnych kolorach.
W ofercie firmy GROHE znajdziesz kompaktowe modele
ze zintegrowanymi ociekaczami, duże zlewy dwukomorowe
dla lubiących pracować z rozmachem oraz eleganckie
zlewozmywaki wpuszczane w blat kuchenny.
Dzięki takim rozwiązaniom jak GROHE QuickFix czy uniwersalna
dwustronna konstrukcja, montaż nowego zlewozmywaka
trwa tylko kilka minut i nie sprawia najmniejszych trudności.
Jesteśmy też przekonani, że spodobają Ci się nowe specjalne
funkcje, takie jak automatyczny zestaw odpływowy, dzięki
któremu nie będziesz już musiał zanurzać rąk w brudnej wodzie.
Dzięki technologii GROHE Whisper możesz być także pewien,
że masz możliwie najcichszy zlewozmywak – materiał
kompozytowy naturalnie tłumi hałas płynącej wody, zaś
specjalna izolacja zastosowana w modelach ze stali nierdzewnej
pozwala osiągnąć ten sam efekt. Dzięki zlewozmywakowi
GROHE z pewnością zauważysz różnicę, zaś codzienne
czynności staną się przyjemniejsze.
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ZLEWOZMYWAK I BATERIA KUCHENNA
W PEŁNEJ HARMONII
Wszystkie zlewozmywaki z kolekcji GROHE zostały zaprojektowane tak, aby perfekcyjnie pasować
do Twojej armatury, kuchni i do Twojego stylu życia. Nasze modele możesz bez trudu łączyć z bateriami
i systemami kuchennymi, zachowując ich pełną funkcjonalność i spójność pod względem stylistycznym.
Niezależnie od aranżacji Twojej kuchni, w szerokiej gamie produktów GROHE z pewnością znajdziesz
zlewozmywak, który doskonale uzupełni jej wnętrze. Do wyboru masz elegancką i wytrzymałą stal
nierdzewną lub wyjątkowo trwały kompozyt w dwóch współczesnych kolorach. Obydwa materiały
są doskonale dopasowane do nowej kolekcji kolorów GROHE. Oferta obejmuje modele nablatowe,
montowane na równi z blatem, podblatowe oraz warianty z niezwykle cienką krawędzią, o zróżnicowanym
wzornictwie, od ponadczasowego po skrajnie minimalistyczne. Niezależnie od tego, czy projektujesz
kompaktową zabudowę czy szukasz zlewu do wyspy, GROHE posiada odpowiedni model w dogodnej cenie.
Aby ułatwić Ci wybór, przygotowaliśmy także cztery kompletne zestawy zlewozmywaków i baterii, dzięki
czemu możesz za jednym razem nabyć produkty, które są do siebie perfekcyjnie dopasowane, a ich montaż
będzie zupełnie bezproblemowy. Mając na uwadze nasze najpopularniejsze kolekcje, możesz wybierać
pomiędzy seriami Bau, Eurosmart, Concetto lub Minta.
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NIEZWODNA
JAKOŚĆ
Reputacja GROHE jako marki, która dba o najwyższą jakość swoich produktów,
dotyczy również zlewozmywaków. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dzięki
naszemu opatentowanemu procesowi polerowania mają wyjątkowo gładką i łatwą
do utrzymania w czystości powierzchnię. Zlewozmywaki kompozytowe produkujemy
w specjalnym sterowanym komputerowo procesie odlewania. Mieszanka składająca
się z kwarcu oraz z żywicy akrylowej tworzy wytrzymały materiał charakteryzujący
się najwyższą trwałością i funkcjonalnością. Gładka, pozbawiona porów powierzchnia
jest odporna na wysoką temperaturę, wgniecenia zarysowania oraz plamy, a także
łatwo utrzymać ją w czystości. Aby zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo, każdy
zlewozmywak GROHE, podobnie jak nasze baterie, ma pięcioletnią gwarancję.
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POZNAJ KORZYŚCI
INNOWACYJNE CECHY,
POWŁOKI I FUNKCJE

Duża przestrzeń komory
Wszystkie zlewozmywaki GROHE mają pojemne komory,
zapewniające odpowiednią ilość miejsca do pracy.
Z łatwością można w nich zmywać nawet największe
kuchenne naczynia. Dzięki innowacyjnej technologii
produkcji wszystkie nasze zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
mają co najmniej 16 cm głębokości, a skomputeryzowana
technika odlewania pozwala uzyskać aż 20 cm głębokości
w przypadku zlewozmywaków kompozytowych.

Nie możemy obiecać, że mycie naczyń stanie się świetną zabawą,
ale dzięki inteligentnym i funkcjonalnym rozwiązaniom zastosowanym
w zlewozmywakach firmy GROHE, Twoja praca w kuchni będzie znacznie
przyjemniejsza. Czyszczenie jest łatwiejsze, komory można opróżnić
automatycznie, a każdy dźwięk płynącej wody jest ograniczony.
Wystarczy, że wybierzesz idealny rozmiar i styl – instalacja jest łatwa,
zaś korzyści mówią same za siebie.
Sterowany zestaw odpływowy
Zlewozmywaki kuchenne GROHE są wyposażone w zestaw
odpływowy 3,5" oraz praktyczną zatyczkę do sitka, która
zapobiega przedostawaniu się resztek do instalacji. Dostępna
w wybranych modelach stalowa zaślepka ukrywa wszelkie
pozostałości zebrane w znajdującym się poniżej koszyku,
nadając jednocześnie komorze zlewozmywaka elegancki wygląd.

Gotowe otwory na baterię
Każdy zlewozmywak GROHE
posiada dwa otwory na baterię,
dzięki czemu podczas montażu
nie są potrzebne żadne dodatkowe
narzędzia. Wybrane modele
umożliwiają także odwracalną
instalację, dzięki czemu można
dostosować je do potrzeb osób
zarówno prawo- i leworęcznych.
Otwór przelewowy
Otwór przelewowy dostępny we wszystkich
zlewozmywakach GROHE, pozwala uniknąć
wycieku wody podczas przypadkowego
pozostawienia dźwigni baterii w pozycji
otwartej. W wybranych modelach jest
on ukryty za pomocą prostokątnej nakładki,
która stanowi dodatkowy element ozdobny.

Odprowadzanie wody
Odpowiednie odprowadzanie wody z komory
zlewozmywaka i ociekacza to niezwykle ważna
funkcja, do której przykładamy szczególną uwagę.
W kwadratowych zlewozmywakach o płaskim
dnie właściwe odprowadzenie wody umożliwiają
eleganckie załamania w kształcie diamentu, dzięki
którym woda odpływa z łatwością.
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Syfon w zestawie
W celu szybkiego i bezproblemowego
montażu, każdy z naszych zlewozmywaków
jest wyposażony w syfon, który uzupełnia
zestaw, gwarantując kompletne rozwiązanie.
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GROHE ZLEWOZMYWAKI
ZE STALI NIERDZEWNEJ
INNOWACYJNE CECHY,
POWŁOKI I TYPY MONTAŻU
Dostosuj wnętrze swojej kuchni, wybierając zlewozmywak, który perfekcyjnie odpowiada Twoim potrzebom.
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z serii K są dostępne w zróżnicowanych rozmiarach, konfiguracjach i cenach.
Na pewno znajdziesz wśród nich idealny model dla siebie. Oferta obejmuje warianty 1-, 1,5- i 2‑komorowe.
W zależności od wymagań możesz także wybrać dowolny sposób montażu: od standardowo wpuszczanych
w blat, po instalację podblatową. Dostosuj centrum swojej kuchni, korzystając z naszych akcesoriów – perfekcyjnie
łączących się ze zlewozmywakami GROHE dla zapewnienia najwyższego komfortu.
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INNOWACYJNE CECHY

GROHE StarLight
Wszystkie zlewozmywaki GROHE zostały
wykonane ze stali nierdzewnej o wyższej jakości
w porównaniu do standardowych materiałów
dostępnych na rynku, co stanowi gwarancję ich
jakości i trwałości. Nasza innowacyjna technika
szczotkowania gwarantuje także, że błyszcząca,
stalowa powierzchnia jest wyjątkowo gładka,
co znacznie ułatwia jej czyszczenie.

GROHE QuickFix
Zainstaluj swój zlewozmywak szybko i łatwo,
dzięki systemowi montażu GROHE QuickFix
(system zawiera pełen zestaw montażowy).
Dzięki dwóm otworom na baterię, większość
naszych modeli pozwala na obustronny montaż,
dając Ci pełną swobodę podczas projektowania
Twojej kuchni.

GROHE Whisper
Ciii! Specjalna warstwa izolacyjna umieszczona
pod zlewem sprawia, że hałas tworzony przez
strumień wody, garnki i patelnie jest ograniczony
do minimum.

Jesteśmy pewni, że pokochasz nasze wyjątkowe rozwiązania – od warstwy izolującej GROHE Whisper, która
redukuje hałas, aż po automatyczny zestaw odpływowy, dzięki któremu już nigdy więcej nie zanurzysz dłoni
w brudnej wodzie. Dzięki zlewozmywakowi GROHE z pewnością zauważysz różnicę, zaś codzienne czynności
staną się mniej uciążliwe.

POWIERZCHNIA

TYPY MONTAŻU

AISI 304
Każdy model GROHE wykorzystuje stal nierdzewną AISI 304, której jakość
przewyższa standardy branży. Dzięki wysokiej zawartości procentowej
chromu i niklu, stal AISI 304 zapewnia wyjątkowo jasny odcień oraz
sprawia, że produkty są odporne na rdzę i korozję.
AISI 316 (stal morska)
Dzięki stali AISI 316 dostępnej w serii K400+, GROHE oferuje trwałe
rozwiązania również dla regionów o wysokim stężeniu soli w powietrzu
oraz klimacie powodującym szybszy proces korozji. AISI 316, zwana także
„stalą morską”, jest wykorzystywana głównie w przemyśle stoczniowym
i chemicznym. Słynąca z wysokiej zawartości procentowej chromu, niklu
i molibdenu, jest wyjątkowo odporna na rdzę i korozję, a także działanie
kwasu i chloru.
Opatentowana technika szczotkowania (GROHE satin finish)
Kolekcje zlewów kuchennych K200 – K1000 są poddawane obróbce
za pomocą specjalnych, roślinnych włókien (Tampico), dzięki czemu
wyjątkowe satynowe wykończenie jest niezwykle eleganckie
i funkcjonalne. Opatentowana technika szczotkowania GROHE Satin
Finish sprawia, że powierzchnia stali nierdzewnej jest gładsza i mniej
porowata w porównaniu z konkurencyjnymi modelami, co ułatwia
czyszczenie i gwarantuje większą trwałość.
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Montaż nablatowy
Zlewy z krawędzią o wysokości 8 mm
do standardowego montażu.

Montaż podblatowy
Elegancki i nowoczesny sposób na montaż
poniżej blatu.

Płaskie krawędzie
Oryginalna krawędź o nachylonym profilu
o wysokości 3 mm, dzięki której modele
zlewów łączą wyjątkowo elegancki design
z łatwością instalacji.

Montaż na równi z blatem
Produkt posiada wgłębienie o szerokości 1,5 mm,
dzięki któremu perfekcyjnie dopasowuje się do
kuchennego blatu. Alternatywnie, zlew może być
montowany także na blacie.
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GROHE
ZLEWOZMYWAKI
ZE STALI NIERDZEWNEJ
K1000
Zlewozmywak GROHE K1000 zaprojektowany z myślą o nowoczesnych
kuchniach wyróżnia się spawaną konstrukcją z dnem w kształcie rombu,
a także dużą powierzchnią ociekacza. Jego minimalistyczny, geometryczny
styl doskonale łączy się z najwyższą funkcjonalnością dzięki dodatkom takim
jak dołączony syfon i automatyczny zestaw odpływowy. Model może być
montowany standardowo w zabudowie lub jako zlewozmywak nablatowy.

31 581 SD1
K1000
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy
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31 582 SD1
K1000
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy
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GROHE
ZLEWOZMYWAKI
ZE STALI
NIERDZEWNEJ
K800
Wybierz luksusowy zlewozmywak K800 do Twojej kuchni,
który łączy wyjątkowy design i trwałość wykonania.
Wybierz 1 lub 2 komory, zdecyduj się na standardową
instalację lub montaż na równi z blatem i ciesz się
funkcjonalnością dodatków: syfonu zajmującego niewiele
miejsca oraz automatycznego systemu odpływowego
ze stylową zaślepką w postaci sitka na pozostałości.

31 584 SD1
K800
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy
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31 583 SD1
K800
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy

31 585 SD1
K800
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
2-komorowy

31 586 SD1
K800
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy
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GROHE
ZLEWOZMYWAKI
ZE STALI
NIERDZEWNEJ
K700
PODBLATOWY
Zyskaj spójny, nowoczesny design, dzięki zlewozmywakowi
K700 do montażu podblatowego. Głębsza komora oraz
zaokrąglone krawędzie sprawiają, że jest on odpowiedni
do instalacji pod blatem, gwarantując bezproblemowe,
nowoczesne wykończenie. Dostępny w wersji z 1 lub 1,5
komory z większą z nich po lewej lub prawej stronie.

31 574 SD0
K700 P
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy

31 577 SD1
K700 Undermount
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1,5-komorowy

31 575 SD1
K700 P
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1,5-komorowy

Opcje kolorystyczne:
DC0 I SuperSteel
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GN0 I Brushed Cool Sunrise

31 576 SD1
K700 Undermount
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1,5-komorowy

DL0 I Brushed Warm Sunset

AL0 I Brushed Hard Graphite
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GROHE
ZLEWOZMYWAKI
ZE STALI
NIERDZEWNEJ
K700
Idealny do nowoczesnych, minimalistycznych kuchni –
kubistyczny zlewozmywak K700 posiada głębszą, większą
komorę z zaokrąglonymi krawędziami i dnem w kształcie
rombu. Świetnie sprawdzi się szczególnie w dużych
wnętrzach. Dostępny jest w trzech różnych rozmiarach
do standardowej instalacji lub montażu na równi z blatem.

31 726 SD0
K700
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy

40 986 SD0
Automatyczny zestaw
odpływowy okrągły
przycisk typu Push-Open

By zyskać jeszcze więcej komfortu wybierz
automatyczny zestaw odpływowy, który
pasuje do wszystkich modeli zlewozmywaków.
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31 726 SD0
K700
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy

31 580 SD1
K700
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy

31 578 SD1
K700
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy
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GROHE
ZLEWOZMYWAKI
ZE STALI NIERDZEWNEJ
K500
31 573 SD1
Zestaw Minta
Zlewozmywak K500 ze stali nierdzewnej
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa Minta
z wyciąganą wylewką

Wykonany z nierdzewnej, spawanej stali dla jak najwyższej trwałości,
zlewozmywak K500 oferuje nowoczesny design i funkcjonalne rozwiązania.
Wybierz model z ociekaczem i automatycznym systemem odpływowym
w wariancie z 1 lub 1,5 komory do obustronnego montażu.

31 563 SD1
K500
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem

31 571 SD1
K500
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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31 572 SD1
K500
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1,5-komorowy z odwracalnym ociekaczem

31 588 SD1
K500
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
2-komorowy z odwracalnym
ociekaczem
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GROHE
ZLEWOZMYWAKI
ZE STALI
NIERDZEWNEJ
K400+
Seria zlewozmywaków K400+ wykonanych ze stali
nierdzewnej AISI 316 stanowi w ofercie GROHE doskonałe
rozwiązanie także dla regionów o wysokim stężeniu soli
w powietrzu oraz klimacie powodującym szybszy proces
korozji. W kolekcji znajdziesz zlewozmywaki z 1 lub 1,5
komory, a także modele do montażu odwracalnego,
których cienkie krawędzie o wysokości 3 mm gwarantują
eleganckie wykończenie.

31 129 DC1
Concetto
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią, wyciąganą wylewką

31 569 SD0
K400+
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1,5-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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AISI 316
Dzięki stali AISI 316 dostępnej w serii K400+, GROHE
oferuje trwałe rozwiązania również dla regionów
o wysokim stężeniu soli w powietrzu oraz klimacie
powodującym szybszy proces korozji. AISI 316,
zwana także „stalą morską”, jest wykorzystywana
głównie w przemyśle stoczniowym i chemicznym.
Słynąca z wysokiej zawartości procentowej chromu,
niklu i molibdenu, jest wyjątkowo odporna na rdzę
i korozję, a także działanie kwasu i chloru.

31 568 SD0
K400+
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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31 569 SD0
K400+
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1,5-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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31 570 SD0
Zestaw Concetto

Zadbaj o doskonały wystrój Twojej kuchni dzięki
serii zlewozmywaków K400. Solidne i praktyczne,
o charakterystycznym designie – modele te
znajdziesz w wariantach z ociekaczem oraz 1, 1,5
lub 2 komorami. Wszystkie zlewozmywaki są
odpowiednie do standardowego, odwracalnego
montażu oraz posiadają system odpływowy.
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31 566 SD0
K400
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem

31 570 SD0
Zestaw Concetto
Zlewozmywak K400 ze stali nierdzewnej
Jednouchwytowa bateria
zlewozmywakowa Concetto
z wyciąganą wylewką

31 567 SD0
K400
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1,5-komorowy z odwracalnym ociekaczem

31 587 SD0
K400
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
2-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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GROHE
ZLEWOZMYWAKI
ZE STALI
NIERDZEWNEJ
K200
Uniwersalny design, który perfekcyjnie uzupełni wystrój
każdego wnętrza. Zlewozmywaki z serii K200 to praktyczne
i trwałe rozwiązanie do kuchni, w której często gotujesz.
Modele z pojedynczą komorą i ociekaczem są odpowiednie
do obustronnego montażu, a automatyczny system
odpływowy zwiększy Twój komfort na co dzień.

31 719 SD0
K200
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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31 552 SD1
K200
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem

31 565 SD1
Zestaw Eurosmart
Zlewozmywak K200 ze stali nierdzewnej
Jednouchwytowa Eurosmart
z obrotową wylewką

31 564 SD1
K200
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1,5-komorowy z odwracalnym ociekaczem

31 719 SD0
K200
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem

31 720 SD0
K200
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem

31 562 SD1
Zestaw Bau
Zlewozmywak K200 ze stali nierdzewnej
Jednouchwytowa bateria
zlewozmywakowa BauEdge
z obrotową wylewką
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GROHE ZLEWOZMYWAKI
KOMPOZYTOWE
INNOWACYJNE CECHY,
POWŁOKI I TYPY MONTAŻU
Dostosuj wnętrze swojej kuchni, wybierając zlewozmywak, który perfekcyjnie odpowiada Twoim
potrzebom. Zlewozmywaki kompozytowe z serii K dostępne są w zróżnicowanych rozmiarach,
konfiguracjach i cenach. Z pewnością znajdziesz wśród nich model odpowiedni dla siebie. Oferujemy
zlewozmywaki okrągłe i kwadratowe w dwóch różnych kolorach – Granite Black i Granite Grey.
Dostępne są wersje 1-, 1,5- i 2‑komorowe z ociekaczem lub bez, o wymiarach dopasowanych zarówno
do przestronnych, jak i kompaktowych kuchni. Poszczególne modele są przystosowane do montażu
nablatowego lub podblatowego, który sprawdza się szczególnie w minimalistycznych kuchniach.

INNOWACYJNE CECHY

GROHE QuickFix
Zainstaluj swój zlewozmywak szybko i łatwo,
dzięki systemowi montażu GROHE QuickFix
(system zawiera pełen zestaw montażowy).
Dzięki dwóm otworom na baterię, większość
naszych modeli pozwala na obustronny montaż,
dając Ci pełną swobodę podczas projektowania
Twojej kuchni.

GROHE Whisper
Ciiiii! Gęsta mieszanka kwarcowoakrylowa
w zlewozmywakach GROHE skutecznie tłumi
szum wody i odgłosy towarzyszące myciu naczyń.

Odporność na zarysowania
Najważniejsza jest strona praktyczna –
zlewozmywaki z solidnego kompozytu
są odporne na zarysowania, co sprzyja
ich długiej żywotności.

Odporność na temperaturę do 280 °C
Nie ma obawy – zlewozmywak kompozytowy
GROHE wytrzymuje temperaturę 280 °C, więc
w każdej chwili możesz postawić garnek z gorącą
potrawą na jego powierzchnię.

Odporność na plamy
Zlewozmywak powinien być zarówno estetyczny,
jak i praktyczny – dlatego też kompozytowe
zlewozmywaki GROHE są odporne na plamy
i długo zachowują swój znakomity wygląd.

100 % bezpieczeństwa w kontakcie
z żywnością
Możesz z pełnym zaufaniem korzystać ze swojej
kuchni – kompozytowe zlewozmywaki GROHE
są w 100 % bezpieczne dla żywności, gwarantując
higienę i ułatwiając przygotowywanie posiłków.

Kolor odporny na promienie UV
Wpuść słońce do kuchni! Nasz kompozyt
nie blaknie pod wpływem promieni UV, dzięki
czemu zlewozmywak na długo zachowa swój
oryginalny kolor.

Łatwe czyszczenie
Zlewozmywaki kompozytowe są łatwe
do utrzymania w czystości, dzięki czemu
prezentują się doskonale przez wiele lat.

Pojemne komory
Wszystkie zlewozmywaki kompozytowe GROHE
mają pojemne komory o głębokości co najmniej
20 cm, żeby wygodnie zmywać duże naczynia.

POWIERZCHNIA

AT0 I Szary granit

AP0 I Czarny granit

KOMPOZYT KWARCOWY
Dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu zlewozmywak sprosta
codziennym zadaniom nawet w najintensywniej użytkowanej kuchni.
Zlewozmywaki kompozytowe GROHE cechuje wyjątkowa wytrzymałość.
Są one wykonane z kwarcu (najtwardszego składnika granitu) wymieszanego
z żywicą akrylową. Utwardzony materiał kompozytowy jest odporny
na zarysowania, wgniecenia, plamy, pęknięcia i temperaturę do 280 °C.
Gładka powierzchnia jest łatwa do utrzymania w czystości oraz gwarantuje
100 % bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością.
Każdy zlewozmywak kompozytowy GROHE wytwarzany jest w procesie
komputerowo kontrolowanej polimeryzacji odlewu, co gwarantuje nieskazitelne
wykończenie i całkowitą jednorodność kolorystyczną. Ponadto kompozyt nie
odbarwia się pod wpływem promieniowania UV, dzięki czemu zawsze wygląda
jak nowy.

TYPY MONTAŻU

Montaż nablatowy
Zlewy z krawędzią o wysokości 8 mm do
standardowego montażu. Montaż za pomocą
zacisków (oprócz modeli 31 653, 31 654, 31 655
i 31 648 – tylko silikon).
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Montaż podblatowy
Montaż pod blatem podkreśla elegancki
i współczesny charakter zabudowy kuchennej.

Łatwe sterowanie odpływem
Dzięki automatycznemu zestawowi odpływowemu
nie musisz zanurzać rąk w wodzie. Dla jeszcze
większej wygody możesz zamontować elegancki
uchwyt do sterowania odpływem (zob. str. 202).
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32 950 DC0
K7
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody

Stwórz elegancki, minimalistyczny wystrój kuchni
z podblatowym zlewozmywakiem z serii K700. Zlewy
montowane pod blatem roboczym idealnie pasują
do nowoczesnych, surowych przestrzeni kuchennych.
Jednokomorowe modele z zaciskami są łatwe
w montażu i mogą być wyposażone w automatyczny
odpływ ze specjalnym przyciskiem. Wszystkie modele
z podblatowej serii K700 można montować także bardziej
tradycyjnie jako zlewozmywak wpuszczany w blat.

40 986 SD0
Automatyczny zestaw odpływowy
okrągły przycisk typu Push-Open

Instalacja nablatowa

31 654 AP0
K700 P
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy

Dodatkowo elegancki przycisk sterowania odpływem GROHE
(pasuje do wszystkich modeli kompozytowych)
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KUCHNIA GROHE  ZLEWOZMYWAKI  KOMPOZYTOWE  K700 P

31 653 AP0
K700 P
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy

grohe.pl

31 654 AP0
K700 P
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy

31 655 AP0
K700 P
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy

Opcje kolorystyczne:
AT0 I Granite Grey

200

AP0 I Granite Black
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KUCHNIA GROHE  ZLEWOZMYWAKI  KOMPOZYTOWE  K700

GROHE
ZLEWOZMYWAK
KOMPOZYTOWY
K700

grohe.pl

30 294 DC0
Essence
Bateria zlewozmywakowa
z 2 strumieniami wody

Seria zlewozmywaków kompozytowych K700 wyróżnia
się parametrami klasy premium. Głębokie komory
i znaczne wymiary pozwalają uporać się ze wszelkimi
kuchennymi zadaniami. Zlewozmywaki dostępne
w wersjach 1- i 2‑komorowych są przystosowane
do montażu nablatowego, ale w minimalistycznej
zabudowie można je umieścić także pod blatem.
Zlewozmywaki z serii K700 mogą być wyposażone
w automatyczny odpływ oraz opcjonalne przyciski
do jego obsługi.

31 652 AP0
K700
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy
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31 652 AP0
K700
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy

31 657 AP0*
K700
Zlewozmywak kompozytowy
2-komorowy

31 650 AP0
K700
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy

31 658 AP0
K700
Zlewozmywak kompozytowy
2-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

31 651 AP0
K700
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy

Opcje kolorystyczne:
AT0 I Granite Grey

AP0 I Granite Black
* Może być również zainstalowany pod blatem roboczym
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KUCHNIA GROHE  ZLEWOZMYWAKI  KOMPOZYTOWE  K500

GROHE
ZLEWOZMYWAK
KOMPOZYTOWY
K500

grohe.pl

30 270 AL0
Essence
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

Seria zlewozmywaków kompozytowych K500 to połączenie
przestronnych komór z minimalistycznym wzornictwem.
Produkty z tej elastycznej kolekcji są dostępne w konfiguracji
1-, 1,5- i 2‑komorowej. Niektóre modele występują też
w wersjach z ociekaczami. Zlewy tej serii można montować
tradycyjnie, czyli nablatowo, ale w przypadku surowego,
minimalistycznego wystroju warto rozważyć umieszczenie
zlewu pod blatem. Zlewozmywaki z serii K500 można
wyposażyć w automatyczny odpływ oraz opcjonalny przycisk
do jego obsługi.

31 648 AP0*
K500
Zlewozmywak kompozytowy
1,5-komorowy

* Może być również zainstalowany pod blatem roboczym.
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31 647 AP0
K500
Zlewozmywak kompozytowy
2-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

31 644 AP0
K500
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

31 645 AP0
K500
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

31 648 AP0*
K500
Zlewozmywak kompozytowy
1,5-komorowy

31 646 AP0
K500
Zlewozmywak kompozytowy
1,5-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

Opcje kolorystyczne:
AT0 I Granite Grey

31 649 AP0
K500
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy

AP0 I Granite Black
* Może być również zainstalowany pod blatem roboczym.
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KUCHNIA GROHE  ZLEWOZMYWAKI  KOMPOZYTOWY  K400

GROHE
ZLEWOZMYWAK
KOMPOZYTOWY
K400

grohe.pl

31 483 002
Concetto
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

Zlewozmywaki kompozytowe z serii K400 to połączenie
solidnej praktyczności z ciekawą estetyką i funkcjonalnością.
Ich konstrukcja pozwala na montaż nablatowy z dowolnej
strony. Dostępne są wersje 1- i 1,5‑komorowe, przygotowane
do podłączenia automatycznego odpływu oraz opcjonalnego
przycisku do jego obsługi.

31 642 AP0
K400
Zlewozmywak kompozytowy
1,5-komorowy
z odwracalnym ociekaczem
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31 640 AP0
K400
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

31 642 AP0
K400
Zlewozmywak kompozytowy
1,5-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

31 641 AP0
K400
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

31 643 AP0
K400
Zlewozmywak kompozytowy
1,5-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

Opcje kolorystyczne:
AT0 I Granite Grey
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AP0 I Granite Black
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GROHE
ZLEWOZMYWAK
KOMPOZYTOWY
K200

grohe.pl

30 358 000
Bateria zlewozmywakowa

W serii K200 pomyśleliśmy o wszystkim. To uniwersalne
zlewozmywaki przeznaczone do skromniej wyposażonych
kuchni, kompaktowych przestrzeni i wysp kuchennych.
Okrągły zlew kompozytowy K200 jest praktyczny i trwały
jak wszystkie nasze zlewozmywaki. Jednokomorowy zlew
można zamontować nablatowo i wyposażyć w opcjonalny
przycisk sterowania automatycznym odpływem.

31 656 AP0
K200
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy

31 656 AP0
K200
Zlewozmywak kompozytowy
1-komorowy

Opcje kolorystyczne:
AT0 I Granite Grey
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AP0 I Granite Black

215

KUCHNIA GROHE  ZLEWOZMYWAKI  KOMPOZYT  PERFECT MATCH
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K700 / K700
PODBLATOWY

ZNAJDŹ SWÓJ
PERFECT MATCH:
ZLEWOZMYWAK
I BATERIA KUCHENNA
W PEŁNEJ HARMONII
Wszystkie zlewozmywaki z kolekcji GROHE zostały zaprojektowane tak,
aby perfekcyjnie pasować do Twojej armatury, kuchni i do Twojego stylu
życia. Nasze modele możesz bez trudu łączyć z bateriami i systemami
kuchennymi, zachowując ich pełną funkcjonalność i spójność pod
względem stylistycznym. Zlewozmywaki są dostępne w dwóch kolorach,
z których każdy pasuje do nowej kolekcji kolorów armatury GROHE,
w tym do opcji kolorystycznych Hard Graphite i Warm Sunset.

ESSENCE

K400

K200

BAULOOP

BAULOOP

EUROSMART

K7

MINTA

EUROSMART

EUROCUBE

EUROCUBE

CONCETTO

ATRIO

ZEDRA

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

SMARTCONTROL

GROHE BLUE HOME
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
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K500

EURODISC COSMOPOLITAN

Oto nasze rekomendacje dotyczące idealnego połączenia produktó w pod względem designu, by stw orzyć TWÓJ PERFECT MATCH.
Oczywiście z naszymi zle wozmywakami możesz także połączyć inne baterie kuchenne GROHE.
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GROHE FUNKCJE ZLEWOZMYWAKÓW

K800

K700 P

K700

K500

K200

•

•

•

•

•

•

R10

•

•

•

***

•

K700 P

•

K700

•

K500

R10

•

• •

***

•

•

•

R15

•

•

***

•

•

• • •

R65

•

•

•

•

•

***

• •

R20

•

•

•

•

***

•

• • •

R20

•

•

•

•

•

***

•

•

•

• •

R100/
R60

•

•

• •

•

***

•

•

•

K400

•
•

•

K200

•

ILOŚĆ KOMÓR
I PROMIEŃ

•

•

°

•

•

°

•

•

R0 /
R9**

•

•

•

R15

•

•

•
•

•

DODATKOWE
FUNKCJE

***

R0 /
R30*

•

R0

•

•

•

•

•

R60

AUTOMATYCZNY ZESTAW
ODPŁYWOWY W KOMPLECIE

MATERIAŁ

ZLEWOZMYWAK ODWRACALNY

OCIEKACZ

WSTĘPNIE WYCIĘTE OTWORY

COMPOSITE

PROMIEŃ WEWNĘTRZNY

2

1,5

1

PODBLATOWY

TYPY
MONTAŻU

• • • •

•

WPUSZCZANY W BLAT

DOSTĘPNY W ZESTAWIE
Z BATERIĄ

AUTOMATYCZNY ZESTAW
ODPŁYWOWY W KOMPLECIE

ZLEWOZMYWAK ODRWACALNY

WYCIĘTE OTWORY NA BATERIĘ

WYCIĘTE OTWORY

KOLOROWE POWŁOKI PVD

SATYNOWE WYKOŃCZENIE

AISI 316 (V4A)

•

* R0 (dno, przednia i tylna strona) / R30 (prawa i lewa strona)
** R0 (pionowy) / R9 (tylny)
*** opcjonalne akcesoria 40 986 SD0
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DODATKOWE
FUNKCJE

POWIERZCHNIA

***

R10

•

MATERIAŁ

OCIEKACZ

OCIEKACZ

AISI 304 (V2A)

OCIEKACZ

PROMIEŃ WEWNĘTRZNY

ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

•

K400+

K400

2

ILOŚĆ KOMÓR
I PROMIEŃ

TYPY MONTAŻU

K1000

1,5

1

PODBLATOWY

MONTAŻ NA RÓWNI Z BLATEM

CIENKIE KRAWĘDZIE

WPUSZCZANE W BLAT

ZLEWOZMYWAK STAL NIERDZEWNA

•

°

***

•

°

***

•

•

•

***

•

•

•
•

•

***

•

•

•

° wszystkie produkty z tej linii
•
wybrane produkty
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KUCHNIA GROHE  DOZOWNIKI DO MYDŁA

grohe.pl

GROHE
DOZOWNIKI DO MYDŁA
Doskonałym sposobem na zaprojektowanie Twojej kuchni na najwyższym
poziomie, jest zamontowanie jednego z dozowników do mydła, z szerokiej
kolekcji GROHE. Praktyczne i trwałe, zostały stworzone z charakterystyczną
dla naszej firmy dbałością o szczegóły i pasują do wszystkich baterii
zlewozmywakowych oferowanych przez GROHE.

40 535 000
Dozownik do mydła
w płynie Cosmopolitan,
o pojemności 400 ml

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel
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40 536 000
Dozownik do mydła
w płynie Contemporary,
o pojemności 400 ml

GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

40 537 000
Dozownik do mydła
w płynie Authentic,
o pojemności 400 ml

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel
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GROHE PRZEGLĄD FUNKCJI

• • •

•

•

• • •

• • • • •

• • •

•

•

• • •

• • • • •

• • •

•

•

• •

• • • •

• • •

•

•

• •

• •

• •

•

•*

• •

• •

• •

•

•*

•

• •

• •

•

•*

•

•

• •

GROHE
MINTA

•

GROHE
MINTA TOUCH

GROHE
ZEDRA

GROHE
ZEDRA TOUCH

•

•

• •

•

• •

•

•

•

•

• •

•

• •

•

•

GROHE
ESSENCE

•

•

• •

•

• •

•

•

GROHE ESSENCE
FOOTCONTROL

•

• •

•

• •

•

•

GROHE ATRIO

•

• •

•

• •

•

•

GROHE RED
MONO

•

GROHE
EUROCUBE

•

•

• •

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
• •
•

• •

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

•

•

•

•

•
•

40 537 000 / 40 537 DC0

• • • • •

•

GROHE K7
FOOTCONTROL

DOZOWNIK DO MYDŁA

• • •

•

40 536 000 / 40 536 DC0

•

•

DOZOWNIK DO MYDŁA

•

•

40 535 000 / 40 535 DC0

• • •

•

•

DOZOWNIK DO MYDŁA

• • •

• •

KOLOROWE POWŁOKI PVD

•

ZAWÓR ODCINAJĄCY

•

•

MONTAŻ PODOKIENNY

• • •

•

•

GROHE K7

NATRYSK BOCZNY

• • • • •

•

WYCIĄGANA WYLEWKA

• • •

WYCIĄGANA WYLEWKA Z
PRZEŁACZNIKIEM STRUMIENIA

•

PROFESJONALNY NATRYSK

•

SMARTCONTROL

• • •

FOOTCONTROL

• • • • •

EASYTOUCH

• • •

WODA FILTROWANA

•

DESIGN

SYSTEM ODPŁYWOWYS

40 535 000 / 40 535 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

KOLOROWE POWŁOKI PVD

POWŁOKA CHROMOWANA

APLIKACJA

BOJLER

KARBONIZATOR

GŁOWICA FILTRUJĄCA

FILTR

BUTLA Z CO2 425 g

NATRYSK BOCZNY

•

GROHE BLUE PURE
MONO

GROHE RED
DUO

WRZĄTEK

• • •

GROHE BLUE
MONO PROFESSIONAL

GROHE BLUE PURE

WODA GAZOWANA

• • • • •

GROHE BLUE HOME
MONO

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

WODA FILTROWANA

• • •

PERFECT MATCH –
NASZA REKOMENDACJA

POWŁOKA CHROMOWANA

GROHE BLUE HOME

WODA ZMIESZANA

DESIGN

PERFECT MATCH

W YCIĄGANA W YLEWK A Z TRZEMA
RODZ AJAMI STRUMIENIA

SYSTEMY KUCHENNE GROHE BLUE & GROHE RED

•

•

•

•

•

•

* Potrzebny jest dodatkowy kosz na odpady
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GROHE
CONCETTO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

•
•

•
•

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART

GROHE
BAU
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•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROHE
CONCETTO

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

DOZOWNIK DO MYDŁA
40 535 000 / 40 535 DC0

•

GROHE MINTA

KOLOROWE POWŁOKI PVD

•

•

POWŁOKA CHROMOWANA

•

ZAWÓR ODCINAJĄCY

•

PERFECT MATCH –
NASZA
REKOMENDACJA

MONTAŻ PODOKIENNY

•

GROHE ZEDRA

WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
Z 2 STRUMIENIAMI

DOZOWNIK DO MYDŁA
40 535 000 / 40 535 DC0

•

DESIGN

KOLOROWE POWŁOKI PVD

•

•

DOZOWNIK DO MYDŁA
40 536 000 / 40 536 DC0

POWŁOKA CHROMOWANA

•

ZAWÓR ODCINAJĄCY

MONTAŻ PODOKIENNY

W YCIĄGANA W YLEWK A

PERFECT MATCH –
NASZA REKOMENDACJA

W YCIĄGANYM PERL ATOREM

GROHE BATERIE NISKOCIŚNIENIOWE

WYCIĄGANA WYLEWKA
Z 2 STRUMIENIAMI

PROFESJONALNY NATRYSK

DESIGN

GROHE PRZEGLĄD FUNKCJI

•

•
•
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KUCHNIA GROHE  MARKA

ODKRYJ
ŚWIAT GROHE

grohe.pl

OBSERWUJ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

Jeśli szukasz pomysłów lub rozwiązań dla swojej łazienki
i kuchni, aplikacja GROHE Media APP dostarczy ci inspiracji.
Pod zmienioną nazwą i w nowej szacie graficznej aplikacja
oferuje w jednym miejscu najnowsze materiały GROHE:
magazyny, wideo, książki i broszury – dostępne za jednym
kliknięciem. To perfekcyjny dodatek do twojego domu GROHE.

POBIERZ TUTAJ

Wymagania systemowe
iPhone z systemem iOS 11.0 lub nowszym / smartfon
z systemem Android 6.0 lub nowszym. Znak słowny
i logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe
należące do Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek użycie
takich znaków przez Grohe AG odbywa się pod licencją.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są należą
do ich właścicieli. Apple, logo Apple, iPod, iPod
Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy
Apple Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności
za działanie tego urządzenia lub zgodność z normami
bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi.
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Obserwuj nas

Zeskanuj kod QR, żeby pobrać
najnowszą wersję broszury w formie
PDF na tablety lub smartfony.

JAKOŚĆ

TECHNOLOGIA

DESIGN

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

“Nr 1 – najbardziej
zaufana marka
w branży sanitarnej” –

“Wśród 50
najważniejszych firm,
które zmieniają świat“ –

Ponad 400 nagród
za design zdobytych
od 2003 roku

Wirtschaftswoche, 2017

magazyn Fortune, 2017

Zdobywca nagrody CSR
od niemieckiego rządu
za zrównoważony rozwój,
2017

GROHE Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. +48 22 54 32 640
fax +48 22 54 32 650
© 04/2020 – Copyright by GROHE

