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Vážení čtenáři,

Chceme, aby si naši zákazníci svou koupelnu 
mohli pečlivě navrhnout do posledního detailu 
podle svých přání a potřeb. Aby se pro ně 
koupelna stala místem dokonalého odpočinku, ale 
také prostředkem pro splnění všech estetických 
přání. Poptávka po koupelnách na míru bude v 
následujících letech rapidně stoupat. My však 
už dnes nabízíme produkty, které představují 
naprostý vrchol designu a inovativních 
technologií, a pomocí kterých dokážeme svým 
zákazníkům nabídnout výjimečná a kompletní 
koupelnová řešení.

 

Svoji pozornost zaměřujeme také na segment 
„chytrých domácností“, pro které nabízíme nový, 
digitální rozměr ovládání vody. Mimo jiné pomocí 
inovativních bezpečnostních systémů prevence 
proti vytopení Sense a Sense Guard, které díky 
nedávné aktualizaci dokáží i sledovat spotřebu. 
Vytvářet inteligentní řešení, která přinesou všem 
lepší zážitek z vody, je pro společnost GROHE tím 
nejvyšším posláním.

Váš Michael Rauterkus

KOUPELNOVÉ  
KOLEKCE 05

Svoboda volby 06 | GROHE Essence 12 | GROHE Atrio 14  

GROHE Plus 16 | GROHE Lineare 18 | Perfect Match 22  

Na minulosti záleží 24 | Sanitární keramika 26 | Essence Ceramic 28  

Sensia Arena 30 | Splachovací tlačítka 32 | Nechte se hýčkat 36  

Euphoria SmartControl 40 | Hlavové sprchy Rainshower 42  

Rapido SmartBox 44

grohe.cz



novinka

WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. KOUPELNOVÉ KOLEKCE  4 | 5

Koupelna bývala čistě utilitárním prostorem. To 
se ale rychle mění a architekti spolu s interiéro-
vými designéry vnímají moderní koupelny jako 
oázu pro uvolnění a relaxaci. Protože v koupelně 
trávíme čím dál tím více času, zdůrazňují desig- 
néři důležitost celkového sladění konceptu koupel- 
nového interiéru. Určit tón designu koupelny však 
nebylo nikdy jednodušší. Ať už má být výsledný 
interiér sofistikovaně elegantní a moderní, nebo 
spíše přívětivý a rustikální, komplexní produktové 
portfolio společnosti GROHE nabízí všechny pot- 
řebné produkty pro vytvoření jednotné koupelny. 
Tyto produkty byly navrženy tak, aby společně 
utvářely jednotný koncept – bez nekonečného 
hledání. Čím méně času strávíme hledáním toho 
pravého koupelnového řešení, tím více času 
budeme moci strávit v místnosti, kterou jsme vyt- 
vořili. Při sestavování koupelny hrají obzvláště 
důležitou roli barvy. Zatímco koupelnu můžete 
ozvláštnit prvky jako jsou pestrobarevné ručníky, 
mýdla či záclony, produktový koncept „svobody 
volby“ od společnosti GROHE nabízí podobný 
zážitek i u dlouhotrvajícího vybavení koupelny, 
mezi které patří umyvadlové, sprchové nebo 
vanové baterie. Vezměme si například řadu 

Essence. Její součástí je až nepřeberné množství 
barevných a povrchových variant kompletních 
koupelnových setů, od sprchové hlavice po 
splachovací tlačítka. Díky tomu je vytvoření 
osobité koupelny opravdu snadné. A fantazii 
se meze nekladou! Naprostá svoboda volby 
vám umožňuje vybrat si přesně tu barvu a 
povrchovou úpravu, kterou chcete. 

Volba konceptu koupelny však nekončí u barev. 
Důležité je se také zaměřit na různé tvary a stylové 
provedení. Dokonalá kombinace GROHE Perfect 
Match vám umožní perfektně sladit všechny prvky 
v koupelně a dosáhnout harmonického propojení 
formy a funkce. Ke každé baterii nabízí naše port- 
folio vlastní sladěné řady sanitární keramiky, a to 
nejen po stránce vzhledové, ale především funk- 
ční. To znamená, že všechno vypadá dohromady 
skvěle a stejně skvěle to funguje. Umyvadla a 
umyvadlové baterie k sobě dokonale pasují, pos- 
kytují optimální komfort a čisté okolí umyvadla 
bez kapek vody. Všestranné a rafinované produkty 
GROHE usnadňují sestavení sladěného interiéru 
na míru vašemu životního stylu na úroveň, která 
byla ještě nedávno nemyslitelná.

JAK NAVRHNOUT DOKONALE SLADĚNÝ KOUPELNOVÝ 
INTERIÉR? VŠECHNO JE TO O DETAILECH
TEXT: NATHAN MA

KOUPELNOVÉ  
KOLEKCE
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NAVRHNĚTE SI SVOU VYSNĚNOU KOUPELNU | ČÁST 1

SVOBODA
VOLBY
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»		Myslím	si,	že	žijeme	v	době,	kdy	mají	designéři	víceméně		
	absolutní	svobodu	v	tom,	co	mohou	navrhnout.	« 

  Michael Seum, GROHE VP pro design
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»		Můj	tip	pro	vytvoření	teplejší	barevné	 
		palety	je	zařazení	tónových	barev.	«	
   Bree Leech, interiérová designérka
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Od rustikální atmosféry dřevěného obložení až 
po moderní, úchvatný lesk kvalitních baterií. Na 
trhu je široká paleta materiálů a povrchových 
úprav, které je při navrhování vaší vysněné kou- 
pelny zapotřebí zvážit. Interiérový design se od 
nudných, sterilních koupelen přesunul k mnohem 
hlubší úvaze o významu koupelny, s čímž souvisí 
větší pozornost věnovaná jejím jednotlivým prv- 
kům – od podlahy až ke stropu. Jakými pravidly 
se však výběr vhodných produktů do sehraného 
konceptu řídí? "Abych byl úplně upřímný, žádná 
pravidla neexistují!" říká Michael Seum, Vice  
President pro design ve společnosti GROHE. 
"Myslím si, že žijeme v době, kdy mají designéři 
víceméně absolutní svobodu v tom, co mohou 
navrhnout." Tímto poselstvím se řídí celá kolekce 
GROHE Colors, která nabízí nepřekonatelnou 

svobodu volby. Povrchová úprava PVD, která je 
odolná vůči poškrábání, je k dispozici v deseti 
barvách, které pokrývají jak sofistikovaně matné, 
tak stylově lesklé varianty. Kolekce nabízí tu 
pravou výbavu do každé koupelny, ať už je vaše 
představa a osobní vkus jakýkoliv – od vodovod- 
ních baterií po držáky toaletního papíru a splacho- 
vací tlačítka. Například prémiové mosazné tóny 
povrchové úpravy Warm Sunset se dobře hodí  
k tmavému mramoru nebo betonu, zatímco nere- 
zové provedení SuperSteel úžasně doplňuje pře- 
devším světlejší dřevo a svým sofistikovaným 
matným povrchem vhodně zapadne mezi lesklé 
spotřebiče a doplňky. A co je nejlepší – nezávisle 
na tom, jakou barvu si zvolíte, budete mít jistotu, 
že dílčí produkty v daném provedení k sobě 
budou dokonale pasovat. Bez námahy.

Neustále se rozšiřující kolekce  
GROHE Colors je dokonalým  
nástrojem pro interiérové  
designéry a vlastníky domů 

Díky více než 20 letům zkušeností s navrho- 
váním obytných i komerčních prostor má 
Bree Leech interiérový design v malíčku. 
Sídlí v australském Melbourne a vytváří 
vizuálně ohromující projekty pro své klienty 
z řad firem i soukromníků. Leech se zamě- 
řuje primárně na transformativní potenciál 
barev a spolupracuje proto s jejich výrobci, 
aby dokázala odhadnout nejdůležitější 
trendy, kterými se dnešní zákazníci řídí. 

Bree Leech, interiérová designérka
@breeleech

TEXT: NATHAN MA
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CHROM

KARTÁČOVANÝ NIKL

KLÍČ K ÚSPĚCHU  
JAKÉHOKOLIV BAREVNÉHO  
KONCEPTU: KONZISTENCE

Neustále se rozšiřující kolekce byla navržena s ohledem na nad-
časovost a celosvětovou relevanci, a to s použitím mnoha let 
zkušeností v sanitárním průmyslu. Designér Seum vysvětluje: 
„Jedna věc, kterou neustále vidíme na veletrzích a výstavách 
po celém světě je využití teplých barev.“ Interiérová designérka 
a stylistka Bree Leech souhlasí: „Pozorujeme, že na vzestupu 
jsou teplejší neutrální barvy, například béžová nebo pastelově 
oranžová, ale také proslulá mileniální růžová.“

Jak ale z těchto populárních barev vytěžit opravdové maximum? 
Tak, aby koupelna byla skutečně osobitá? Bree Leech představuje 
pár nápadů: „Můj tip pro teplejší barevné palety je vytvoření 
barevného schématu, který pracuje s různými tóny. Například 
růžovou lze zkombinovat s odstíny světle červené až vínové.“ 
Zdůrazňuje však, že tento přístup dává smysl i v případě, že to s 
barvami nechcete přehánět: „Pokud si přejete dosáhnout konzer- 
vativnějšího interiéru, poohlídněte se například po béžové. Zjistila 
jsem, že tyto přírodní odstíny dobře fungují v kombinaci s kontrastní 

texturou, která interiéru dodá na zajímavosti, například prost-
řednictvím tapety nebo texturované omítky.“ 

Kolekce GROHE Colors je připravena stát se součástí dokonale 
sladěného koupelnového interiéru. Bez nekonečného přemýšlení 
nad vhodnými kombinacemi produktů. Zatímco stěny, povrchy 
a podlaha ukotví základní designový koncept koupelny, jsou to 
právě vodovodní baterie, sprchy a drobné doplňky, které prostoru 
dodají definici. Seum vysvětluje: „Způsob, jakým barvy, povrchové 
úpravy a použitý materiál ovlivňují celkový dojem z koupelny, 
nakonec vede k tomu, že se z vodovodní baterie stává klenot  
a jedinečný doplněk interiérového designu. Jedná se o jednu z  
možností, jak koupelně dodat nezaměnitelný charakter a este-
tickou úroveň.“ Díky neustále se rozšiřující barevné kolekci z dílny  
společnosti GROHE je nyní snadné uvést svůj vysněný interiérový 
koncept do reality.
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KARTÁČOVANÝ WARM SUNSET

WARM SUNSET 

KARTÁČOVANÝ COOL SUNRISE

SUPERSTEELHARD GRAPHITE 

KARTÁČOVANÝ HARD GRAPHITE

NIKL

COOL SUNRISE

V NABÍDCE 
V MATNÝCH 
A LESKLÝCH 
VARIANTÁCH



JEDNA 
PRODUKTOVÁ 
ŘADA.  
JEDEN 
FASCINUJÍCÍ 
DESIGN

Nechte se inspirovat dvěma vysoce kvalitními povrchovými úpravami 

řady Essence – tradiční elegance zářivě lesklých povrchů a moderní 

čistoty povrchů matných. Produktová řada Essence vám nabízí pestrý 

výběr pro dotažení vašeho příštího projektu k dokonalosti a představuje 

příslib všeho, co budete potřebovat pro ty nejúchvatnější designové 

fantazie – více elegantních povrchů, více inspirativních barev a luxus-

nější materiály. Jednoduše si vyberte kombinaci nejlépe vyhovující 

koupelně, kterou právě vytváříte. Součástí rozšířené řady Essence je 

nyní 10 barevných variant, které vám pomůžou realizovat vaší krea- 

tivní vizi.

GROHE ESSENCE

Pestrá škála prémiových produktů, které  
vás zaujmou svým moderním designem. 
To je filosofie řady Essence.
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ČISTÁ, 
IKONICKÁ 
GEOMETRIE
GROHE ATRIO
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Představte si kruh. Stálici přirozené geometrie. Čistý tvar, který je 
dynamický a uklidňující současně. Vizuální metafora pro úplnost  
a věčnost. Tento elementární a mimořádně elegantní tvar se stal 
základním stavebním kamenem nové kolekce vodovodních baterií 
Atrio, které představují ikonické objekty s cílem inspirovat mnoho 
následujících generací. Opravdu mimořádný a nadčasový design 
spočívá v jednoznačné vizi a rafinovaném pojetí estetiky, kdy veškeré 
nepotřebné prvky musí jít stranou. Na základě těchto principů vznikla 
nová řada GROHE Atrio – ikona elegance a precizního zpracování. 
Tato rozsáhlá kolekce koupelnových baterií využívá čistoty a mini- 
malismu základních tvarů, které jdou napříč všemi stylovými trendy 
a jsou určeny pro zákazníky požadující výjimečný vzhled i funkcio-
nalitu. A především pro ty, kteří se nebojí vystoupit z davu.

Nadčasový a pečlivě promyšlený design podtrhují sofistikované 
detaily, od charakteristických křížových rukojetí s označením teplé  
a studené vody po elegantně štíhlý, oválný tvar těla baterie, za jehož 
existenci vděčíme moderní, kompaktní kartuši. Vodovodní baterie 
Atrio jsou sestavovány ručně s naprostou pečlivostí, díky čemuž splňují  
ty nejvyšší standardy řemeslného zpracování a výkonu, natolik typické 
pro produkty značky GROHE.
 
Omezení na skutečně základní tvary a prvky dodává bateriím řady 
Atrio nadčasově elegantní vzhled. Jejich štíhlé, oválné tělo má stejný 
průměr po celé délce a výpusť je prohnutá do dokonalé půlkružnice. 
Všechny prvky na baterii se navzájem perfektně doplňují a vytvářejí 
společně nezapomenutelnou designovou ikonu. Důmyslně propraco- 
vané detaily a plynulé přechody mezi jednotlivými komponenty náš 
designerský tým zpracoval s architektonickou precizností. Vodovodní 
baterie Atrio vám pomohou dosáhnout doposud nepoznané svobody 
designu. Každý produkt z kolekce Atrio je k dispozici ve třech různých 
povrchových úpravách a několika velikostních variantách. Přivítejte 
univerzální designový klenot vaší nové koupelny.

grohe.cz



»		Baterie	řady	Plus	v	podstatě	přinášejí	některé	funkce,	 
	které	známe	z	kuchyňských	baterií,	do	koupelny.	 
	Nic	to	ale	nemění	na	úchvatnosti	jejich	designu.	«	

  Michael Seum, GROHE VP pro design
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První věc, které si na nové baterii Plus všimnete, 
je její tvar. Není to jenom o kruhu nebo čtverci. 
Tyto baterie přebírají ty nejlepší estetické vlastnosti 
obou základních geometrických tvarů a spojují je 
do jednoho působivého objektu, který vás uchvátí 
na první pohled. Výsledná podoba baterií však 
rozhodně není dílem náhody. Tým designérů ve  
společnosti GROHE se nechal při návrhu nové řady 
inspirovat tradiční architekturou. „Jedním z nejvý-
raznějších architektonických prvků je oblouková 
klenba,“ vysvětluje Michael Seum, VP pro design 
ve společnosti GROHE. „Když staří Římané stavěli 
akvadukty, aby přiváděli vodu do svých měst, 
používali jich hodně.“ Nyní společnost GROHE 
analogicky přivádí nové pojetí vody pro 21. století.  
Je proto přirozené, že se nechala inspirovat časem 
prověřenými geometrickými tvary, které v tradiční 
starověké architektuře reprezentovaly sílu a lehkost 
současně.

Tento přístup k designu staví novou baterii Plus 
do zcela nové pozice. „Nejvíce se mi líbí to, že 
tělo baterií není ani krychle, ani čtverec. Má svůj 
vlastní, velmi odlehčený tvar. Je nesmírně ele-
gantní,“ říká Seum. Baterie Plus tak může být 
vhodným doplňkem do jakékoliv koupelny. 

Eleganní design baterií Plus však ukrývá i jednu 
futuristickou technologii. Displej LED, který ukazuje 
teplotu vody, která z baterie aktuálně vytéká. Jedná 
se na první pohled o ryze funkční prvek, avšak 
záhy zjistíte, že plní i estetickou funkci. Například 
jakmile otočíte pákou do polohy pro teplou vodu, 
barva číselného ukazatele teploty zčervená. A jak- 
mile vodu zastavíte, číslice zhasnou a baterii se  
navrátí její nenarušený, minimalistický vzhled. Tato 
umyvadlová baterie nabízí dva různé režimy proudu,  

mezi kterými lze přepínat prostým mávnutím ruky. 
Baterie Plus rovněž nabízí přidanou flexibilitu v 
podobě vytahovací sprchové hlavice. Jedná se o 
jednu z vůbec prvních produktů ve své kategorii, 
které tuto funkcí nabízí. Díky vytahovací sprše 
budete moci snadno umýt své domácí mazlíčky  
nebo zkrátka jen pohodlně naplnit jakoukoliv 
nádobu mimo umyvadlo. „Baterie řady Plus v  
podstatě přinášejí některé funkce, které známe  
z kuchyňských baterií, do koupelny,“ vysvětluje 
Seum. „Nic to ale nemění na úchvatnosti jejich  
designu.“ Výpusť této mimořádně elegantní baterie 
je rovněž otočná, což dále podtrhuje její všestran-
nost. Díky spojení jedinečného designu a funkcio- 
nality dokáže baterie Plus něco nabídnout skutečně 
jakékoliv koupelně.

Michael Seum je ve společnosti GROHE 
zodpovědný za sofistikovanou designo-
vou vizi založenou na současných tren- 
dech a představivosti inspirované 
tvorbou architektů a designérů po celém 
světě. „Povinností nás designérů je 
inspirovat a motivovat naše zákaz- 
níky,“ říká. Michael má na svém kontě 
již mnoho designových ocenění. Při své 
práci se zaměřuje především na zcela 
nové kategorie, jako je například nová 
řada baterií GROHE Plus: „Inovace a 
odvážný, revoluční design – tak si před- 
stavuji dokonalou kombinaci.“

Michael Seum,  
GROHE VP pro design

PRECIZNOST, KTERÁ  
PŘEKONÁVÁ DESIGN

GROHE PLUS 

TEXT: DELPHINE SAINT-JEAN
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GROHE LINEARE 

SMYSLNÝ  
MINIMALISMUS
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VYCHUTNEJTE SI NAPROSTOU  
FLEXIBILITU PŘI VÝBĚRU
Každý produkt v řadě Lineare představuje čisté spojení 
oválných i hranatých tvarů do elegantní, štíhlé podoby. 
Abychom vám dokázali nabídnout maximální komfort, 
zjemnili jsme jednoduché geometrické tvary a dosáhli 
mimořádně kompaktní konstrukce. Její jedinečný cha- 
rakter činí produktovou řadu Lineare dokonalou volbou  
do tradičních i moderních koupelen, díky čemuž vám 
poskytne naprostou svobodu designu.

INSPIROVÁNO  
ARCHITEKTUROU

grohe.cz
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ŘADY SANITÁRNÍ 
KERAMIKY GROHE:
VYTVOŘTE SI KOUPELNU
NA MÍRU DLE SVÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU
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Určitě máte nějakou představu o tom, jak by vaše 
vysněná koupelna měla vypadat. Ale přeměnit 
tuto vizi do reality je často komplikovanější, než 
se na první pohled může zdát. V showroomech a 
na e-shopech najdete nepřeberné množství stylů, 
materiálů a barevných variant různých produktů, 
mezi kterými je obtížné se vyznat – a co teprve 
vybrat tu správné. Ralf Graubener, který je ve 
společnosti GROHE odpovědný za sanitární kera-
miku, vysvětluje: „Výběr prvků do vaší koupelny 
je extrémně obtížný. Už jenom proto, že na trhu 
se nachází tisíce a tisíce různých možností! Proto 
jsme chtěli zákazníkům výběr ulehčit. Nabídnout  
jim průvodce, o kterém budeme moci sebevědomě 
prohlásit: „Promysleli jsme to za vás.“
 
Koncept dokonalé kombinace GROHE Perfect 
Match odstraňuje z návrhového procesu nové 
koupelny složitost. Stačí si vybrat požadovaný typ 
vodovodní baterie GROHE a poté jeden z navrho- 
vaných modelů sanitární keramiky, ať už umyvadlo, 
sprchovou vaničku nebo bidet. Výsledkem bude 
vždy vkusná a sladěná kombinace. Doporučené 
dvojice tak doplňují nejen váš osobní vkus, ale 
také své funkce navzájem. Nezáleží na tom, kterou  

z kolekcí GROHE si vyberete. Je nemožné udělat  
špatné rozhodnutí. Ať už se rozhodnete pro moderní 
praktičnost v podobě řady Bau, zábavné flexibility 
řady Euro, urbanistické ikony Cube nebo organické 
elegance řady Essence, výsledkem bude vizuálně 
dokonale sjednocená koupelna, o které nebudete 
ani vteřinu pochybovat. 
 
Není to však jenom o estetické stránce. Využitím 
konceptu dokonalé kombinace Perfect Match 
získáte jistotu, že vaše koupelnová výbava bude 
také dokonale fungovat. „Dokonalé kombinace  
GROHE Perfect Match nejsou jen zárukou cenové 
konzistence a vizuální harmonie, ale také funkční 
kompatibility,“ vysvětluje Graubener. Tým inženýrů 
v laboratořích GROHE pečlivě testuje, zda sesta-
vená kombinace nezpůsobuje stříkání vody kolem 
umyvadla, a zda je zaručen maximální komfort při 
používání. „A to je přesně to, co si představujeme 
pod pojmem dokonalá kombinace,“ říká Graubener. 
„S každou sestavenou kombinací Perfect Match 
dodáváme zákazníkům jistotu, že jimi vybraná 
sanitární keramika a baterie spolu budou skvěle  
a efektivně fungovat.“

NAVRHNĚTE SI SVOU VYSNĚNOU KOUPELNU | ČÁST 2

DOKONALÁ 
KOMBINACE 
Společnost GROHE se stará o to, aby vaše koupelna  
vypadala a fungovala skvěle.

TEXT: SAMI EMORY
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»		S	každou	sestavenou	kombinací	Perfect	Match	dodáváme	 
	zákazníkům	jistotu,	že	jimi	vybraná	sanitární	keramika	 
	a	baterie	spolu	budou	skvěle	a	efektivně	fungovat.	«	
 Ralf Graubener, GROHE Head of Category Ceramics

grohe.cz



Koncept dokonalé koupelny dalece přesahuje význam samostatných 
prvků. Vyžaduje, aby spolu jednotlivé elementy byly provázané, avšak 
současně dokázaly koexistovat v dokonalé harmonii. Jedině tak může 
být výsledkem elegantní, uvolňující a intuitivní prostor. Japonská společ- 
nost INAX je stejně jako GROHE součástí prestižní skupiny LIXIL a 
pyšní se bohatou historií a expertízou v oblasti koupelnového designu, 
řemeslného mistrovství a vysoce kvalitní sanitární keramiky. Tuto exper- 
tízu mezi sebou výrobci sdílí za účelem poskytování komplexního řešení 
nádherných koupelen. A společnost GROHE na ní staví při rozšiřování 
svých produktových řad. „Společnost GROHE tradičně vyrábí nadča- 
sové, prémiové produkty a její neustále se rozšiřující řady sanitární 
keramiky jsou inspirovány výrobcem, který v této oblasti nastavuje 
standardy kvality: společností INAX,“ říká Masataka Mizutani, Chief 
Technology Officer ve skupině LIXIL Group. 
 
 
NOVÁ GENERACE INOVACÍ

Výroba sanitární keramiky je u společnosti INAX pevně zakořeněná 
do tradice, která se nese ve znamení odhodlání a nadšení pro řemesl- 
nou dokonalost a ztělesnění živoucí kultury. Společnost INAX byla 
založena v roce 1924 v Japonsku jako výrobce obkladů a sanitární 
keramiky. O rok dříve fokus na detail a odhodlání společnosti INAX 
vyrábět ty nejlepší produkty vyústila ve spolupráci s legendárním 
americkým architektem Frankem Lloydem Wrightem na projektu 
slavného tokijského hotelu Imperial, ve kterém se na prominentním 
místě nacházely právě obklady společnosti INAX. Tímto okamžikem se 
společnost zapsala jako přední světový výrobce koupelnové kera- 
miky. A právě kombinace tradičního japonského designu a inovativní 
expertízy umožnila společnosti INAX stát se legendárním výrobcem 
sanitárních produktů. Společnosti INAX a GROHE jsou nyní součástí 
rodiny LIXIL. Obě tyto firmy dodneška staví na těchto historických 
úspěších a vytváří jedinečné produkty do nádherných, funkčních 
koupelen – toalety, umyvadla, vodovodní baterie a vany. Výsledkem je 
rafinovaná sanitární keramika, která navazuje na dědictví japonské 
řemeslné preciznosti společnosti INAX.

NA MINULOSTI
ZÁLEŽÍ

Sanitární keramika GROHE stojí na  
pilířích bohatého historického dědictví

TEXT: LUISA ROLLENHAGEN

WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. KOUPELNOVÉ KOLEKCE  24 | 25

»		Společnost	GROHE	tradičně	vyrábí	nadčasové,	prémiové		
	produkty	a	její	neustále	se	rozšiřující	řady	sanitární		 	
	keramiky	jsou	inspirovány	výrobcem,	který	v	této	oblasti		
	nastavuje	standardy	kvality:	společností	INAX.	«	

	 	Masataka	Mizutani,	Chief	Technology	Officer	at	LIXIL	Group

grohe.cz



EURO
CERAMIC
Udělejte ze své koupelny uvolňující oázu plnou relaxace a osobní péče – prostřed-
nictvím kolekce Euro Ceramic. Ta nabízí vše, co budete potřebovat pro vybavení 
koupelny, obzvláště pokud se nejedná o příliš velký prostor.

ESSENCE
CERAMIC
Čistota. Minimalismus. Lehkost dotyku. To jsou vlastnosti, které definují produkto- 
vou řadu Essence stvořenou pomocí jemných, organických tvarů. Štíhlá konstrukce 
a přírodní linie těchto produktů umožňují navození dokonale uvolňující atmosféry s 
nadčasovou elegancí, která provzdušní celý koupelnový interiér. Jde tak o dokonalou 
volbu pro všechny, kteří vnímají koupelnu jako místo pro odpočinek a rozjímání.

novinka
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Čistý, moderní design je výjimečně atraktivní. Proto jsme se pro něj právě u řady 
Bau Ceramic rozhodli. Tato kolekce představuje kompletní koupelnové řešení včetně 
široké řady umyvadel rozličných velikostí a způsobů montáže.

BAU
CERAMIC

CUBE
CERAMIC
Sanitární keramika řady Cube Ceramic představuje to nejlepší ze současného 
designu. Její nepřehlédnutelná umyvadla disponují velkými rozměry a přemění vaši 
koupelnu na městskou oázu. Odpočiňte si na chvíli od ruchu velkoměsta, avšak bez 
toho, aniž byste se vzdávali jeho inspirující architektury.

grohe.cz



Čistota. Minimalismus. Lehkost dotyku. To jsou vlastnosti, které definují 
produktovou řadu Essence stvořenou pomocí jemných, organických 
tvarů. Štíhlá konstrukce a přírodní linie těchto produktů umožňují navo- 
zení dokonale uvolňující atmosféry s nadčasovou elegancí, která provz-
dušní celý koupelnový interiér. Jde tak o dokonalou volbu pro všechny, 
kteří vnímají koupelnu jako místo pro odpočinek a rozjímání. Produktová 
řada Essence je zaměřena pouze na ty skutečně nezbytné prvky. Nabízí 
odlehčený, atraktivní design a inovativní funkce, které oceníte každý den.

novinka

KRÁSA VE SVÉ 
NEJČISTŠÍ PODOBĚ
GROHE ESSENCE
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Vana Essence se stane srdcem vaší koupelny, plným uvolnění a 
elegance. Každá vana z této řady je svými odlehčenými čistými 
liniemi navržena tak, aby esteticky dokonale doplňovala zbytek 
kolekce. Od standardních až po úchvatné, volně stojící vany – 
poznejte to nejlepší, čím můžete svou novou koupelnu obohatit.

VYCHUTNEJTE SI KAŽDOU  
VTEŘINU Z VAŠÍ KOUPELE

grohe.cz



GROHE SENSIA ARENA  

TEKOUCÍ VODA  
JE NOVÁ GENERACE  
TOALETNÍHO PAPÍRU
OBJEVTE KOUZLO SPRCHOVÉ TOALETY, 
KTERÁ VÁS OČISTÍ TEPLOU VODOU
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ZAPOMEŇTE NA VŠECHNO, 
CO VÍTE O TOALETÁCH
 
Sprchová toaleta GROHE Sensia Arena umí všechno lépe. Postará  
se o očistu prostřednictvím šetrného proudu teplé vody. Potlačuje 
nepříjemný zápach. Má speciální hygienickou glazuru a výkonný 
splachovací systém, který udrží toaletu za každých okolností v čistotě. 
Umožňuje snadné a praktické ovládání prostřednictvím mobilního 
telefonu nebo dálkového ovládání. A její elegantní design se nepo- 
chybně stane klenotem každé koupelny. Vstupte se sprchovou toaletou  
GROHE Sensia Arena do nové éry osobní hygieny. Vychutnejte si 
prvotřídní očistu a prémiovou péči – každý den.
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SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA GROHE: 
NEZBYTNÝ PRVEK DOKONALE 
SLADĚNÉ KOUPELNY

JEDINEČNÉ POJETÍ 
SPLACHOVÁNÍ

grohe.cz



SPOLEČNOST GROHE JE JEDINÝM  
VÝROBCEM V SANITÁRNÍM PRŮMYSLU, 
KTERÝ NABÍZÍ OPRAVDOVOU SVOBODU 
VOLBY A 100 % SLADĚNÍ BAREV, 
DESIGNOVÝCH VARIANT A VELIKOSTÍ
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PRODUKTOVÁ KOLEKCE  
GROHE COLORS  
NABÍZÍ FASCINUJÍCÍ  
MOŽNOSTI VÝBĚRU
Tato malá splachovací tlačítka jsou k dispozici v několika skutečně 
výjimečných barvách, které budou skvělým doplňkem každé koupelny. 
Barevné varianty nabízí řešení pro každé prostředí a dokonale splní 
vaše individuální přání. Jedinečná volba pro vaši koupelnu. Řemeslná 
dokonalost, vyrobeno v Německu.

Lesklé povrchy

Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite Nikl

Matné povrchy

Kartáčovaný
Cool Sunrise

Kartáčovaný
Nikl

Kartáčovaný
Warm Sunset

Kartáčovaný
Hard Graphite
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NECHTE 
SE 
HÝČKAT

Společnost GROHE  
nabízí pestrou škálu  
sprchových systémů, díky 
kterým může nyní každý  
zažít pocit dokonalého 
osvěžení těla i duše.

TEXT: MIKE PARKER
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Nebylo by skvělé, kdybyste ten jedinečný pocit, 

který máte po návštěvě luxusního wellness mohli 

zažít každý den? Kdo říká, že nemůžete? Obklopit 

se osvěžujícím proudem vodních kapek v pohodlí 

domova nebo hezkého hotelu je skutečně nedo- 

ceněným luxusním požitkem. Podobně jako well- 

ness, sprcha je místem, ve kterém chceme odpo- 

čívat, meditovat nebo přemýšlet nad novými 

nápady. Horká sprcha po ránu usnadní přechod 

ze spánku do bdělosti, zatímco proud studené 

vody vás nakopne více než šálek nejsilnějšího 

espressa.

Spánek definitivně ustupuje a přichází odhodlání, 

že dnes bude dobrý den. Večerní sprcha naopak 

pomůže smýt veškeré starosti a stres nahroma- 

děný z náročného dne. Sprcha zkrátka není jenom 

prostředek očisty. Je to prostor, ve kterém dochází 

k revitalizaci těla i duše. Protáhněte se, meditujte 

nebo si zazpívejte. Sprcha je tady pro vás.

Uveďme jeden příklad za všechny. Britové stráví 

sprchováním v průměru 8 minut. To znamená osm 

minut revitalizace celého těla, od hlavy až k patě. 

Navíc se jedná o snadno dostupný luxus – stačí  

otočit jediným tlačítkem. Sprchujte se ráno, večer, 

po cvičení, před tím, než vyrazíte na večírek, nebo 

naopak po něm. Nezáleží na tom, kdy pod sprchu 

vstoupíte. Pokaždé přijde vhod. Jedná se o doko-

nale osvěžující zážitek, který si navíc můžete 

dopřát každý den.

Možná proto, že sprcha je sama o sobě tak pří-

jemná, málokdo přemýšlí nad tím, o kolik lepší 

může být. Sprchování přitom může být skutečně 

transformativním zážitkem, jakýmsi malým výle-

tem do luxusního wellness centra, ovšem v poho-

dlí vlastního domova. Proč byste se měli smířit 

s průměrem? Co se týče nákladů, těžko byste 

našli lepší výhodnější luxusní zážitek než výji-

mečnou sprchu.

Možná	proto,	že	sprcha	je	sama 
o	sobě	tak	příjemná,	málokdo	přemýšlí 
nad	tím,	o	kolik	lepší	může	být.
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LUXUSNÍ  
SPRCHOVÁNÍ  
KAŽDÝ DEN.  
PRO VŠECHNY.
Ovšem každý si ideální sprchu představuje 

jinak. Proto společnost GROHE nabízí tak 

pestrou škálu sprchových systémů. Objevte 

kompaktní, minimalistický design hlavových 

sprch Rainshower a praktičnost ručních 

sprch Rainshower SmartActive. Svými  

třemi režimy proudu a rychlou instalací 

je ruční sprcha Rainshower SmartActive 

vůbec první sprchou, která byla navržena k  

tomu, aby vykouzlila úsměv na rtech. Tech-

nologie SmartControl výrazně usnadňuje 

přizpůsobení každého aspektu sprchového 

zážitku na míru. Umožní vám snadno přepínat 

mezi jednotlivými režimy proudu a ruční sprchou, 

případně aktivovat všechny sprchové trysky současně. 

Zkombinujte intenzivní proud vody a jemný, osvěžující 

proud, případně vstupte pod vlahý letní déšť a nastavte si 

ruční sprchu do libovolné výšky. Technologie GROHE TurboStat 

vám vloží do rukou nepřekonatelnou kontrolu nad vodním proudem 

a poskytuje požadovanou teplotu vody po celou dobu sprchování. 

Bez výkyvů. Do sprchových systémů GROHE jsme vložili mnoho 

desítek let zkušeností, takže vy můžete jednoduše vkročit do sprchy  

a relaxovat. Slibujeme vám, že se po vykročení ze sprchy budete cítit 

lépe, než když jste do ní vstupovali. Nezávisle na tom, pro který 

sprchový systém GROHE se rozhodnete. 

grohe.cz



SPRCHOVÝ SYSTÉM  
GROHE EUPHORIA  
SMARTCONTROL
Ať už od své nové sprchy požadujete stylový design, 

pokročilou funkcionalitu nebo především možnost  

absolutní kontroly: sprchový systém GROHE Euphoria 

SmartControl 310 je přesně pro vás. Má úchvatně širo-

kou, zářivě chromovou sprchovou hlavici Rainshower 

310 SmartActive, která pokryje vodními kapkami celé 

tělo a nabízí také jemně osvěžující režim proudu. Ruční 

sprchu lze umístit do libovolné výšky prostřednictvím 

posuvného držáku, což oceníte například v situacích, 

kdy se chcete osprchovat a nenamočit si při tom vlasy. 

Srdcem celého systému je baterie Grohtherm Smart-

Control s intuitivním ovládacím modelem „stiskněte, 

otočte, sprchujte se“. Jejím prostřednictvím můžete 

jednoduše přepínat mezi dvěma různými režimy proudu  

a ruční sprchou – nebo je spustit současně. Díky termos- 

tatické technologii GROHE TurboStat můžete v rychlosti 

nastavit požadovanou teplotu a poté už si jen vychutnat 

dokonalý komfort s vědomím, že teplota zůstane stálá  

po celou dobu sprchování. Součástí každé baterie 

GROHE SmartControl je technologie CoolTouch. Díky 

které je nemožné popálit se o horký povrch, což je jen 

jeden z mnoha benefitů, které sprchový systém Euphoria 

SmartControl nabízí.
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SPOUŠTĚNÍ A REGULACE PROUDU VODY 
Inovativní technologie GROHE SmartControl vám umožňuje 

vybrat si ten pravý režim proudu nebo je navzájem kombi-

novat pomocí stisknutí příslušného tlačítka. Jednodušeji už 

to nejde. 

TROJNÁSOBNÝ  
SPRCHOVÝ POŽITEK

Jednoduše otočte tlačítkem a 
spusťte vodu s precizně nasta-
venou intenzitou. Od jemných 
krůpějí po osvěžující proud. 
Zkrátka dokonalá flexibilita.

Ve svých rukou teď budete mít 
opravdový výkon. Začněte inten-
zivním sprchovým proudem, který 
pečlivě vymyje veškerý šampon  
z vlasů. Otočte tlačítkem a přejděte 
na koncentrovanou vodní trysku, 
která spolehlivě odplaví veškerý 
stres z náročného dne.

Dokonalé uvolnění přesně podle 
vašich představ – ponořte se do 
jemných krůpějí dešťové sprchy, 
jejíž intenzitu budete mít na rozdíl 
od letních přeháněk celou dobu 
ve vašich rukou.

1. FLEXIBILITA 2. MAXIMÁLNÍ VÝKON 3. RELAXACE
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Britové	stráví	sprchováním	v	průměru
8	minut.	To	znamená	osm	minut	revitalizace
celého	těla,	od	hlavy	až	k	patě.
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RAINSHOWER  
310 SMARTACTIVE
PŘÍSLIB SKUTEČNĚ NEZAPOMENUTELNÉHO  
POŽITKU Z VODY 
Na světě je jen pár věcí, které jsou více osvěžující než sprcha. A díky 

sprchové hlavici Rainshower 310 SmartActive si budete moci dopřát 

dvojnásobný sprchový zážitek díky dvěma revitalizujícím sprchovým 

režimům – jemného dešťového proudu a silného proudu ActiveRain. 

Kombinací s baterií Grohtherm SmartControl budete mít možnost pře- 

pínat – a dokonce kombinovat – oba režimy proudu prostřednictvím 

ergonomických tlačítek. Kromě své všestrannosti sprcha Rainshower 

310 SmartActive rovněž vypadá skvěle. Nabízíme ji ve dvou variantách, 

kulaté a hranaté, se sladěnými sprchovými rameny. A co víc, je k dispo- 

zici s chromovým krytem sprchové hlavice i krytem z bílého akrylového 

skla, které se dokonale hodí do odlehčených koupelnových interiérů.

grohe.cz



SYSTÉM GROHE RAPIDO SMARTBOX

Všichni bychom rádi měli více prostoru. A to předev- 
ším ve sprše, kde se ho často příliš nedostává. Díky 
své kompletně podomítkové instalaci a minimalis-
tickému designu nabízí podomítkové technologie 
GROHE více prostoru ve sprše a elegantnější vzhled. 
K dispozici je pestrá škála baterií a sprch v kulatých 
i hranatých provedeních, která zajišťuje, že styl, ve 
kterém koupelnu zařizujete, bude akcentován i ve 
sprchovém koutu. Systém nabízí rovněž výhody  
praktického charakteru. Díky podomítkové instalaci 
a minimalistickému provedení je jeho údržba mimo- 

řádně snadná. Podomítkové sprchové systémy 
GROHE SmartControl jsou příslibem dokonalého 
sprchového zážitku a minimalistické estetiky, která 
se stane klenotem každé koupelny. Navíc jsou naše 
termostatické baterie se dvěma ovladači také velmi 
kompaktní a úsporné. Představují dokonalou souhru 
precizního výkonu a elegantního, čistého vzhledu. 
Nebo zvolte jednu z našich pákových baterií – v 
portfoliu GROHE se nachází pestrá škála stylových 
variant, jejichž prostřednictvím lze ovládat jednu, 
dvě nebo tři sprchové funkce.

JEDEN SMARTBOX  
      PRO 
      VŠECHNY
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UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO 
POTŘEBY BUDOUCNOSTI

Efektivní vedení 
potrubí díky vstupům 
na spodní straně

SYSTÉM 
SMARTCONTROL
Revoluční způsob 
ovládání každého 
aspektu sprchování  
s úsporným a elegant- 
ním designem

TERMOSTATICKÉ 
BATERIE SE DVĚMA 
OVLADAČI
Naše nové termosta-
tické baterie nabízejí 
více prostoru a kontroly

PÁKOVÉ BATERIE  
Snadné ovládání  
a možnost regulace 
až tří funkcí

Vyměnitelné funkční jednotky 
pro pákové baterie, termos-
tatické baterie a baterie Smart- 
Control, plně nakonfigurované 
a 100 % otestované již z výroby

Nástěnný panel lze doda-
tečně natočit až o šest 
stupňů a dokonale jej tak 
zarovnat se spárami mezi 
kachličkami

Všechny termos- 
taty jsou vybaveny 
servisními ventily 
se zpětnou kompa- 
tibilitou

Tři výstupní konektory 
pro širokou škálu 
sprchových možností

Jedno montážní těleso 
se snadnou instalací pro 
celou produktovou řadu

grohe.cz



OBJEVTE 
SVĚT GROHE
Ať už hledáte inspiraci nebo komplexní řešení pro koupelnu 
a kuchyň, v APLIKACI GROHE Media je najdete. Od března 
2019 má tato aplikace nový název a svěží, zcela nový design. 
Můžete díky ní mít všechny katalogy, magazíny, videa, knížky 
a brožury od společnosti GROHE vždy u sebe. Produkty, které  
jste mohli vidět v tomto katalogu, představují jen zlomek toho, 
co nabízí svět GROHE. Svět produktů, které jsou tím nejlepším,  
co můžete do své domácnosti pořídit.

STAHUJTE ZDE
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NAVŠTIVTE NÁS ONLINE A SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

FACEBOOK GROHE.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

Systémové požadavky
iPhone se systémem iOS 11.0 nebo novějším / mobilní telefon 
se systémem Android 6.0 nebo novějším. Bluetooth® a příslušná 
loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti 
Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti 
GROHE AG je na základě licence. Ostatní ochranné známky a 
obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Apple, 
logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné 
známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených 
státech a dalších zemích. Společnost Apple není odpovědná za 
funkcionalitu tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními 
standardy a nařízeními.



WATER.
INTELLIGENCE.
ENJOYMENT.
KOUPELNOVÉ KOLEKCE

KOUPELNOVÝ 
SPECIÁL 
Vše, co potřebujete pro svou 
vysněnou koupelnuSVOBODA VOLBY

Neustále se rozšiřující kolekce  
GROHE Colors je dokonalým  
nástrojem pro interiérové  
designéry a vlastníky domů 

NAVŠTIVTE GROHE.CZ

Sledujte nás
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