
O DUCHE PERFEITO: 
AGORA AO SEU ALCANCE
GROHE, UM MUNDO DE SENSAÇÕES NO DUCHE



BEM-VINDO(A) À MELHOR 
EXPERIÊNCIA DE DUCHE 
COM A GROHE
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Sistemas GROHE SmartControl 
encastráveis: tecnologia oculta, 
instalação atrás da parede para  
um aspeto limpo e minimalista  
e mais liberdade de espaço 

Entre no mundo GROHE e encontre 
o sistema de duche perfeito para si

Concebidos para fazer a diferença  
na sua casa de banho, os sistemas 
de duche exteriores da GROHE 
podem ser instalados com o mínimo 
de esforço e oferecem o melhor 
desempenho

CHUVEIROS E SISTEMAS DE DUCHE GROHE 
SAIBA MAIS

4 20 48

O PRAZER 
DO DUCHE

SISTEMAS DE DUCHE 
ENCASTRÁVEIS

SISTEMAS DE DUCHE 
EXTERIORES
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grohe.pt

Os nossos chuveiros de última 
geração oferecem uma experiência 
de duche individual que estimula 
todos os sentidos

Descubra a vasta gama de 
chuveiros de mão GROHE

96

80

102

Uma gama impressionante de 
chuveiros de teto que oferecem 
uma seleção interessante de 
padrões, formas e tamanhos 
de jato

CHUVEIROS DE TETO

CHUVEIROS DE MÃO

CHUVEIROS 
PERSONALIZADOS
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EM QUE É QUE CONSISTE UM DUCHE 
PERFEITO? PREPARE-SE PARA DESFRUTAR
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grohe.pt
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ABRA A TORNEIRA E SINTA-SE  
COMO SE ESTIVESSE SOB UMA  
INTENSA CHUVA REFRESCANTE  
DE VERÃO
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OS JATOS RELAXANTES 
RAIN E TRIOMASSAGE

RAINSHOWER 360

grohe.pt
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UM JATO ACTIVERAIN QUE  
LIBERTA TODA A TENSÃO DOS  
OMBROS, ENQUANTO RETIRA  
O CHAMPÔ DO CABELO
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O PODEROSO JATO 
ACTIVERAIN

RAINSHOWER 310 
SMARTACTIVE

grohe.pt
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UM CHUVEIRO VERSÁTIL QUE LHE  
PERMITE ALTERNAR ENTRE UM JATO 
PODEROSO E UM JATO SUAVE –  
O MELHOR DE DOIS MUNDOS



w
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JATOS REGULÁVEIS 

EUPHORIA 260

grohe.pt
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UM DESIGN MINIMALISTA  
E UM ACABAMENTO CROMADO  
BRILHANTE – GOSTO DISSO!
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UM VISUAL MODERNO 
PARA QUALQUER CASA 
DE BANHO

TEMPESTA 210

grohe.pt
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“O CONTROLO PERFEITO  
DO MEU DUCHE ESTÁ AQUI …“
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grohe.pt
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“… MESMO NA  
PONTA DOS DEDOS.“
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grohe.pt
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O que queremos dizer com SmartControl? Trata-se de  
assumir o controlo de todo e qualquer aspeto do seu 
duche, permitindo-lhe apreciar simplesmente o momento.  
O SmartControl consiste no controlo intuitivo sobre  
a temperatura, o caudal de água e diferentes padrões  
de jato, onde acontece tudo instantaneamente para lhe 
oferecer simplesmente a melhor experiência de duche.

GROHE SmartControl concealed: tecnologia oculta,  
instalação atrás da parede para um aspeto limpo 
e minimalista e mais liberdade de espaço.
Página 42

GROHE SmartControl exposed: concebido para fazer  
a diferença na sua casa de banho, o Grohe SmartControl  
exterior pode ser instalado com o mínimo de esforço  
e oferece o melhor desempenho.
Página 54

GROHE  
SMARTCONTROL
PRIMA, RODE, DESFRUTE
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29 904 LS0 + 35 600 000
Termostática Grohtherm SmartControl
para instalação encastrável
com 3 válvulas
+ corpo encastrável separado

grohe.pt
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GROHE
CHUVEIROS E SISTEMAS  
DE DUCHE ENCASTRÁVEIS

INSPIRAÇÃO 22

RAINSHOWER 360 26

NOVO: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE 32

NOVO: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE 36

NOVO: GROHTHERM SMARTCONTROL 42
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34 706 000
Grohtherm SmartControl 
Conjunto de duche perfeito
com Rainshower 310 SmartActive Cube

grohe.pt
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PRAZER VISÍVEL TECNOLOGIA 
OCULTA: CHUVEIROS E SISTEMAS 
DE DUCHE ENCASTRÁVEIS
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26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360 Duo
Conjunto de chuveiro de teto 
com braço de chuveiro incluído
+ corpo encastrável separado

grohe.pt
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INSPIRAÇÃO PARA  
MAIS PRAZER

Acreditamos que o seu sistema de duche deve ser  
o mais personalizado possível, de forma a dar-lhe a 
sensação de ter sido feito exclusivamente a pensar  
em si. Os sistemas de duche encastráveis da GROHE 
oferecem-lhe mais espaço para dar asas à sua 
imaginação e mais controlo sobre a sua experiência  
de duche.

grohe.pt
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Quando entra no chuveiro, queremos que desfrute 
de toda a diversidade que a água tem para oferecer.  
É por isso que os nossos chuveiros de teto Rainshower 
360 lhe permitem escolher diferentes tipos de jato: 
desde o jato GROHE PureRain incrivelmente refrescante 
até aos jatos revitalizantes Bokoma e Massage.

Se selecionar o GROHE SmartControl Duo, pode desfrutar 
de mais do que um jato de cada vez. Experimente 
combinar o jato GROHE PureRain com o estimulante 
Trio Massage. Ou passe para o chuveiro de mão com o 
toque de um botão. Tudo é possível, tudo é prazer. Com 
apenas três botões intuitivos, o GROHE SmartControl 
Duo oferece-lhe tudo o que precisa para estar 
completamente à vontade.

Ou selecione o GROHE SmartControl Mono, combinando 
um chuveiro de teto monojato e um chuveiro de mão: 
o expoente máximo do prazer no duche.

RAINSHOWER 360
AS NOSSAS CABEÇAS 
FERVILHAM DE IDEIAS –  
PARA UM MAIOR  
PRAZER NO DUCHE

Jato GROHE PureRain Jato TrioMassage

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT
RAINSHOWER 360 
SMARTCONTROL EXTERIOR/
ENCASTRÁVEL
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26 443 000  
+ 26 449 000 + 26 264 001
Sistema de duche Rainshower 
SmartControl 360 Duo Combi
+ corpos encastráveis separados 

grohe.pt
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Jato GROHE PureRain/
GROHE Rain O2 como 
função predefinida

Placa de jato 
GROHE StarLight

Bicos 
SpeedClean 
melhorados

Jato GROHE TrioMassage
O famoso jato GROHE Bokoma e os dois jatos  
Massage oferecem-lhe uma massagem à cabeça 
e aos ombros, num único jato combinado
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Para o duche perfeito, o acabamento perfeito. O GROHE Rainshower 360 está disponível 
em dois acabamentos elegantes: cromado clássico e, para um estilo de subtil elegância, 
MoonWhite.

É ESTA A IMAGEM  
DO PURO PRAZER 

26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360
Conjunto de chuveiro de teto
+ corpo encastrável separado

26 254 LS0 + 26 264 001
Rainshower 360
Conjunto de chuveiro de teto
+ corpo encastrável separado

ESCOLHA  
A SUA COR

 LS0 
MoonWhite

 000 
Cromado

grohe.pt
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Chamamos-lhe a solução “exterior/encastrável” –  
sem haste de chuveiro visível, apenas o impressionante 
chuveiro de teto Rainshower e o GROHE SmartControl.

O sistema de duche GROHE SmartControl Combi  
é incrivelmente flexível, oferecendo uma gama  
de diferentes opções e combinações de instalação.  
Por exemplo, pode colocar a termostática não  
só simplesmente por baixo da cabeça de chuveiro,  
como também numa das paredes laterais do chuveiro. 
A flexibilidade também lhe permite combinar a 
termostática com outros chuveiros de teto, de mão  
ou de corpo GROHE, criando a sua própria experiência  

CORPO COOLTOUCH 
Para o(a) proteger de queimaduras através do contacto  
com uma superfície quente, a tecnologia GROHE CoolTouch 
garante que a temperatura do corpo exterior nunca excede 
a sua temperatura de duche preferida. 

O MELHOR DE  
DOIS MUNDOS:
GROHE 
SMARTCONTROL
SISTEMA 
DE DUCHE 
COMBINADO
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LIGAR/DESLIGAR E VOLUME
A inovadora tecnologia GROHE SmartControl permite-lhe escolher  
o seu padrão de jato preferido – ou uma combinação de funções  
de jato – e ainda ajustar o volume de água para a quantidade certa. 
Nada poderia ser mais simples.

TEMPERATURA
A tecnologia GROHE TurboStat está no centro deste sistema  
de duche. A sensibilidade inigualável do termoelemento permite  
o fornecimento de água à temperatura desejada numa fração  
de segundo – mantendo-a constante durante todo o duche.

de duche pessoal. O GROHE SmartControl Combi  
está disponível nas versões Duo e Mono e oferece 
também espaço na prateleira para champô e gel  
de banho.

E como a tubagem está colocada dentro da parede,  
a limpeza não requer qualquer esforço – apenas  
mais um dos prazeres que pode esperar do sistema  
de duche GROHE SmartControl Combi.

26 443 000 + 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sistema de duche combinado 
+ corpos encastráveis separados

grohe.pt
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novo

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
A PROMESSA INIGUALÁVEL  
DO PRAZER DA ÁGUA
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26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Conjunto de chuveiro de teto
com braço de chuveiro incluído
+ corpo encastrável separado

grohe.pt
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O Rainshower 310 SmartActive tem tanto a oferecer 
que é difícil saber por onde começar. Sendo elegante  
e minimalista, combina com qualquer casa de banho 
com o seu visual moderno cosmopolita. Tomar duche 
torna-se um prazer pelo qual se anseia todos os dias, 
graças às proporções generosas da cabeça de chuveiro  
e aos dois padrões de jato diferentes que lhe permitem 

escolher entre um jato GROHE PureRain suave e relaxante 
e o novo jato GROHE ActiveRain estimulante – ou uma 
combinação dos dois. O Rainshower 310 SmartActive 
está disponível em duas formas diferentes e dois 
acabamentos diferentes. Juntamente com o SmartControl 
encastrável, o Rainshower 310 SmartActive combina  
na perfeição.

Bicos SpeedClean 
melhorados

NOVO! GROHE ActiveRain para retirar o champô 
e revitalizar a pele e couro cabeludo – destaca-se 
pela sua forma de bico diferente

Jato GROHE 
PureRain, para  
um duche suave  
e refrescante

Placa de jato 
GROHE StarLight 
cromada (também 
disponível com  
a placa de vidro 
acrílico MoonWhite)

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
TANTAS RAZÕES  
PARA ADORAR

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE 
SMARTCONTROL ENCASTRÁVEL
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34 705 000 
Grohtherm SmartControl 
Conjunto de duche perfeito  
com Rainshower 310 SmartActive 
e chuveiro de mão

grohe.pt
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Talvez já se tenha apaixonado pelo Rainshower 310 
SmartActive, faltando apenas uma versão quadrada 
para tudo se tornar perfeito. Resolvemos esse desejo 
com o Rainshower 310 SmartActive Cube. Tão 
compacto como o 310 SmartActive com jato GROHE 

PureRain e com um design elegante e minimalista 
similar, o Rainshower 310 SmartActive Cube possui  
um jato de proporções generosas para mais prazer  
no duche. 

NOVO! GROHE ActiveRain para retirar  
o champô e revitalizar a pele e couro 
cabeludo – destaca-se pela sua forma  
de bico diferente

Bicos SpeedClean 
melhorados

Placa de jato 
GROHE StarLight 
cromada (NOVO: 
também disponível 
em MoonWhite)

Jato GROHE PureRain, 
para um duche suave 
e refrescante

RAINSHOWER 310 
SMARTACTIVE CUBE
A FORMA DA SUA  
NOVA EXPERIÊNCIA  
DE DUCHE FAVORITA

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT 
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE 
SMARTCONTROL ENCASTRÁVEL
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26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Conjunto de chuveiro de teto  
com braço de chuveiro incluído
+ corpo encastrável separado

29 157 LS0 + 35 600 000
Termostática Grohtherm SmartControl 
para instalação encastrável
com 3 válvulas 
+ corpo encastrável separado

grohe.pt
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Depois de decidir a forma perfeita para a sua cabeça de 
chuveiro, é altura de pensar sobre o tipo de acabamento 

que deseja. Escolha entre o cromado brilhante clássico 
e o vidro acrílico MoonWhite de subtil elegância.

26 475 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Conjunto de chuveiro de teto 
+ corpo encastrável separado

26 475 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Conjunto de chuveiro de teto 
+ corpo encastrável separado

26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Conjunto de chuveiro de teto 
+ corpo encastrável separado

26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Conjunto de chuveiro de teto 
+ corpo encastrável separado

O ACABAMENTO  
PERFEITO PARA TODAS  
AS FORMAS DESDE  
REDONDO A QUADRADO
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ESCOLHA  
A SUA COR

26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Conjunto de chuveiro de teto  
com braço de chuveiro incluído
+ corpo encastrável separado

grohe.pt

 LS0 
MoonWhite

 000 
Cromado
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RETIRE O CHAMPÔ 
LIBERTE O STRESS

Escolha entre uma chuva torrencial e uma suave chuva 
de verão – com o toque de um botão. O jato GROHE 
ActiveRain central oferece um padrão de jato poderoso 
que retira todos os restos de champô de forma rápida 

e eficaz e estimula o seu couro cabeludo, para uma 
sensação limpa e revitalizante. Ou selecione o jato 
GROHE PureRain e relaxe com um duche suave 
e refrescante. 

Jato ActiveRain GROHEJato GROHE PureRain
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26 475 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive 
Conjunto de chuveiro de teto  
com braço de chuveiro incluído 
+ corpo encastrável separado

grohe.pt
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29 121 000 + 35 600 000 
Termostática Grohtherm SmartControl  
para instalação encastrável  
com 3 válvulas  
+ corpo encastrável separado
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GROHTHERM  
SMARTCONTROL 
CONTROLO A 100 %  
ESCONDIDO NUM ÚNICO  
BOTÃO INTELIGENTE

Nunca foi tão fácil apreciar um duche refrescante e personalizado. 
Pressione simplesmente o botão, para selecionar o seu jato  
de duche preferido, e desfrute. Alterne sempre quando quiser 
passar de um jato de duche leve e refrescante para um jato 
poderoso e estimulante – ou selecione simplesmente um chuveiro 
de mão revitalizante. Prefere dois jatos ao mesmo tempo? Então 
ative simplesmente os dois botões.

E tomar duche com GROHE SmartControl é ainda mais inteligente... 
a inovadora tecnologia GROHE SmartControl oferece a seleção 
de jatos e o ajuste do volume numa só unidade. Rode o manípulo 
GROHE ProGrip e altere o volume de água para obter a quantidade 
certa. A definição do seu volume preferido está guardada – 
perfeito para um breve intervalo durante o duche ou para o seu 
próximo duche. Os comandos suaves e intuitivos, operados 
diretamente a partir da unidade principal do chuveiro, permitem 
uma utilização simples e fácil para toda a família. Isto sim,  
é inteligência.

grohe.pt
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29 126 000 + 35 600 000 
Termostática Grohtherm SmartControl  
para instalação encastrável  
com 3 válvulas  
+ corpo encastrável separado

A TECNOLOGIA A TRÁS DA PAREDE:
CONCEBIDO DE FORMA INTELIGENTE 
CONTROLADO DE FORMA INTUITIVA
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O design do GROHE SmartControl encastrável vai muito 
além da mera funcionalidade. O seu visual elegante e 
simplificado combina perfeitamente com qualquer casa  
de banho. As placas de parede com 10 mm de espessura 
tornam os painéis de controlo do GROHE SmartControl 
encastrável elegantes e economizadores de espaço.

Disponível em duas formas diferentes – redondo e 
quadrado. Também está disponível em dois acabamentos 
elegantes: cromado clássico e, para um estilo de subtil 
elegância, o vidro acrílico MoonWhite. Cada uma das 
variantes combina perfeitamente com a respetiva linha  
de design da GROHE.

29 904 LS0 + 35 600 000 
Termostática Grohtherm SmartControl  
para instalação encastrável  
com 3 válvulas  
+ corpo encastrável separado

ESCOLHA  
A SUA COR

grohe.pt

 LS0 
MoonWhite

 000 
Cromado
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GROHTHERM 
SMARTCONTROL
VISTA GERAL

29 150 LS0 
Grohtherm
Termostática 
SmartControl 
com 1 válvula

29 118 000
(cromado clássico)

29 123 000 
Grohtherm
Termostática 
SmartControl 
com 1 válvula

29 153 LS0
(MoonWhite)

29 151 LS0
Grohtherm
Termostática 
SmartControl
com 2 válvulas

29 119 000
(cromado clássico) 

29 120 000 
Termostática 
Grohtherm 
SmartControl 
com 2 válvulas 
e união integrada 
para chuveiro de mão 

29 125 000 
Termostática 
Grohtherm 
SmartControl
com 2 válvulas 
e união integrada 
para chuveiro de mão 

29 124 000
Grohtherm
Termostática 
SmartControl
com 2 válvulas

29 156 LS0
(MoonWhite) 

2 VÁLVULAS1 VÁLVULA

34 714 000
Grohtherm 
SmartControl
Sistema combinado 
com 2 válvulas

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT
CONFIGURADOR DE CHUVEIRO 
GROHE RAPIDO SMARTBOX
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A
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O

3 VÁLVULAS 4 VÁLVULAS

29 904 LS0
Grohtherm
Termostática 
SmartControl
com 3 válvulas

29 121 000
(cromado clássico) 

29 126 000
Grohtherm
Termostática 
SmartControl
com 3 válvulas

29 157 LS0
(MoonWhite) 

29 123 000 + 29 127 000 
Termostática Grohtherm  
SmartControl com 1 válvula  
e Grohtherm SmartControl 
com painel de controlo de volume triplo

29 153 LS0 + 29 158 LS0 
(MoonWhite)

29 150 LS0 + 29 152 LS0 
Termostática Grohtherm 
SmartControl com 1 válvula 
e Grohtherm SmartControl 
com painel de controlo de volume triplo

29 118 000 + 29 122 000
(cromado clássico)

34 713 000
Grohtherm SmartControl  
Sistema combinado com 3 válvulas

grohe.pt
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GROHE
CHUVEIROS E SISTEMAS  
DE DUCHE EXTERIORES

INSPIRAÇÃO 50

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO 54

GROHE SMARTCONTROL 58

RAINSHOWER 310 60

NOVO: EUPHORIA 260 62

EUPHORIA CUBE 230 68

NOVO: TEMPESTA COSMOPOLITAN 210 70
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27 296 002
Sistema Euphoria 260 
Sistema de duche  
com termostática

grohe.pt
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26 087 000
Sistema Euphoria Cube 230
Sistema de duche  
com termostática

A FORMA MAIS SIMPLES 
PARA UMA EXPERIÊNCIA 
EXTRAORDINÁRIA:
CHUVEIROS E SISTEMAS 
DE DUCHE EXTERIORES
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grohe.pt
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Feche os seus olhos e imagine o seu duche perfeito.  
Os sistemas de duche da GROHE permitem tornar  
os seus planos realidade mais facilmente do que 
talvez possa imaginar. Do planeamento ao prazer 
pode ser um passo muito simples.

O SEU ATALHO 
DO PLANEAMENTO 
PARA O PRAZER
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grohe.pt
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O GROHE SmartControl Duo dá um novo significado  
à expressão “controlo por toque”. Com os três botões 
SmartControl pode utilizar dois jatos do chuveiro de 
teto e um chuveiro de mão e escolher entre uma chuva  
de verão suave e refrescante ou revitalizante jato 
Massage. Ou qualquer combinação desejada. Aumente 
completamente o volume de água para se sentir como  
se estivesse debaixo de um dilúvio ou baixe-o para 
obter um jato mais fino.ou baixe-o para obter um jato 
fino. Ou escolha a temperatura certa para cada gota  
de água. Tudo ao toque dos seus dedos.

Também disponível como GROHE SmartControl Mono, 
que combina um chuveiro de teto monojato e um 
chuveiro de mão.

RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL DUO
MELHORE A SUA  
EXPERIÊNCIA DE DUCHE

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO
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26 250 LS0
Sistema de duche Rainshower 
SmartControl 360 Duo  
com termostática

grohe.pt
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Para o duche perfeito, o acabamento perfeito. O GROHE 
Rainshower 360 está disponível em dois acabamentos elegantes: 
cromado clássico e, para um estilo de subtil elegância, MoonWhite.

ESCOLHA  
A SUA COR

 LS0 
MoonWhite

É ESTA A IMAGEM  
DO PURO PRAZER

 000 
Cromado
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Jato GROHE PureRain/
GROHE Rain O2 como 
função predefinida

Placa de jato 
GROHE StarLight

Bicos 
SpeedClean 
melhorados

Jato GROHE TrioMassage
O conhecido jato Bokoma e dois jatos Massage 
fazem-lhe uma mas sagem na cabeça e  
nos ombros com um único jato combinado

grohe.pt
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Talvez já sonhe há muito tempo em tornar o seu  
velho chuveiro numa fantástica experiência de duche. 
Se estiver a planear uma nova casa de banho ou uma 
renovação, o GROHE SmartControl exterior é a solução 
ideal. O sistema de duche GROHE Rainshower 
SmartControl instalado na parede torna a instalação 
simples – mas o resultado é muito mais impressionante.

Disponível em duas versões diferentes, Duo com três 
botões SmartControl, chuveiro de teto com dois jatos  
e um chuveiro de mão e Mono com dois botões 
SmartControl, um chuveiro de teto monojato e chuveiro 

CORPO COOLTOUCH 
Para o(a) proteger de queimaduras através do contacto  
com uma superfície quente, a tecnologia GROHE CoolTouch 
garante que a temperatura do corpo exterior nunca excede  
a sua temperatura de duche preferida. 

A VANTAGEM 
VISÍVEL
GROHE
SMARTCONTROL 
EXTERIOR
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LIGAR/DESLIGAR E VOLUME
A inovadora tecnologia GROHE SmartControl permite-lhe escolher 
o seu padrão de jato preferido – ou uma combinação de funções  
de jato – e ainda ajustar o volume de água para a quantidade certa. 
Nada poderia ser mais simples. 

TEMPERATURA
A tecnologia GROHE TurboStat está no centro deste sistema  
de duche. A sensibilidade inigualável do termoelemento permite  
o fornecimento de água à temperatura desejada numa fração  
de segundo – mantendo-a constante durante todo o duche.

26 250 000 
Sistema de duche Rainshower 
SmartControl 360 Duo  
com termostática

de mão, o design do GROHE SmartControl exterior 
inclui uma prateleira integrada com espaço para  
o champô e o gel de banho.

As diversas funcionalidades do GROHE SmartControl – 
desde a utilização intuitiva dos botões SmartControl, 
controlo perfeito do volume e da temperatura até à 
seleção do acabamento para as cabeças de chuveiro – 
garantem um maior prazer no duche.

grohe.pt
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Se estiver à procura de um design elegante e um  
belo acabamento ou conforto e funcionalidade:  
o Rainshower 310 é um sistema completo que possui 
isso tudo. É fornecido com uma grande e deslumbrante 
cabeça de chuveiro, em cromado brilhante, que  
cobre o corpo inteiro com um jato suave e refrescante. 
E o chuveiro de mão inovador oferece uma incrível 
variedade de padrões de jato à sua escolha.

Com a tecnologia termostática GROHE TurboStat  
pode definir a sua temperatura desejada e apreciar  
de seguida o conforto perfeito, sabendo que vai 
manter-se sempre constante. O GROHE CoolTouch 
que garante, que as suas torneiras nunca têm  
uma temperatura superior ao volume de água,  
é simplesmente mais uma das muitas vantagens  
de que pode beneficiar com o Rainshower 310.

RAINSHOWER 310
COMBINAR OS  
ELEMENTOS ESSENCIAIS  
DE UM SISTEMA DE  
DUCHE FANTÁSTICO

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT 

SISTEMA DE DUCHE RAINSHOWER
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27 968 000
Sistema Rainshower 310
Sistema de duche  
com termostática 

grohe.pt



novo
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EUPHORIA 260
COMBINAÇÃO  
PERFEITA ENTRE  
RELAXAMENTO  
E VIGOR
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26 455 000
Euphoria 260
Chuveiro de teto

grohe.pt
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O Euphoria 260 merece o seu nome cada vez que 
entramos no duche. Existe um botão especial centrado 
no meio da sua face de jato cromada brilhante. Este 
permite-lhe selecionar entre diferentes zonas de jato, 
ajustando a largura do jato e a potência do caudal  
de água.

A zona 1 fornece um jato Jet focado para um duche 
revitalizante, ideal para retirar tensão – e champô. A 
zona 2 oferece o melhor de dois mundos – um jato mais 
largo que oferece um efeito estimulante mas também 
relaxante. A zona 3 é o jato mais largo – para cobrir  
o corpo inteiro com um efeito de duche refrescante.

EUPHORIA 260
A RESPOSTA ESTÁ NO  
AJUSTE DAS ZONAS DE JATO

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT

SISTEMA DE DUCHE EUPHORIA
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27 296 002
Sistema Euphoria 260
Sistema de duche  
com termostática

grohe.pt
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26 455 000
Euphoria 260
Chuveiro de teto

Desde o jato Rain de face completa até ao jato SmartRain, depois o jato Jet. As vezes que quiser...
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Três zonas de prazer de duche à distância do simples 
toque dos seus dedos. Passe de uma para outra rodando 
simplesmente o botão. Rode-o continuamente para 
desfrutar do poderoso jato Jet, seguido do jato SmartRain  
para um efeito estimulante mas também relaxante, por 
fim, prossiga para o jato Rain e experimente a sensação 
de uma chuva suave de verão. Basta continuar a rodar 
para percorrer novamente as três zonas.

Para facilitar a sua 
utilização, o botão 
pode ser rodado 
continuamente 
nos dois sentidos. 

DE L A XXL  
E DE VOLTA  
OUTRA VEZ

grohe.pt
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O Cubismo está novamente na moda – com o nosso 
sistema Euphoria Cube 230. As linhas simples  
e as formas cubistas representam um estilo forte  
e autoconfiante – desde a cabeça quadrada até ao 
chuveiro de mão Cube Stick.  
A cortina fina de água que cai em grandes gotas  
suaves do jato Rain suaviza o efeito e cria um  
contraste fascinante. Para uma experiência de duche 
“refrescantemente” diferente. 

EUPHORIA CUBE 230
PRAZER AO QUADRADO

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT

SISTEMA DE DUCHE EUPHORIA
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26 087 000
Sistema Euphoria Cube 230
Sistema de duche  
com termostática

grohe.pt
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novo

TEMPESTA 210
UMA SENSAÇÃO DE DUCHE 
SIMPLESMENTE FANTÁSTICA
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26 408 000
Tempesta 210
Chuveiro de teto

grohe.pt
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A elegante cabeça de chuveiro polida e o perfil cilíndrico 
tornam o Tempesta Cosmopolitan 210 a escolha perfeita 
para as casas de banho modernas e arquitetónicas.

Sendo um sistema de duche fácil de instalar, o Tempesta 
Cosmopolitan 210 oferece todas as vantagens da 
tecnologia GROHE. A cabeça de chuveiro e o braço 
de chuveiro podem ser orientados, para criar um 
ângulo perfeito. A barra do chuveiro inclui um guia 
de água interior e a tecnologia GROHE TurboStat  
da termostática permite-lhe tomar um duche de luxo 
que se mantém sempre à temperatura pré-selecionada. 

TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210
UM VISUAL MODERNO  
PARA QUALQUER  
CASA DE BANHO

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT

SISTEMA DE DUCHE TEMPESTA



73 

27 922 001
Sistema Tempesta Cosmopolitan 210
Sistema de duche  
com termostática

grohe.pt
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Elegante e brilhante, o Tempesta 210 chama a atenção, 
com a sua forma minimalista e o seu belo acabamento 
cromado. A superfície cromada brilhante e a ação  
das gotas de água criam um efeito fascinante, para  
um prazer ainda maior no duche.

ACABAMENTO EM 
CROMADO PURO

210 mm

grohe.pt
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A tecnologia GROHE TurboStat está no centro de  
todas as nossas termostáticas. Fornece a temperatura 
de duche certa numa fração de segundo e mantém-na 
constante – garantindo um duche de luxo a uma 
temperatura perfeitamente controlada.

As misturadoras termostáticas de duche GROHE estão 
equipadas com um botão SafeStop definido nos 38° 
para evitar que as crianças aumentem acidentalmente  
a temperatura. Os manípulos ergonómicos oferecem 
sempre uma boa aderência, mesmo com as mãos 
molhadas ou com sabão. Com o Aquadimmer é muito 
fácil alternar entre o chuveiro de mão e de teto.

Cilíndricas ou quadradas, as nossas misturadoras 
termostáticas acrescentam sempre um toque de  
pura elegância ao seu chuveiro. Com o acabamento 
cromado brilhante GROHE StarLight.

27 922 001
Sistema Tempesta Cosmopolitan 210
Sistema de duche com termostática

MISTURADORA 
TERMOSTÁTICA  
DE DUCHE
DESIGN ELEGANTE 
MINIMALISTA – 
DESEMPENHO 
PERFEITO
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27 968 000
Sistema Rainshower 310
Sistema de duche  
com termostática

26 087 000
Sistema Euphoria Cube 230
Sistema de duche  
com termostática

grohe.pt
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SISTEMAS DE DUCHE
VISTA GERAL

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan 210
Sistema de duche com termostática

EUPHORIATEMPESTA

27 296 002
Euphoria 260
Sistema de duche com termostática

26 087 000
Euphoria Cube 230
Sistema de duche com termostática

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT

SISTEMAS DE DUCHE
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RAINSHOWER

27 968 000
Rainshower 310
Sistema de duche com termostática 

26 361 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono  
Sistema de duche com termostática

26 250 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo  
Sistema de duche com termostática

RAINSHOWER SMARTCONTROL

grohe.pt
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GROHE
CHUVEIROS E SISTEMAS  
DE DUCHE PERSONALIZADOS

INSPIRAÇÃO 82

AQUASYMPHONY 86

F-DIGITAL DELUXE 92
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26 373 001 
Rainshower F-Series 40" 
AquaSymphony
Chuveiro de teto

grohe.pt
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FAZEMOS DOS SEUS SONHOS REALIDADE 
SISTEMAS DE DUCHE PERSONALIZADOS
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26 373 001 
Rainshower F-Series 40" 
AquaSymphony
Chuveiro de teto

grohe.pt
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DESCUBRA  
O PRAZER  
INIGUALÁVEL  
DO DUCHE

O duche perfeito coloca as suas necessidades e desejos 
acima de tudo. Cria um lugar pessoal para deleite de todos  
os seus sentidos. Mais do que um sistema de duche é uma 
zona de bem-estar, um lugar onde a água assume a sua 
própria vida. E onde adora passar o tempo.

grohe.pt
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AQUASYMPHONY:
PURO LUXO

Imagine que podia começar cada dia com uma viagem  
ao paraíso. O AquaSymphony da GROHE permite-lhe  
escapar por uns momentos e entrar noutro mundo:  
um mundo em que a interação da água o(a) estimula  
e renova, banhando-o(a) numa suave luz colorida  
e acalmando-o(a) com sons relaxantes. Faça parte 
de uma composição que inspira todos os sentidos –  
a sinfonia do duche. 



87 

grohe.pt
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Jato Pure
O nome por si só diz tudo.  
Um fluxo suave de água pura 
que cai diretamente do centro  
da cabeça de chuveiro – tal 
como uma nascente de água  
da montanha.

Jatos Waterfall XL
Uma saída de água extra  
larga recria a impressão 
estimulante de uma cascata.

AquaCurtain
Um fascinante jogo de água que 
o(a) envolve com uma delicada 
cortina de gotas de água.

Jatos Drizzle
Os jatos Drizzle libertam  
um vapor fresco e leve sobre  
a pele, criando um efeito 
refrescante e revitalizante.

Jatos Bokoma
Oito bicos com jatos dinâmicos 
e pulsantes proporcionam 
a sensação de uma massagem 
estimulante.

Jatos Rain
O novo jato Rain melhorado 
fornece gotas maiores e mais 
suaves, para um duche com 
uma sensação de luxo.
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O AquaSymphony orquestra a água. Em todas  
as suas formas fantásticas. Tão delicado como  
a neblina do mar. Tão revigorante como uma 
cascata. Tudo seu para desfrutar numa centena 
de formas diferentes. Componha e conduza a sua 
própria música de água. Com o AquaSymphony 
pode criar o seu momento perfeito no duche.  
O inteligente sistema SmartControl e a precisão 
soberba do Grohtherm F permitem-lhe selecionar 
e ajustar uma experiência de duche diferente 
todos os dias.

34 634 001
Termostática Grohtherm F  
Kit completo 
+ corpos encastráveis separados 
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,  
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

3 x 29 126 000 
Termostática Grohtherm SmartControl  
para instalação encastrável 
com 3 válvulas
+ corpos encastráveis separados 
(3 x 35 600 000)

Os controlos termostáticos Grohtherm F com precisão 
suprema permitem-lhe orquestrar facilmente a sua própria 
experiência de duche personalizado, o que significa que 
entra sempre num chuveiro que está à temperatura certa 
para o máximo de prazer.

Além disso, controlar todos os aspetos do seu spa de 
sonho é fácil e intuitivo com o GROHE SmartControl 
encastrável. Permitindo a seleção dos jatos e o controlo  
do volume ao tocar e rodar um botão, até se lembra das 
suas preferências quando interrompe o duche, dando-lhe 
total controlo.

FORMAS INFINITAS 
DE DESFRUTAR  
DA ÁGUA

grohe.pt
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UM PRAZER INCRÍVEL  
PARA TODOS OS SENTIDOS –  
AO TOQUE DOS SEUS DEDOS

Uma aplicação genial para conduzir um conjunto perfeito.  
O módulo base F-digital Deluxe e um dispositivo móvel  
Apple ou Android instalados na aplicação GROHE SPA 
permitem o controlo perfeito da luz, do som e até do vapor – 
bem como módulos individuais. Deixe começar o espetáculo. 

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT 

AQUASYMPHONY
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DEIXE-SE EMBALAR PELA MÚSICA
Deixe misturar os sons da sua música favorita com 
a música dos respingos de água. Se preferir cool 
jazz ou os sons estimulantes de uma sinfonia – pode 
desfrutar de um concerto individual da sua escolha.

INVOQUE AS PROPRIEDADES SAUDÁVEIS  
DE UM BANHO DE VAPOR 
O vapor suave, conhecido há muito tempo pelos 
seus inúmeros efeitos positivos, está disponível 
agora no seu duche. Abre os poros, desintoxica  
o corpo e hidrata a pele. Os óleos aromáticos 
otimizam o vapor para um prazer relaxante e extra 
luxuoso.

CROMOTERAPIA PARA A ALMA
Complete a sua experiência de duche na  
perfeição ao envolver-se numa cortina de cor.  
Um número infinito de diferentes combinações  
de cores permitem-lhe criar um espetáculo 
luminoso personalizado para o(a) encantar  
e relaxar enquanto toma duche.

grohe.pt



92 



93 

F-DIGITAL DELUXE: 
CRIE O SEU SPA PESSOAL

grohe.pt
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DESCUBRA UMA EXPERIÊNCIA  
DE ÁGUA IMERSIVA
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Jatos Bokoma
– quatro bicos com 
jatos dinâmicos e 
pulsantes oferecem  
a sensação de uma 
massagem estimulante.

Jatos Waterfall XL
– duas saídas de água  
extra largas que recriam  
a impressão estimulante  
de uma cascata.

Jato Rain
– as proporções 
generosas do jato Rain 
fornecem-lhe gotas 
maiores e mais suaves 
para um duche com 
uma sensação de luxo.

Crie a sua experiência de spa personalizado com  
o GROHE F-digital Deluxe. O chuveiro cosmopolita 
multissensorial irá estimular todos os seus sentidos  
e transformar a sua casa de banho num espaço 
indulgente para o bem-estar físico, emocional  

e espiritual. A aplicação intuitiva GROHE F-digital  
Deluxe permite-lhe criar a sua combinação pessoal  
de luz, som e vapor – através de ecrã tátil ou ligação 
Bluetooth® sem fios – para um santuário de spa 
exclusivo na sua casa.

27 251 000
Rainshower F-Series 5" 
Chuveiro lateral

36 360 000 
+ 29 073 000
Conjunto de som  
+ conjunto encastrável 

36 359 000* 
+ 29 072 000
Conjunto de luz  
+ conjunto encastrável

27 939 001 Rainshower F-Series 15" Chuveiro de teto multijato

* Esta luminária contém lâmpadas LED integradas que não podem ser substituídas: LED com classe de eficiência energética: A – A++

grohe.pt

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT

F-DIGITAL DELUXE
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DESCUBRA A NOSSA GAMA  
DE CHUVEIROS DE TETO

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Conjunto de chuveiro de teto



97 

grohe.pt
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AS NOSSAS 
CABEÇAS 
FERVILHAM  
DE IDEIAS

Rainshower F-Series 10" 
254 mm x 254 mm

Rainshower 310 
SmartActive Cube
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Rainshower Veris  
300 mm x 150 mm

Rainshower Allure 230

Euphoria 260 
SmartControl

Tempesta 210

Rainshower 310 
SmartActive

grohe.pt
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CHUVEIROS DE TETO
VISTA GERAL

TEMPESTA EUPHORIA RAINSHOWER

26 408 000
Tempesta 210

26 455 000 
Euphoria 260 SmartControl 

27 471 000
Rainshower Veris 
300 mm x 150 mm 

27 479 000
Rainshower Allure 230

27 705 000
Euphoria Cube 150

28 778 000
Rainshower 400

27 477 000
Rainshower 310

28 368 000
Rainshower 210

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT

CHUVEIROS DE TETO
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RAINSHOWER 
F-SERIES

RAINSHOWER 
SMARTACTIVE

27 285 000
Rainshower F-Series 10" 
254 mm x 254 mm

26 475 000
Rainshower 310  
SmartActive

26 479 000
Rainshower 310  
SmartActive Cube

27 939 001
Rainshower F-Series 15" 
381 mm x 456 mm

27 865 000
Rainshower F-Series 20" 
508 mm x 508 mm

26 373 001
Rainshower F-Series 40" 
AquaSymphony 1016 mm x 762 mm

grohe.pt
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DESCUBRA A NOSSA GAMA  
DE CHUVEIROS DE MÃO
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27 673 LS0
Power&Soul 130
Chuveiro de mão

grohe.pt
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Tempesta Cosmopolitan 100

Rainshower Icon 150

CHUVEIROS DE MÃO  
DIVERSIDADE DE ESCOLHA
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Power&Soul 130 

Power&Soul 130 

Euphoria 110 Massage

Tempesta 100

Euphoria Cube Stick

grohe.pt



106 

27 572 002
Tempesta 
Cosmopolitan 100

27 852 001
Tempesta 100

CHUVEIROS DE MÃO
VISTA GERAL

SENATEMPESTA

27 221 000
Euphoria 110 
Massage

27 698 000
Euphoria 
Cube Stick

EUPHORIA

26 085 001
Tempesta 
Rustic 100

27 367 000
Euphoria
Cosmopolitan Stick

28 034 000
Sena Stick

DESCUBRA MAIS EM GROHE.PT

CHUVEIROS DE MÃO
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27 375 000
Rainshower Icon 100

RAINSHOWER ICON

27 672 000
Power&Soul 130 

POWER&SOUL

27 635 000
Rainshower Icon 150

27 671 000
Power&Soul 115

27 675 000
Power&Soul 150  

27 664 000
Power&Soul 
Cosmopolitan 13027 661 000

Power&Soul 
Cosmopolitan 100

27 668 000
Power&Soul 
Cosmopolitan 160

grohe.pt
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CHUVEIROS GROHE
OS JATOS

JATO PURERAIN 
O novo jato Rain melhorado com 
gotas maiores e mais suaves, 
para uma experiência de duche 
mais luxuosa.

JATO PURE
O nome diz tudo. Um fluxo suave 
de água pura vindo do centro da 
cabeça de chuveiro – como uma 
nascente de água da montanha.

JATO SMARTRAIN
Todas as características e vantagens 
do nosso jato Rain autêntico, mas 
com um fluxo reduzido. Um padrão 
inteligente que utiliza menos água, 
para proporcionar um prazer de 
duche completo.

JATO ACTIVERAIN
Jato inovador para relaxar  
músculos tensos ou para retirar  
o champô do seu cabelo.

JATO RAIN
Amplo e luxuoso – um padrão 
suave e delicado para relaxar  
a pele. Simulando uma chuva 
quente de verão, o jato fornece  
uma cobertura completa e uniforme.

JATO JET
Um jato focado circular que  
fornece uma explosão de água 
refrescante. Ideal para estimular  
a pele ou simplesmente limpar  
a banheira ou chuveiro.
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JATO MASSAGE
Um padrão de jato pulsante  
para uma massagem estimulante. 
Oferece uma massagem completa 
única e revigorante.

JATO TRIOMASSAGE
A combinação do conhecido jato 
Bokoma e de dois jatos Massage 
oferece-lhe uma massagem à 
cabeça e aos ombros num único 
jato combinado.

JATO WATERFALL
Uma saída extra larga cria o prazer 
sensual de uma cascata na sua 
própria casa de banho.

JATO CHAMPAGNE
Enriquecido com ar para gotas de 
água maiores e mais suaves. Mais 
ar significa que é necessária menos 
água quando se utiliza este padrão 
de jato agradável e suave.

JATO DRIZZLE
A névoa da água fresca revitalizante 
atua como uma brisa fresca do mar.

DESFRUTE DA VARIEDADE – 
REJUVENESCIMENTO OU RELAXAMENTO? 
O nosso design único distribui a mesma quantidade 
de água por todas as saídas, criando um jato uniforme. 
Por isso, independentemente do padrão ajustado à sua 
disposição – Normal, jato Champagne, Pure, Jet, Rain 

ou Massage – terá garantidamente uma experiência 
totalmente estimulante. Os novos jatos, o jato GROHE 
PureRain, o jato GROHE Bokoma e o jato ActiveRain, 
são apenas os últimos exemplos da inovação 
tecnológica GROHE DreamSpray.

JATO BOKOMA
Oitos bicos de jato dinâmicos criam 
um efeito de “respiração”, recriando 
a sensação de alívio de tensão  
de uma massagem com os dedos.

grohe.pt
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PURE FREUDE 
AN WASSER

Dá vida, dá vitalidade, dá energia: a água é a fonte  
de inspiração de toda a nossa gama exclusiva de 
produtos. Todos os nossos produtos são concebidos 
com base nos quatro valores fundamentais da GROHE: 
Qualidade, Tecnologia, Design e Sustentabilidade. 

Aplicar estes valores em tudo o que fazemos é o que 
nos permite oferecer um prazer de água incomparável 
para os nossos clientes.
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grohe.pt
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QUALIDADE TECNOLOGIA
Desde o primeiro esboço até ao produto final e 
sempre presente nos nossos serviços pós-venda:  
os nossos clientes podem sempre confiar no selo  
de qualidade “Made in Germany”.

“Marca mais valorizada pelos consumidores na 
indústria sanitária” – Wirtschaftswoche, 2017

Trabalhamos constantemente no desenvolvimento de 
inovações para enriquecerem a sua experiência diária, 
oferecendo soluções inteligentes e de conveniência 
no caminho da digitalização da água.

“Top 50 empresas “Change the World”” – 
Fortune Magazine, 2017
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grohe.pt

DESIGN SUSTENTABILIDADE
A receita do sucesso do nosso design é simples: uma 
mistura do intemporal e do contemporâneo, que resulta 
em produtos que parecem verdadeiramente projetados 
para si.

Mais de 350 prémios de design desde 2003

A água é a nossa paixão e, por isso, preocupamo-nos 
com cada gota. No entanto, o nosso compromisso RSC 
não se fica só por este elemento: Queremos proteger 
todos os recursos naturais do nosso planeta para as 
próximas gerações.

Vencedora do Prémio RSC pelo Governo Alemão, 2017
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CATÁLOGO DE BANHO

DESCUBRA  
O MUNDO GROHE 

Esta é apenas uma pequena amostra do que o mundo 
GROHE tem para oferecer. Caso esteja à procura  
de inspiração ou de soluções para banho e cozinha, 
é aqui que vai encontrar.

Basta fazer um scan dos QR codes para ver  
e ter acesso às nossas brochuras no seu tablet 
ou smartphone. 

Ou visite o mundo da GROHE em grohe.pt
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BROCHURA DE  

SISTEMAS SANITÁRIOS

BROCHURA SMARTCONTROL

BROCHURA SENSIA ARENA BROCHURA SPA COLOURSCATÁLOGO DE CERÂMICAS

BROCHURA SMARTBOX

grohe.pt
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UMA EMPRESA  
CONECTADA  
GLOBALMENTE

A LIXIL iniciou a sua atividade no início do século XX 
no Japão e, atualmente, é a empresa mais importante 
do setor, com um abrangente e singular portfólio  
de produtos, desde tecnologias que revolucionam  
a maneira como interagimos com a água, a materiais 
e produtos para o interior e exterior das habitações,  
até importantes projetos arquitetônicos. As empresas 
LIXIL operam em 150 países e projetam e fabricam 
produtos usados por cerca de um bilião de pessoas  
em todo o mundo.
O mundo muda rapidamente e as empresas da LIXIL 
ajudam a dar-lhe forma. Com as nossas marcas  
e tecnologias, projetamos e fabricamos hoje soluções 
para a vida do amanhã. A LIXIL desenvolve produtos 
inteligentes e inovadores para habitações e escritórios, 
redefinindo os padrões das maiores cidades do 
mundo e transformando os espaços em trabalhamos, 
aprendemos, viajamos, relaxamos e vivemos. Para 
além da GROHE, a nossa família de marcas premium 
também inclui a American Standard, a INAX, a DXV 
da American Standard e a Permasteelisa. Todas juntas, 
as nossas marcas tornam-nos o número um no mundo 
em torneiras e produtos relacionados, e o principal 
fornecedor de produtos para habitação no Japão. 
Somos líderes em muitas outras áreas de negócio  
no mundo graças ao conceito enraizado de melhorar  
a vida das pessoas através das inovações que criamos 
diariamente.

Juntos somos mais fortes. A experiência da GROHE 
como líder mundial em equipamentos sanitários aliada 
à tecnologia e ao conhecimento exclusivo das outras 
marcas de tecnologia da água da LIXIL, permite que 
agora a GROHE ofereça soluções completas para casa 
de banho, incluindo produtos inovadores, como shower 
toilets e sistemas de duche SmartControl, que contam 
com tecnologias revolucionárias como o AquaCeramic 
que faz com que os equipamentos sanitários permaneçam 
limpos durante 100 anos. Na verdade, os produtos e  
as soluções inovadoras, funcionais e confiáveis da LIXIL 
estão a mudar a forma como as pessoas vivem em 
todo o mundo.

Juntos partilhamos a poderosa visão de um amanhã 
melhor para os nossos clientes e para o mundo. Como 
um verdadeiro fabricante internacional que somos, 
temos consciência de que desempenhamos um papel 
importante na garantia do futuro do nosso planeta. 
Desta forma, lideramos o caminho em muitas áreas, 
como em eficiência energética e em tecnologias  
de poupança de água. Estabelecemos o objetivo de 
alcançar zero impacto ambiental em 2030. Acreditamos 
veementemente que todos deveríamos ter acesso  
a instalações sanitárias limpas e seguras e estamos 
empenhados em usar o nosso conhecimento para 
torná-lo possível. 

Juntos, estamos a criar um futuro em que todos,  
em todos os lugares, desfrutem de qualidade de vida.

Para mais informações, visite lixil.com
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TECNOLOGIA SUSTENTABILIDADEQUALIDADE DESIGN

“Top 50 empresas  
“Change the World”” – 

Fortune Magazine, 2017

“Marca mais valorizada 
pelos consumidores na 

indústria sanitária” – 
Wirtschaftswoche, 2017

Mais de 350 prémios  
de design desde 2003

Vencedora do Prémio 
RSC pelo Governo  

Alemão, 2017

Siga-nos 

Grohe Portugal
Zona Industrial de Areeiros – Apt. 167
3850-200 Albergaria-a-Velha
Portugal
Comercial:  (+351) 234 529 620
Plant:  (+351) 234 529 900
E-Mail:  comercial-pt@grohe.com

© 05/2018 – Copyright by GROHE




