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INOVACE GROHE PRO ROK 2019

Vážení zákazníci,
společnost GROHE vám jakožto přední světový
výrobce kompletních koupelnových řešení
a kuchyňských zařízení nabízí "Pure Freude an
Wasser", tedy dokonalý zážitek z vody. Našim
cílem je propojit vodu s inteligentními řešeními
a poskytnout každému absolutní požitek. "Water.
Intelligence. Enjoyment." To je klíčové motto
společnosti GROHE a hnací síla vývoje vysoce
kvalitních, chytrých a ekologických řešení,
jejichž design přesahuje hranice formy a funkce.

Michael Rauterkus
CEO Grohe AG

Při vývoji svých produktů společnost GROHE
staví na klíčových hodnotách značky, kterými jsou
kvalita, technologie, design a udržitelný rozvoj.
Výrobní procesy našich továren v Německu jsou
vzájemně protkány smyslem pro inovace, design
a vývoj. Všechny produkty GROHE se tak mohou
pyšnit jedinečnou známkou kvality „Vyrobeno
v Německu“. Jen v průběhu posledních deseti let
potvrdilo jedinečnost produktů GROHE více než
300 ocenění za design a inovativní technologie.
Sama společnost GROHE se umístila mezi
nejlepšími německými podniky, které nejvíce
přispěly k trvale udržitelnému rozvoji. Business
magazín Fortune® rovněž společnost GROHE
umístil na seznam "Change the World", žebříček
top 50 světových společností, jejichž obchodní
aktivity doslova mění svět k lepšímu.
Toto všechno tvoří základy pro vývoj dokonalých
sanitárních řešení, které reflektují měnící
se potřeby a životní styl našich zákazníků.

GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT.

Koupelna, například, kdysi sloužila výhradně
pro účely osobní očisty. Nyní se však stává
plnohodnotným rozšířením obytného prostoru.
A přímým důsledkem tohoto vývoje jsou
rostoucí požadavky na její estetickou úroveň
a vzájemné designové propojení jednotlivých
prvků. Hlavním cílem společnosti GROHE je
poskytnout vám vše, co budete potřebovat
pro vytvoření svého osobního wellness.
Abychom vám nabídli naprostou svobodu
volby, vytvořili jsme kolekci GROHE Colors.
Ta obsahuje výběr výjimečných baterií v 10
různých povrchových úpravách a barevných
provedeních. Představili jsme zároveň tři
minimalistické řady sanitární keramiky, které
jsou dokonale kombinovatelné s našimi dalšími
koupelnovými produkty. A co se týče srdce
celé domácnosti, tedy kuchyně, ze společnosti
GROHE se stává značka kuchyňského vybavení
číslo 1. Vděčíme za to kuchyňským bateriím,
kuchyňským systémům a dřezům, které jsou
nyní nově součástí našeho portfolia.
Přeji vám, abyste na následujících stránkách
našli inspiraci, kterou hledáte.

Váš Michael Rauterkus

KVALITA

TECHNOLOGIE

DESIGN

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Od prvního nákresu po konečný produkt a poprodejní
servis – naši zákazníci se mohou v každé fázi životního
cyklu našich produktů spolehnout na nenahraditelný
smysl pro perfekcionismus vycházející z německé
řemeslné tradice.

Naše neustálá touha inovovat Vám přináší každodenní
potěšení z vody a naše chytrá řešení směřují k její
digitalizaci.

Recept na úspěch našeho vysoce oceňovaného designového
DNA je jednoduchý: Slučovat moderní prvky s nadčasovými,
tradičními aspekty v podobě produktů, které působí, jako
by vám byly navrženy na míru.

Voda je naše vášeň. Záleží nám na každé kapce – a náš
závazek vyplývající z vítězství soutěže CSR převyšuje péči
o pouze jediný živel. Uděláme všechno proto, abychom
zachovali všechny drahocenné přírodní zdroje příštím
generacím.

„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu” –
Wirtschaftswoche, 2017
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„Jedna z 50 předních společností, které mění
svět k lepšímu“ – Fortune Magazine, 2017

Přes 350 získaných designových ocenění od roku 2003
Vítěz ceny CSR udělované německou spolkovou vládou,
2017
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GROHE Sense & Sense Guard
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SVOBODA
VOLBY

38 732 DA1
Skate Cosmopolitan
ovládací tlačítko

40 689 DA1
Držák
toaletního papíru

40 365 DA1
Držák
na ručníky
32 628 DA1
Velikost L
umyvadlová
baterie

POZNEJTE SVOU INDIVIDUÁLNÍ
KOUPELNOVOU KOLEKCI GROHE
Neodmyslitelným předpokladem dokonalé koupelny je
její osobitost. Aby každý detail přesně odpovídal vašim
představám. Současné koupelnové interiéry představují
místo, ve kterém můžete dát volný průchod svému
jedinečnému vkusu a nechat vyniknout svou osobnost.
Každý moment strávený v takové koupelně tak bude
skutečným požitkem. Ve společnosti GROHE chceme
poskytovat kompletní koupelnová řešení – taková, která
dokonale spojují formu a funkci, a která vám zajistí
naprostou svobodu ve vyjádření vlastního estetického
vkusu. Proto jsme přivedli na svět pečlivě sestavenou
kolekci koupelnových produktů v mnoha barevných
a povrchových variantách.
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Nezáleží na tom, jaký je váš styl. Můžete se spolehnout,
že v portfoliu značky GROHE najdete barevnou variantu,
která pomůže uvést vaši vizi do reality. Všechny
produkty v této kolekci, od vodovodních baterií přes
sprchy až po ovládací tlačítka, jsou navíc dokonale
konzistentní a působí, jako by byly stvořeny jeden pro
druhého. Nic nenecháváme náhodě a výběr zůstává
celou dobu pouze na vás. Nabízíme vám naprostou
svobodu designu pro vytvoření koupelny, která bude
ztělesňovat váš jedinečný charakter.

23 491 DA1
Volně stojící
vanová baterie

DOSTUPNÉ BARVY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

grohe.cz

Teplé barvy jsou dlouhotrvajícím a
nadčasovým trendem světa designu –
a současně jednou z inspirací nové
kolekce povrchových úprav GROHE.

NOVÁ GENERACE
BAREV
Michael Seum, viceprezident pro design ve společnosti
GROHE, mluví o vývoji kolekce GROHE Colors

Jakou roli hrají barvy při vaší práci?
Barvy jsou nesmírně důležité. Nicméně pokud se 10 lidí
zeptáte na jejich oblíbené barvy, dostanete 15 různých
odpovědí. Každý z nás na barvy reaguje jinak. Co se týče
výbavy kuchyně a koupelny, není investice do barevného
doplňku v podobě vodovodní baterie stejná jako v případě
vymalování pokojů, které lze poměrně rychle změnit.
Proto se při návrhu a tvorbě barevných povrchových úprav
snažíme zajistit jejich nadčasovost, které říkáme "stálost
designu". Kolekci GROHE Colors jsme pečlivě navrhovali
tak, abychom našim zákazníkům dodali prostředek, kterým
mohou realizovat i ty nejodvážnější vize koupelnového
designu.
Odkud při tvorbě povrchové úpravy čerpáte inspiraci?
Náš tým pravidelně navštěvuje přední designové veletrhy
a festivaly, například ICFF v New Yorku, Maison&Objet
v Paříži, týdny designu v Tokiu a v Londýně nebo prestižní
Salone del Mobile v italském Miláně. Takže naše inspirace
určitě pochází z toho nejlepšího, co dnešní svět designu
může nabídnout. Když jsme na jednom z uvedených
veletrhů, snažíme se nesoustředit jen na průmysl, ve
kterém působíme. Díváme se na to, jak se mění pohled
na vybavení domácnosti jako takové, například na nábytek.
A na tyto změny reagujeme prostřednictvím nových barev
a povrchových úprav. Chceme, aby naši zákazníci viděli,
že naše produkty jim nabízí téměř nekonečný výběr
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a flexibilitu. Sanitární průmysl je plný produktů, které
se jen chytí některého z aktuálních modních trendů, ale ty
se neustále mění. Navíc jejich kvalita je často špatná. Ve
společnosti GROHE se snažíme o jiný, vyváženější přístup.
Každý produkt GROHE je o kvalitě, technologiích, designu a
udržitelném rozvoji. U naší značky víte, že barevná provedení
a povrchové úpravy představují špičku současných trendů
v interiérovém designu a současně nabízí, díky přísným
jakostním standardům, výjimečnou kvalitu.

» TYTO NOVÉ
BAREVNÉ VARIANTY
PŘEDSTAVUJÍ
NESMÍRNĚ MOCNÝ
NÁSTROJ PRO
KREATIVNÍ DUŠE«
Čím se kolekce GROHE Colors liší od obyčejných
barevných variant, které jsou na trhu?
Mohli jsme zvolit méně tradiční, méně nadčasové barvy.
Takové, které jsou momentálně trendem a trendem

zůstanou příští rok nebo dva. Ale problém je v tom, že
vodovodní baterie představují poměrně neměnnou součást
koupelnového interiéru, zpravidla minimálně deset let. Proto
musíme barvy velmi pečlivě vybírat a ujišťovat se, že si časem
udrží svou atraktivitu. A jsem přesvědčen, že pokud chcete
koupelnu obohatit o pestré barvy, můžete tak učinit třeba
pomocí osvětlení, které změníte jednoduše výměnou žárovky
nebo, v dnešní době, dokonce pomocí mobilní aplikace.
Proto jsme k barvám zaujali konzervativnější postoj a snažili
se především o jejich nadčasovost. Teplé barvy jsou rozhodně
na vzestupu a viděli jsme je na veletrzích v Miláně i Londýně.
Jde momentálně o celosvětový trend v barevných povrchových
úpravách. Nicméně vás rozhodně mohu ujistit, že do budoucna
chystáme další generaci jedinečných povrchových úprav,
které doplní naši nadčasovou kolekci.
Jak se použití jednotlivých barev vyvíjelo postupem
času?
Myslím si, že barvy byly vždy nenahraditelnou součástí
interiérového designu, avšak jejich role se vyvíjela. Jedna
věc, kterou neustále pozorujeme na veletrzích a výstavách
po celém světě, je využití teplých barev. V současné době
jde již o zavedený trend, který pochází ze Skandinávie,
ale můžeme ho vidět již všude. Zákazníci po celém světě
vnímají barvy jinak. Například trh ve Spojených státech
je hodně zaměřený na barvy, ale tamní zákazníci dávají
přednost tradičním barvám. Na barvách hodně záleží také
lidem v Asii. Střední východ je rájem teplých a zlatých
odstínů. V Evropě vidíme růst popularity teplých barev,
ale také povrchů jako broušený nikl nebo grafit. Myslím
si, že role barev se pro výrobce skutečně mění. Skutečnou
výzvou je nabídnout takovou paletu barev, která funguje
pro celý svět. A troufnu si říct, že pomocí této naší nové
kolekce povrchových úprav se nám to podařilo.
Jak barvy ovlivňují způsob, jakým vnímáme koupelnu?
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 estetickou
úroveň. Naše barvy byly pečlivě promyšleny a vytvořeny
tak, abyste s nimi mohli dělat téměř cokoliv. Takže ať
už chcete dosáhnout vysokého nebo naopak nízkého
kontrastu, použitými barvami můžete výsledek skutečně
výrazně ovlivnit. A kolekce GROHE Colors vám v tomto
ohledu poskytuje naprostou flexibilitu.

Michael Seum je ve společnosti GROHE zodpovědný za
sofistikovanou designovou vizi založenou na současných
trendech a představivosti inspirované tvorbou designérů
po celém světě. Prostřednictvím kolekce GROHE Colors
se jemu a jeho týmu podařilo stvořit doposud nevídanou
paletu odolných a mimořádně kvalitních povrchových
úprav, které se skvěle hodí do každého interiéru.

grohe.cz

A co kuchyně?
Většina kuchyní je bílá. Zákazníci do ní přidávají barvy
prostřednictvím příslušenství a spotřebičů, jako jsou
topinkovače, mixéry nebo kávovary. Protože ty jednoduše
položíte na linku a můžete je kdykoliv schovat. Takže
jsme si řekli, že zákazníci, kteří mají doma pestrobarevné
kuchyňské spotřebiče, by si rádi pořídili například sytě
červenou sprchovou hadici, kterou nabízíme k dřezové
baterii Essence. Takový designový výstřelek je totiž
naprosto bez rizika, hadici můžete snadno vyměnit
během okamžiku. Co se týče koupelny, tam jsme zaujali
konzervativnější postoj, protože prostor pro práci s barvami
je tam více omezený. Všechny prvky kolekce GROHE
Colors se skvěle hodí do kuchyně i koupelny.
Máte mezi novými barevnými variantami GROHE
svého osobního favorita?
Ano, povrch kartáčovaný Hard Graphite. Ten je, mimochodem,
současně tím nejsofistikovanějším povrchem, který máme
v nabídce. Zařizuji si doma novou kuchyň, která bude celá
v černé, a tento povrch rozhodně zvolím pro svou vodovodní
baterii.
Jaká jsou pravidla pro výběr povrchové úpravy
do koupelny?
Zcela upřímně – žádná. Myslím si, že žijeme v době, kdy
mají designéři víceméně absolutní svobodu v tom, co
mohou navrhnout. Díky nepřebernému množství barevných
variant a povrchových úprav je nijak neomezujeme. Mají
opravdu nekonečně mnoho možností, jak bude koupelna
ve výsledku vypadat. Ale pokud bych měl vyslovit jedno
pravidlo, bylo by to sladění jednotlivých povrchových
úprav. Protože není nic horšího, než vstoupit do koupelny,

ve které má sprchová baterie, umyvadlová baterie a držák na
ručníky jinou barvu. Prostřednictvím kolekce GROHE Colors
můžete dokonale sladěné koupelny snadno dosáhnout.
Autor fotografie: Massimo Gardone

Co nám můžete prozradit o souhře tvarů a povrchových
úprav?
Způsob, jakým jsme tuto designovou kolekci komunikovali
světu, je následující: existují tři typy prostředí. Vysoce
kontrastní a naopak precizně barevně sjednocené. No
a potom něco mezi tím. Řekněme, že chci navrhnout
koupelnu, která bude celá v černé. Pořád mi zbude několik
možností. Budu chtít například černé kachličky, a abych
interiéru dodal nějaký protiklad, zvolím chromové vodovodní
baterie. Mohu ale také zvolit pro všechny prvky v koupelně
matnou, méně výraznou černou. Poté zvolím baterie s
broušeným povrchem. Takže co se týče souhry tvarů
a povrchových úprav, skutečně záleží především na tom,
čeho chci v koupelně dosáhnout. Přesně proto nabízíme
povrchové úpravy této kolekce v lesklých a matných
variantách, aby měli naši zákazníci skutečnou svobodu
volby. Způsob zpracování povrchu hraje velkou roli u
všech barev, které jsou součástí kolekce GROHE Colors.

» NAŠE BAREVNÉ VARIANTY
NABÍZÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉ
PROSTŘEDÍ «

Můžete nám dát nějaký příklad?
Tak například když si představíte broušené, matné zlato,
vybavíte si starožitnost. Lesklé zlato naopak vyvolává
„luxusní“ dojem. Je to totožná barva, pouze povrch je
zpracovaný jinak. Pouhým obroušením můžete dosáhnout
zcela jiného estetického významu. Důvodem, proč u
všech barev nabízíme lesklou a matnou variantu, je
snaha nabídnout našim zákazníkům naprostou flexibilitu
při vyjádření jejich osobitého vkusu.

Hra s černobílým kontrastem je na současných designových
veletrzích velmi populární. Kolekce GROHE Colors vám pomůže
dosáhnout dokonalého výsledku.
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VYHRAJTE
1 Z 10

26 066 AL0
Rainshower Cosmopolitan 310
set s hlavovou sprchou
průměr 380 mm

KOUPELNOVÝCH
SAD Z KOLEKCE
GROHE COLORS!
Užijte si svobodu volby s s vaší osobní sadou z kolekce
GROHE Colors.* Vytvořte si koupelnu podle svého
osobního vkusu. Zúčastněte se soutěže na

colors.grohe.com

32 628 AL1
Velikost L
umyvadlová
baterie
40 365 AL1
Držák
na ručníky

38 732 AL0
Skate Cosmopolitan
ovládací tlačítko

40 385 AL1
Zásobník
na toaletní papír

* Každá sada obsahuje umyvadlovou baterii, set s hlavovou sprchou, ovládací
tlačítko a 3 doplňky v jedné z 10 barev z kolekce GROHE Colors (výběr barvy
záleží na dostupnosti produktu). Zúčastněte se soutěže v období od 1.1.2019
do 31.3.2019.
DOSTUPNÉ BARVYA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
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COOL SUNRISE

HARD GRAPHITE

URBANISTICKÝ,
DYNAMICKÝ STYL

OPRAVDOVÝ
UNIKÁT

Kontrastní prvek nebo splynutí s okolím? Toto
barevné provedení je vhodné jako elegantní
a výrazný doplněk čistě bílého prostoru, nebo
naopak jako nenápadný doplněk dokonale
barevně sladěných koupelen. Je skvělou
kombinací pro především subtilnější materiály,
jakými jsou například beton nebo světlé dřevo.

Povrchová úprava Cool Sunrise je skutečně
jedinečná. Její oslnivý lesk evokuje sofistikovaný
a tradiční luxus, zatímco pokud zvolíte matnou
verzi, prozáří vaší koupelnu moderním stylem
s nádechem nostalgie. Kombinujte s tmavými,
světlými nebo čistě bílými interiérovými prvky.

KOLEKCE
GROHE
COLORS

WARM SUNSET

PŘÍJEMNÝ
DOTEK LUXUSU
Hřejivý dotek luxusu pro všechny milovníky
osobitého designu. Barevné provedení
Warm Sunset se stane dokonalou ozdobou
všech netypických koupelen a dodá jim
výjimečnou atmosféru. Hodí se například
k tmavým kamenům, mramoru nebo betonu.

K DISPOZICI V

10 MATNÝCH
A LESKLÝCH
POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH

SUPERSTEEL

NIKL

SMYSL PRO
LUXUS

PŘÍRODNÍ STYL,
PLNÝ HARMONIE

Kosmopolitní design. Prostřednictvím této matné
povrchové úpravy, která se skvěle hodí nejen
k oceli, ale také světlému mramoru, betonu nebo
středně tmavému dřevu, dosáhnete vysoce
luxusního dojmu.

Dotek přírody. Povrchová úprava Nikl najde své
místo především v koupelnách, ve kterých se spojují
kvalitní technologie s organickými prvky, aby
společně vytvořily minimalistický, avšak přirozeně
působící prostor. Nejlépe vypadá v kombinaci
s kameny, světlým betonem nebo mramorem.
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GROHE PVD
10krát odolnější vůči poškrábání
3krát větší tvrdost

GROHE PVD
BEZKONKURENČNÍ
ODOLNOST
TRVANLIVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY OD HODNOTNÉHO
MATU PO DIAMANTOVÝ LESK
Baterie GROHE vyrábíme tak, aby i po mnoha desetiletích
vypadaly stejně nádherně jako v den, kdy jste si je poprvé
zamilovali. Zvláštní recept na úspěch spočívá v unikátní
kvalitě povrchu. Ten vyrábíme pomocí těch nejmodernějších
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technologií. Vznikají procesem tzv. fyzikální depozice
z plynné fáze (PVD), který zaručuje, že jsou povrchové
vrstvy až trojnásobně tvrdší. Výsledkem jsou fantasticky
vypadající zlaté či nerezové vodovodní baterie. Mimořádná
tvrdost těchto povrchů také znamená, že jsou až
desetkrát odolnější vůči poškrábání oproti průměru.

V sofistikované designové strategii hraje výběr barev
zcela zásadní roli. Nejde však jen o barvu, stejně důležitou
roli hraje kvalita povrchové úpravy. Především ve světě
kuchyňských a koupelnových řešení, u kterých na kvalitě
zpracování a odolnosti mimořádně záleží, jsou špičkové
povrchové úpravy tím, co rozlišuje
dobré produkty od těch skutečně
výjimečných. Protože cílem společnosti
GROHE je nabízet našim zákazníkům ty
nejlepší možné produkty, rozhodli jsme
se implementovat speciální technologii
výroby povrchů, která je zárukou nejen
zářivých, atraktivních barev, ale také

výjimečné odolnosti a unikátní kvality. Chceme našim
zákazníkům poskytnout požitek z vody, který přetrvá.
Kromě odolnosti a pevnosti materiálů nám proto také
velmi záleží na tom, jak samotná barva povrchu vypadá.
Chtěli jsme, aby broušený grafit byl opravdu tmavě šedý,
a aby zlatá byla oslnivě zářivá. Takový
úkol jsme zadali našemu inženýrskému
týmu. A ve spolupráci s s týmem
designerů se mu podařilo dosáhnout
výjimečných výsledků s použitím
nové, úžasné technologie, která nese
název PVD.

TECHNOLOGIE
PVD VDECHUJE
NAŠIM NOVÝM
BARVÁM ŽIVOT

grohe.cz

“Pouze dokonale vyladěná kombinace
umožní designu skutečně vyniknout.”
MICHAEL SEUM, VICE PRESIDENT DESIGN SPOLEČNOSTI GROHE
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Najít dokonalou kombinaci není jednoduché.
A platí to i v koupelně. Součástí nabídky naší
sanitární keramiky jsou doporučené kombinace
daného umyvadla, vany či toalety s vhodnými
bateriemi, sprchami nebo splachovacími
systémy, které se navzájem skvěle doplňují
nejen vzhledově, ale také technologicky.
Nepřeberné množství možností je tak sloučeno
do několika jednoduchých variant. Ušetřete
čas náročným hledáním a zkoušením. Máme
pro vás dokonalou kombinaci – na dosah ruky.

grohe.cz

ČISTÁ, IKONICKÁ
GEOMETRIE
GROHE ATRIO

IKONA
ELEGANCE
A PRECIZNÍHO
ZPRACOVÁNÍ

Představte si kruh. Stálici 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 minimalismu
základních tvarů, které jdou napříč všemi stylovými
trendy a jsou určeny pro zákazníky požadující výjimečný
vzhled i funkcionalitu. A především pro zákazníky,
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 propracované detaily a plynulé
přechody mezi jednotlivými komponenty náš návrhářský
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.

»Nová generace řady Atrio určitě vzdává hold
generacím předchozím, nicméně její design
jsme posunuli na zcela novou úroveň.«
Michael Seum
Vice President Design, GROHE
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The Atrio collection means design without restrictions. Each
item is available in various finishes and size options to meet
all demands of personal taste and different design schemes.

V HARMONII S KAŽDOU
KOUPELNOU
Vodovodní baterie Atrio vám pomohou dosáhnout doposud
nepoznané svobody designu. Každý produkt z kolekce Atrio
je k dispozici v několika různých povrchových úpravách
a velikostních variantách. Dokáže tak splnit veškeré nároky
zákazníků z pohledu osobního vkusu i vybraného stylu interiéru.
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GROHE ESSENCE
JEDNA PRODUKTOVÁ ŘADA.
JEDEN FASCINUJÍCÍ DESIGN
Pestrá škála prémiových produktů, které vás zaujmou svým moderním
designem – to je filosofie řady Essence. Nechte se inspirovat dvěma
vysoce kvalitními povrchovými úpravami řady Essence – tradiční
elegance zářivě lesklých povrchů a moderní čistoty povrchů broušených.
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 luxusnější materiály. Jednoduše
si vyberte kombinaci nejlépe vyhovující koupelně, na které právě
pracujete. Součástí rozšířené řady Essence je nyní 10 barevných variant,
které vám pomůžou realizovat vaší kreativní vizi.

CHARAKTERISTICKÉ
PRVKY DOVEDENÉ
K DOKONALOSTI
Empatický a intuitivní design umožňuje vytvářet produkty,
které působí dojmem, že vám byly vyrobeny na míru.
Toto jedinečné designové DNA společnosti GROHE se
pyšní prvky, které jsou vizuálně atraktivní a ergonomické
zároveň, a které byly oceněny řadou prestižních cen po
celém světě.
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INSPIROVÁNO
ARCHITEKTUROU
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 poskytnout maximální komfort,
zjemnili jsme jednoduché geometrické tvary a dosáhli
mimořádně kompaktní konstrukce. Její jedinečný
charakter činí produktovou řadu Lineare dokonalou
volbou do tradičních i moderních koupelen, díky
čemuž vám poskytne naprostou svobodu designu.

GROHE LINEARE

SMYSLNÝ
MINIMALISMUS
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VODOVODNÍ BATERIE GROHE
ŘEŠENÍ DO KAŽDÉHO PROSTORU
Svět GROHE nabízí nepřeberné množství designových možností,
které čekají na to, až je objevíte. Díky mnoha tvarovým, velikostním,
barevným variantám a inovativním funkcím zaručeně najdete dokonalý
doplněk do jakéhokoliv koupelnového interiéru. Všechny baterie GROHE
vznikají využitím těch nejlepších technologií a řemeslné expertízy, a v
jejich řadách naleznete jak kompaktní modely do omezených prostor,
tak inovativní ekologická řešení nebo bezdotykové baterie aktivované
infračerveným senzorem. Produkty značky GROHE maximálně
usnadňují vytvoření dokonale osobité koupelny do posledního detailu.

PŘEDSTAVUJEME BATERIE EUROSMART
V PŮLNOČNÍ ČERNÉ BARVĚ
Oblíbená kolekce Eurosmart Cosmopolitan je nyní k dispozici v barevné variantě
Půlnoční černá, což je mimořádně inspirativní, matně černá povrchová úprava. Díky
chromovým detailům jsou tyto baterie schopné obohatit jakoukoliv koupelnu a lze
je kombinovat s mnoha chromovými nebo černými interiérovými prvky.

VÍCE BATERIÍ GROHE NALEZNETE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
FAUCETS.GROHE.COM
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ZAPOMEŇTE NA VŠECHNO, CO VÍTE O TOALETÁCH.

GROHE SENSIA ARENA

TEKOUCÍ VODA
JE NOVÁ GENERACE
TOALETNÍHO PAPÍRU

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 pomocí mobilního telefonu nebo dálkového ovládání.
A její elegantní design se nepochybně 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.

OBJEVTE KOUZLO SPRCHOVÉ TOALETY,
KTERÁ VÁS OČISTÍ TEPLOU VODOU.
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JEDINEČNÉ POJETÍ
SPLACHOVÁNÍ.
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA GROHE
NEZBYTNÝ PRVEK DOKONALE
SLADĚNÉ KOUPELNY
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PRODUKTOVÁ KOLEKCE GROHE COLORS
NABÍZÍ FASCINUJÍCÍ MOŽNOSTI VÝBĚRU
Tato malá ovládací 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

Leštěný Nikl

Kartáčovaný
Warm Sunset

Kartáčovaný
Hard Graphite

Kartáčovaný
Nikl

Matné povrchy

Kartáčovaný
Cool Sunrise
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GROHE EURO CERAMIC

V RYTMU MÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU

Představte si dokonale vypadající koupelnu, která se
přizpůsobí vašemu životnímu stylu. Koupelnu, která vám
na začátku a na konci každého dne poskytne soukromou
oázu očisty a uvolnění. Koupelnu, která je vysoce praktická,
ale rovněž zábavná a vizuálně přitažlivá. Řada sanitární
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keramiky Euro Ceramic vám pomůže tuto představu
proměnit v realitu prostřednictvím fantastického výkonu
za atraktivní cenu. Budete si tak moci každý den
po mnoho let užívat flexibilní a stylovou koupelnu.

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 to, co hledáte. Má
úchvatně širokou, 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
SmartControl s intuitivním ovládacím modelem
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"stiskněte, otočte, sprchujte se". Jejím prostřednictvím
můžete jednoduše přepínat mezi dvěma různými
režimy proudu a ruční sprchou – nebo je spustit
současně.
Díky termostatické 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.

grohe.cz

NAMIXUJTE SI SPRCHOVÝ
ZÁŽITEK NA MÍRU
GROHE SMARTCONTROL

TROJNÁSOBNÝ
SPRCHOVÝ POŽITEK
TEPLOTA
Srdcem tohoto sprchového systému je technologie GROHE
TurboStat. Termočlánek s doposud nevídanou citlivostí
poskytuje vodu s požadovanou teplotou během zlomku
sekundy a udržuje ji konstantní po celou dobu sprchování.

PRO SPUŠTĚNÍ STAČÍ STISKNOUT – OTÁČENÍM PAK NASTAVÍTE
INTENZITU SPRCHOVÉHO PROUDU
Co myslíme tím, když se řekne SmartControl? Myslíme tím možnost zcela
přirozeně a jednoduše řídit každý aspekt vaší sprchy, abyste se mohli
uvolnit a soustředit pouze na kapky dopadající na vaši pokožku. Systém
SmartControl představuje intuitivní ovládání, které vám jednoduše přinese
dokonalý zážitek ze sprchování. Pokaždé. Do vývoje systému GROHE
SmartControl jsme vložili mnoho úsilí. Abyste vy při sprchování nemuseli.
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SPOUŠTĚNÍ A REGULACE PROUDU VODY
Inovativní technologie GROHE SmartControl vám umožňuje
vybrat si ten pravý režim proudu nebo je navzájem kombinovat
pomocí stisknutí příslušného tlačítka. Jednodušeji už to nejde.

1. FLEXIBILITA

2. MAXIMÁLNÍ VÝKON

3. RELAXACE

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

Ve svých rukou teď budete
mít opravdový výkon.
Začněte intenzivním 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.
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UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO POTŘEBY BUDOUCNOSTI
Jedno montážní těleso se snadnou
instalací pro celou produktovou řadu

2

SYSTÉM GROHE RAPIDO SMARTBOX

1

3

MISTROVSKÝ KOUSEK
TECHNOLOGIE
VÍCE, NEŽ SE NA PRVNÍ POHLED ZDÁ:
VÝHODY PODOMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ
Všichni bychom rádi měli více prostoru. A to především ve
sprše, kde se ho často příliš nedostává. Díky své kompletně
podomítkové instalaci a minimalistickému 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 zajistí, 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 mimořádně snadná.
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Podomítkové sprchové systémy GROHE SmartControl jsou
příslibem dokonalého sprchového zážitku a minimalistické
estetiky, která se stane klenotem každé koupelny.
Naše termostatické baterie se dvěma ovladači jsou také
velmi kompaktní a úsporné. Představují dokonalou souhru
precizního výkonu a elegantního, čistého vzhledu.
Nebo zvolte jednu z pákových baterií – v našem portfoliu se
nachází pestrá škála stylových variant, jejichž prostřednictvím
lze ovládat jednu, dvě nebo tři sprchové funkce.

Tři výstupní konektory
pro větší flexibilitu
Vstupní přípojky pro širokou
škálu sprchových možností

Univerzální montážní těleso GROHE Rapido SmartBox je odpovědí na všechny otázky. Ještě nikdy
předtím na trhu nebylo podomítkové těleso GROHE, které by nabízelo tolik možností, flexibility
a svobody. Díky systému GROHE Rapido SmartBox můžete začít instalací podomítkového tělesa –
a baterii vybrat až poté.

grohe.cz

VYBERTE SI SPRCHOVÝ
SYSTÉM PODLE VAŠICH
POTŘEB
KOMPLEXNÍ, PRÉMIOVÁ A VŠESTRANNÁ KOUPELNOVÁ ŘEŠENÍ.
Sáhněte po termostatickém sprchovém systému, v jehož srdci se
nachází technologie GROHE TurboStat, pokud chcete maximální
komfort a bezpečnost. Tradiční spolehlivost nabízí systém s pákovými
bateriemi s kartuší GROHE SilkMove a k dispozici je také jednoduchý
systém s přepínačem. Sprchové systémy GROHE jsou ekonomické,
snadno se používají, instalují a vypadají nádherně.
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SPRCHA PODLE
VAŠICH PŘEDSTAV.
VÝJIMEČNĚ OSVĚŽUJÍCÍ

showers.grohe.com
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Zbavte se stresu z náročného dne pod sprchou, která vám byla navržena na
míru. Nezávisle na tom, zda máte rádi osvěžující, uvolňující, podmanivou
nebo silně revitalizující sprchu, dosáhnout ideálního sprchového řešení nebylo
nikdy jednodušší. Vděčíme za to jedinečné kolekci sprchových systémů,
termostatických baterií a ručních sprch z dílny společnosti GROHE. Poznejte
každodenní požitek ze sprchy, která se vám dokonale přizpůsobí, v podobě
minimalistických nebo nadčasově elegantních koupelnových produktů GROHE,
které se pyšní mnoha designovými cenami. Navíc jsou vybaveny celou řadou
inovativních funkcí, které se postarají jak o úchvatný zážitek ze sprchování, tak
o bezpečnost pro naše děti a snížení spotřeby drahocenných přírodních zdrojů.

grohe.cz

KUCHYNĚ GROHE
MĚNÍME POHLED NA POUŽITÍ
VODY PŘI VAŘENÍ
Představte si místo, ve kterém se lidé neustále a s radostí
setkávají. Místo, kde lze každou náladu nebo příležitost
přeměnit na nekonečný počet vynikajících pokrmů či drinků.
Místo, které vám poskytuje jedinečnou příležitost vyjádřit
svou individualitu, ale také zkoušet nové recepty a zkoumat
rozličné chutě světové gastronomie.
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KTERÝ
KUCHYŇSKÝ SYSTÉM

ZATÍMCO GROHE BLUE HOME JE ZÁRUKOU DOKONALE CHUTNAJÍCÍ,
FILTROVANÉ VODY, KTERÉ ŘÍKÁME "UNBOTTLED WATER", GROHE RED
SE POSTARÁ O VAŘÍCÍ VODU S TEPLOTOU 100 °C. VYBERTE SI KOMBINACI,
KTERÁ DOKONALE SPLNÍ VAŠE POTŘEBY.
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GROHE BLUE HOME

GROHE RED

JE TEN NEJLEPŠÍ PRO VÁS?

grohe.cz

GROHE BLUE HOME

VÁŠ SOUKROMÝ
ZDROJ VODY
CHLAZENÁ A PERLIVÁ VODA
Máte rádi perlivou nebo neperlivou vodu? Nebo snad jemně
perlivou? Se systémem GROHE Blue je volba pouze na vás.
Nejdříve je voda filtrací zbavena nečistot. Poté je vychlazena,
takže evokuje svěží chuť horského pramene. A před samotným
napuštěním do skleničky si můžete stisknutím některého
z tlačítek vybrat, zda chcete neperlivou, jemně perlivou
nebo perlivou vodu.

CHUŤ Filtry GROHE zbavují kohoutkovou vodu nečistot a propůjčují jí čistou,
svěží chuť, která dokonce překonává balenou vodu   |   ÚSPORA MÍSTA
Již žádné skladování nepraktických lahví v lednici   |   PRAKTIČNOST Již žádné
nošení těžkých lahví s vodou   |   UDRŽITELNÝ ROZVOJ Díky snížení
produkce odpadu a důsledků výroby balené vody přispějete k ochraně životního
prostředí   |   ZDRAVÝ

ŽIVOTNÍ STYL

Systém GROHE Blue umožňuje

snadno benefitovat ze zdraví prospěšných vlastností vody, jelikož odstraňuje i ty
nejmenší škodlivé částice, ale zanechává cenné minerály

Pokud nedáte dopustit na přírodní, neperlivou
vodu, nemůže to být jednodušší. Stačí krátce
stisknout horní tlačítko. Dioda LED se rozsvítí
modře a vaše sklenice se začne plnit lahodnou
a osvěžující vodou.

Preferujete, když voda obsahuje bublinky, ale
ne příliš mnoho? Objednáváte si vždy jemně
perlivou minerálku? Žádný problém. Stiskněte
obě tlačítka krátce po sobě. Dioda LED bude
svítit tyrkysovou barvou a z výpusti začne
vytékat jemně nasycená voda.
Perlivá voda plná bublinek. Uhodli jsme vaši
představu dokonalého uhašení žízně? Stiskněte
dolní tlačítko. Dioda LED se rozsvítí zeleně
a sklenice bude záhy plná bublinkového nebe.
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GROHE RED

100 °C
PŘÍMO Z KOHOUTKU

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

nás bylo vždy prioritou. Proto je součástí systému GROHE Red jedinečný
dětský zámek   |   UŽ
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ŽÁDNÉ ČEKÁNÍ Vařící vodu nyní budete mít

k dispozici po stisknutí tlačítka. Čekání na vařící vodu v hrnci nebo varné
konvici se tak stane minulostí   |   MÉNĚ

ODPADU Napustíte si vždy

přesně tolik vody, kolik potřebujete, takže ušetříte vodu a snížíte spotřebu
energie   |   ČISTÁ,

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

Vaše bezpečí pro

SVĚŽÍ CHUŤ Filtrovaná voda pro dokonalý
NA KUCHYŇSKÉ LINCE

chuťový zážitek   |   POŘÁDEK

Filtrovaná voda zahřátá na 100 °C. Bez zahlcování pracovního prostoru
varnou konvicí. Systém GROHE Red zajistí veškerou vodu, kterou potřebujete,
prostřednictvím jediné baterie

grohe.cz

PŘEDSTAVUJEME
KUCHYŇSKÉ DŘEZY GROHE
Zapřemýšlejte nad tím, kolik času strávíte
u kuchyňského dřezu. Napouštěním vody do
hrnců, omýváním zeleniny nebo mytím rukou
po přípravě pokrmu. Je to místo, u kterého

se každý den zastavíte nesčetněkrát. Proč
tedy nezvolit dřez, který předčí vaše očekávání
co se týče kvality, designu a funkcí?

Portfolio kuchyňských dřezů GROHE bylo navrženo tak,
aby jednotlivými inovativními a moderními designovými
variantami nabídlo řešení pro jakýkoliv kuchyňský interiér.
Najdete v něm kompaktní modely s integrovaným
odkapávačem, velké dvojité dřezy pro případ, že budete
potřebovat opravdu maximum prostoru, ale také vysoce
elegantní zapuštěné dřezy. Všechny typy jsou vyrobeny
z mimořádně odolné nerezové oceli. Veškeré dřezy je navíc
možné esteticky a funkčně zkombinovat s kuchyňskými
bateriemi a kuchyňskými systémy GROHE, přičemž
výsledek vždy nabídne dostatečně komfortní rozměry
a zaručí, že voda nebude stříkat kolem. A díky funkcím,

jako je GROHE QuickFix nebo velká zpětná kompatibilita,
které najdete ve standardní výbavě, bude montáž vašeho
nového kuchyňského dřezu otázkou několika málo minut.
Jsme také přesvědčeni, že si zamilujete speciální funkce,
kterými jsme naše dřezy vybavili, počínaje technologií
potlačení hluku a konče automatickým odtokem, díky
kterému již nikdy nebudete pro vypuštění umyvadla
sahat do špinavé vody. A další benefit: Díky patentované
technologii broušení je povrch hladší, méně porézní
a snadněji udržovatelný. Stejně jako u vodovodních
baterií, při používání dřezu GROHE zkrátka pocítíte rozdíl.
A kuchyňské práce budou opět o něco příjemnější.
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PESTROBAREVNÝ
SVĚT GROHE ESSENCE
PROFESSIONAL
Vylepšete výkon vaší kuchyně pomocí kuchyňské baterie Essence
Professional, která byla navržená tak, aby vnesla do vaší kuchyně
funkce a flexibilitu profesionálního vybavení. Každý jejich detail
byl pečlivě promyšlen s ohledem na snadné použití – od ramene
otočného o 360° až po magnetický zasouvací systém EasyDock M
pro kovovou sprchovou hlavici se dvěma režimy proudu. Baterie
rovněž disponuje technologií GrohFlexx, tedy hygienickou hadicí
ze santoprenu, která je nejen snadno čistitelná, ale nabízí také výběr
z 10 barevných možností, které se dají sladit s každou kuchyní.
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OBJEVTE KUCHYŇSKÉ
KOLEKCE GROHE
Ať už hledáte profesionální výkon, moderní vzhled nebo spolehlivost do
rodinné kuchyně, kolekce kuchyňských produktů GROHE vám pomohou
najít dokonalé řešení. Naše kuchyňské baterie nabízejí maximální flexibilitu,
která splní veškeré požadavky vaší kuchyně. Vyberte si tvar, výšku výpusti
a funkční výbavu podle vašich představ – v našem portfoliu naleznete
modely s vytahovací sprchovou hadicí, ekologickými technologiemi,
kompaktní modely a dokonce inovativní bezdotykové baterie, všechny
navržené s ohledem na maximální pohodlí, praktičnost a výkon.

kitchen.grohe.com
GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. KUCHYNĚ 64 | 65

grohe.cz

PŘEDSTAVUJEME GROHE SENSE
A GROHE SENSE GUARD: SYSTÉM
PREVENCE PROTI VYTOPENÍ, KTERÝ
SE POSTARÁ O VAŠI DOMÁCNOST
SYSTÉM GROHE SENSE POSKYTUJE OCHRANU CELÉ
DOMÁCNOSTI 24/7. DETEKUJE, ALARMUJE A ZASTAVÍ VODU.
GROHE Sense je snadno použitelný, bezdrátově připojený systém
detekce vody pro celou domácnost. Detekuje průsaky, monitoruje
oblasti, které jsou náchylné na poškození vodou, měří teplotu a
vlhkost a automaticky vás upozorní, pokud bude něco v nepořádku.
To ale není vše: Systém GROHE Sense Guard navíc měří spotřebu
vody a je schopen včas odhalit mikrotrhliny. V případě, že dojde
k prasknutí trubky, dokáže systém GROHE Sense Guard uzavřít
hlavní přívod vody a zachránit tak domácnost před katastrofou.
Automaticky.
Mějte vždy přehled o tom, co se děje v domácnosti, pomocí mobilní
aplikace GROHE Ondus.
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GROHE SENSE
INTELIGENTNÍ SYSTÉM
DETEKCE VODY
V DOMÁCNOSTI

GROHE SENSE GUARD
INTELIGENTNÍ SYSTÉM DETEKUJÍCÍ ÚNIK
VODY SCHOPNÝ AUTOMATICKY UZAVŘÍT
HLAVNÍ UZÁVĚR VODY

Snímač GROHE Sense monitoruje teplotu a vlhkost
a upozorňuje v případě, že jejich hodnoty budou
příliš vysoké nebo příliš nízké.

Systém GROHE Sense Guard měří průtok, teplotu
a tlak vody ve vodovodním potrubí a je schopen
odhalit mikrotrhliny a neobvyklou spotřebu vody.

V okamžiku, kdy voda přijde do styku se snímačem,
odešle systém GROHE Sense automaticky upozornění…
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…takže lidé mají čas zareagovat.

…systém GROHE Sense Guard uzavře hlavní
přívod vody a odešle automatickou notifikaci
do mobilního telefonu.

Když praskne potrubí,...

grohe.cz

OBJEVTE
SVĚT GROHE
Produkty, které jste mohli vidět v tomto magazínu, představují
jen zlomek toho, co nabízí svět GROHE. Ať už hledáte inspiraci
nebo komplexní řešení pro koupelnu a kuchyň, zde je najdete.

KATALOGY GROHE

KATALOG
SMARTCONTROL

KATALOG
SPRCHY

KATALOG
ATRIO
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NAVŠTIVTE NÁS ONLINE A NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
FACEBOOK GROHE.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER GROHE | YOUTUBE GROHE | PINTEREST GROHE

KATALOG
RAPIDO SMARTBOX

KATALOG
GROHE COLORS

KATALOG
SANITÁRNÍ
KERAMIKA
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KUCHYŇSKÉ
DŘEZY

KATALOG
KUCHYŇSKÉ
SYSTÉMY
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KATALOG
GROHE SENSE

KAMIONY GROHE
Sledujte naši tour. Naše kamiony zastaví na více než
1000 zastávkách ve více než 40 zemích. Navštivte je i vy
a užijte si den plný překvapení. Poznejte naše nejnovější
inovace. truck.grohe.com

Sledujte nás

JIŽ VÍCE NEŽ MILION FANOUŠKŮ.
SPOJTE SE S NÁMI NA FACEBOOKU!
STAŇTE SE ODBĚRATELI NAŠEHO
YOUTUBE KANÁLU A MĚJTE JAKO
PRVNÍ PŘÍSTUP K VIDEÍM A NOVINKÁM.
NAVŠTIVTE WEB GROHE.CZ
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