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Pomyśl o miejscu, w którym ludzie spotykają
się, by być razem. Miejscu, w którym każdy
nastrój możesz zamienić na nieskończoną liczbę
wyśmienitych dań i napojów. Miejscu, w którym
nie tylko wyrażasz siebie, ale także próbujesz
nowych przepisów i odkrywasz miliony smaków.
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ZLEWOZMYWAKI
GROHE
Zastanów się, jak wiele czasu spędzasz przy zlewie
kuchennym. Napełnianie garnków, przygotowanie
warzyw, mycie naczyń po dużym posiłku. To miejsce,
w którym różne czynności wykonujesz niezliczoną
ilość razy w ciągu dnia, więc dlaczego nie wybrać
rozwiązania, które przewyższa Twoje potrzeby pod
względem jakości, wyglądu i funkcjonalności?
Kolekcja zlewozmywaków kuchennych GROHE została
zaprojektowana tak, by pasowała do każdej kuchni. Oferta
obejmuje szereg innowacyjnych, nowoczesnych modeli,
które perfekcyjnie uzupełnią Twoją przestrzeń. Do wyboru
masz elegancką i wytrzymałą stal nierdzewną lub wyjątkowo
trwały kompozyt dostępny w dwóch współczesnych kolorach.
W ofercie firmy GROHE znajdziesz kompaktowe modele
ze zintegrowanymi ociekaczami, duże zlewy dwukomorowe
dla lubiących pracować z rozmachem oraz eleganckie
zlewozmywaki wpuszczane w blat kuchenny. Dzięki
takim rozwiązaniom jak GROHE QuickFix czy uniwersalna
dwustronna konstrukcja, montaż nowego zlewozmywaka
trwa tylko kilka minut i nie sprawia najmniejszych trudności.
Jesteśmy też przekonani, że spodobają Ci się nowe funkcje,
takie jak automatyczny zestaw odpływowy, dzięki któremu
nie musisz zanurzać rąk w brudnej wodzie. Dzięki technologii
GROHE Whisper możesz być także pewien, że masz możliwie
najcichszy zlewozmywak – materiał kompozytowy naturalnie
tłumi hałas płynącej wody, zaś specjalna izolacja zastosowana
w modelach ze stali nierdzewnej pozwala osiągnąć ten sam
efekt. Dzięki zlewozmywakowi GROHE z pewnością zauważysz
różnicę, zaś codzienne czynności staną się przyjemniejsze.
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POZNAJ KORZYŚCI
INNOWACYJNE CECHY,
POWŁOKI I FUNKCJE

Duża przestrzeń komory
Dzięki naszym innowacyjnym technologiom
produkcyjnym, wszystkie zlewy GROHE mają
duże komory o głębokości min. 16 cm,
co zwiększa dostępną przestrzeń i pozwala
z łatwością umyć większe naczynia.

Nie możemy obiecać, że mycie naczyń stanie się świetną zabawą,
ale dzięki inteligentnym i funkcjonalnym rozwiązaniom zastosowanym
w zlewozmywakach firmy GROHE, Twoja praca w kuchni będzie znacznie
przyjemniejsza. Czyszczenie jest łatwiejsze, komory można opróżnić
automatycznie, a każdy dźwięk płynącej wody jest ograniczony.
Wystarczy, że wybierzesz idealny rozmiar i styl – instalacja jest łatwa,
zaś korzyści mówią same za siebie.

Sterowany zestaw odpływowy
Zlewozmywaki kuchenne GROHE są wyposażone
w zestaw odpływowy 3,5" oraz praktyczną zatyczkę
do sitka, która zapobiega przedostawaniu się resztek
do instalacji. Dostępna w wybranych modelach stalowa
zaślepka ukrywa wszelkie pozostałości zebrane
w leżącym poniżej koszyku, nadając jednocześnie
komorze zlewozmywaka eleganckiego wyglądu.

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

Syfon w zestawie
W celu szybkiego i bezproblemowego
montażu, każdy z naszych zlewozmywaków
jest wyposażony w syfon, który uzupełnia
zestaw, gwarantując kompletne rozwiązanie.
Odprowadzanie wody
Odpowiednie odprowadzanie wody z komory
zlewozmywaka i ociekacza to niezwykle ważna
funkcja, do której przykładamy szczególną uwagę.
W kwadratowych zlewozmywakach o płaskim
dnie właściwe odprowadzenie wody umożliwiają
eleganckie załamania w kształcie diamentu, dzięki
którym woda odpływa z łatwością.
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NIEZAWODNA
JAKOŚĆ
Reputacja GROHE jako marki, która dba o najwyższą jakość swoich produktów,
dotyczy również zlewozmywaków. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, dzięki
naszemu opatentowanemu procesowi polerowania mają wyjątkowo gładką
i łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię. Zlewozmywaki kompozytowe
produkujemy w specjalnym sterowanym komputerowo procesie odlewania.
Mieszanka składająca się w z kwarcu oraz z żywicy akrylowej tworzy wytrzymały
materiał charakteryzujący się najwyższą trwałością i funkcjonalnością. Gładka,
pozbawiona porów powierzchnia jest odporna na wysoką temperaturę, wgniecenia
zarysowania oraz plamy, a także łatwo utrzymać ją w czystości. Aby zapewnić
jak najwyższe bezpieczeństwo, każdy zlewozmywak GROHE, podobnie jak nasze
baterie, ma pięcioletnią gwarancję.
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ZLEWOZMYWAKI
ZE STALI NIERDZEWNEJ
CECHY PRODUKTÓW,
POWŁOKI I TYPY MONTAŻU

Niezależnie od aranżacji Twojej kuchni, w szerokiej gamie
produktów GROHE z pewnością znajdziesz zlewozmywak,
który doskonale uzupełni jej wnętrze. Nasza oferta
obejmuje modele do standardowej instalacji, zlewy
do montażu nablatowego i podblatowego oraz modele
z płaskimi krawędziami, dostępne w ośmiu różnych
kolekcjach – od ponadczasowych aż po nowoczesne
i minimalistyczne.

W zależności od Twoich potrzeb, możesz także
wybierać pomiędzy dwoma różnymi gatunkami stali
nierdzewnej – AISI 304 i AISI 316. Niezależnie od tego
czy projektujesz kompaktową zabudowę czy szukasz
zlewu do wyspy, firma GROHE posiada odpowiedni
model w dogodnej cenie.

GROHE StarLight

GROHE QuickFix

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

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

GROHE Whisper
Ciii! Specjalna warstwa izolacyjna umieszczona pod zlewem
sprawia, że hałas tworzony przez strumień wody, garnki
i patelnie jest ograniczony do minimum.
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AISI 304
Każdy model GROHE wykorzystuje stal nierdzewną
AISI 304, której jakość przewyższa standardy branży.
Dzięki wysokiej zawartości procentowej chromu i niklu,
stal AISI 304 zapewnia wyjątkowo jasny odcień oraz
sprawia, że produkty są odporne na rdzę i korozję.
AISI 316 (STAL MORSKA)
Dzięki stali AISI 316 dostępnej w serii K400+, GROHE
oferuje trwałe rozwiązania również dla regionów
o wysokim stężeniu soli w powietrzu oraz klimacie
powodującym szybszy proces korozji. AISI 316,
zwana także „stalą morską”, jest wykorzystywana
głównie w przemyśle stoczniowym i chemicznym.
Słynąca z wysokiej zawartości procentowej chromu,
niklu i molibdenu, jest wyjątkowo odporna na rdzę
i korozję, a także działanie kwasu i chloru.

STANDARDOWY MONTAŻ
Zlewy z krawędzią o wysokości 8 mm do standardowego montażu.
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OPATENTOWANA TECHNIKA SZCZOTKOWANIA
(GROHE SATIN FINISH)
Kolekcje zlewów kuchennych K300 – K1000 są poddawane
obróbce za pomocą specjalnych, roślinnych włókien
(Tampico), dzięki czemu wyjątkowe satynowe wykończenie
jest niezwykle eleganckie i funkcjonalne. Opatentowana
technika szczotkowania GROHE Satin Finish sprawia,
że powierzchnia stali nierdzewnej jest gładsza i mniej
porowata w porównaniu z konkurencyjnymi modelami,
co ułatwia czyszczenie i gwarantuje większą trwałość.

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

DUŻA PRZESTRZEŃ KOMORY
Dzięki naszym innowacyjnym technologiom produkcyjnym, wszystkie
zlewy GROHE posiadają duże komory o głębokości 16 cm, co zwiększa
dostępną przestrzeń i pozwala z łatwością umyć większe naczynia.

STEROWANY ZESTAW ODPŁYWOWY
Dostępny z każdym modelem sterowany zestaw odpływowy umożliwia
opróżnianie zlewu bez konieczności zanurzania dłoni w brudnej wodzie –
czysto i wygodnie.

MONTAŻ PODBLATOWY
Elegancki i nowoczesny sposób na montaż poniżej blatu.

MONTAŻ NA RÓWNI Z BLATEM
Produkt posiada wgłębienie o szerokości 1,5 mm, dzięki któremu perfekcyjnie
dopasowuje się do kuchennego blatu. Alternatywnie, zlew może być
montowany także na blacie.
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PROCES
PRODUKCJI
Kolekcja GROHE obejmuje szeroki wybór zlewozmywaków kuchennych:
od podstawowych modeli, aż po luksusowe projekty o minimalistycznym
designie. Sposób, w jaki wybrany przez Ciebie zlew zostanie wykonany,
wpływa na jego trwałość, wygląd oraz przestronność komory. Oto trzy
rodzaje procesów produkcji, które wykorzystujemy:
ZLEWOZMYWAKI FORMOWANE
Każdy zlewozmywak jest formowany z jednego akrusza stali nierdzewnej
wysokiej jakości poprzez wykorzystanie specjalnej formy odlewniczej.
Otwory na baterię i odpływ są wykonywane później. Ta metoda pozwala
tworzyć trwałe i odporne zlewozmywaki o nawet skomplikowanych
kształtach, które są dostępne w przystępnych cenach.
ZLEWOZMYWAKI FORMOWANE I SPAWANE
Rama i komora zlewozmywaka są formowane ze stali nierdzewnej
wysokiej jakości przed zespawaniem ich ze sobą. Ten proces pozwala
tworzyć modele o głębokich komorach z bardziej pionowymi ścianami
w środku oraz mniejszym promieniem pomiędzy komorą a ramą,
co gwarantuje ich elegancki, nowoczesny wygląd.
ZLEWOZMYWAKI GIĘTE I SPAWANE
Stal wysokiej jakości jest wykrawana laserowo, zanim zostanie wygięta
w kształt komory, która jest następnie spawana wraz z ramą zlewozmywaka.
Ta metoda pozwala uzyskać ostre kąty wewnątrz misy o bardzo wąskim
promieniu – idealne w modelach o minimalistycznym designie. Jako że
w procesie nie wykorzystuje się formy odlewniczej, stal pozostaje gładsza
i zachowuje pierwotną grubość także na dnie komory.
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SERIE
PRODUKTÓW
Dostosuj wnętrze swojej kuchni, wybierając zlewozmywak,
który perfekcyjnie odpowiada Twoim potrzebom. W serii K
oferujemy dziewięć modeli o wysokiej trwałości i wyjątkowym
designie, w wariantach z różną liczbą komór: 1, 1,5 lub 2.
W zależności od wymagań możesz także wybrać dowolny
sposób montażu: od standardowej zabudowy po instalację
podblatową.

K500

K1000

K800

K400+

K400

K700 PODBLATOWY

K700

K300

K200
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30 270 AL0
Bateria zlewozmywakowa
z przełącznikiem strumieni
wysoka wylewka

SERIA
GROHE K1000
Zlewozmywak GROHE K1000 zaprojektowany z myślą
o nowoczesnych kuchniach wyróżnia się spawaną konstrukcją
z dnem w kształcie rombu, a także dużą powierzchnią
ociekacza. Jego minimalistyczny, geometryczny styl doskonale
łączy się z najwyższą funkcjonalnością dzięki dodatkom takim
jak dołączony syfon i automatyczny zestaw odpływowy.
Model może być montowany standardowo w zabudowie
lub jako zlewozmywak nablatowy.

24

31 581 SD0
Zlewozmywak K1000
Stal nierdzewna
1-komorowy
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minimalny rozmiar szafki 80 cm

31 581 SD0
Zlewozmywak K1000
Stal nierdzewna
1-komorowy

31 582 SD0
Zlewozmywak K1000
Stal nierdzewna
1-komorowy
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32 950 DC0
Bateria zlewozmywakowa

SERIA
GROHE K800
Wybierz luksusowy zlewozmywak K800 do Twojej kuchni,
który łączy wyjątkowy design i trwałość wykonania.
Wybierz 1 lub 2 komory, zdecyduj się na standardową
instalację lub montaż na równi z blatem i ciesz się
funkcjonalnością dodatków: syfonu zajmującego niewiele
miejsca oraz automatycznego systemu odpływowego
ze stylową zaślepką w postaci sitka na pozostałości.
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31 584 SD0
Zlewozmywak K800
Stal nierdzewna
1-komorowy
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minimalny rozmiar szafki 120 cm

31 585 SD0
Zlewozmywak K800
Stal nierdzewna
2-komorowy

minimalny rozmiar szafki 90 cm

31 584 SD0
Zlewozmywak K800
Stal nierdzewna
1-komorowy

minimalny rozmiar szafki 60 cm

31 586 SD0
Zlewozmywak K800
Stal nierdzewna
1-komorowy
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31 583 SD0
Zlewozmywak K800
Stal nierdzewna
1-komorowy

35

ZLEWOZMYWAKI GROHE  ZE STALI NIERDZEWNEJ  SERIA K700 PODBLATOWY

grohe.pl

SERIA
GROHE K700
PODBLATOWY
Zyskaj spójny, nowoczesny design, dzięki zlewozmywakowi
K700 do montażu podblatowego. Dzięki głębszej komorze
i zaokrąglonym krawędziom jest on odpowiedni do instalacji
pod blatem, gwarantując bezproblemowe, nowoczesne
wykończenie. Dostępny w wersji z 1 lub 1,5 komory z większą
z nich po lewej lub prawej stronie.

31 577 SD0
Zlewozmywak podblatowy K700
Stal nierdzewna
1,5-komorowy

31 255 000
Bateria kuchenna
wysoka wylewka
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NIEZWYKLE TWARDA
I ODPORNA
NA ZARYSOWANIA
POWIERZCHNIA
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GROHE PVD
10 x większa odporność na zarysowania
3 x twardsza powierzchnia

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA PVD PODKREŚLA
INTENSYWNOŚĆ NOWYCH KOLORÓW GROHE
Istotnym elementem każdego dobrego projektu jest właściwy
dobór kolorów. Równie ważna jest jednak jakość powłoki.
Zwłaszcza w łazience i kuchni, gdzie powierzchnie muszą być
szczególnie trwałe – idealna i wysoce odporna na zarysowania
powłoka wyróżnia znakomite produkty na tle tych, które można
uznać jedynie za dobre. Firma GROHE zawsze starała się
oferować wyłącznie najdoskonalsze produkty. Dlatego też
wybraliśmy specjalną technologię, która gwarantuje nie tylko
najlepsze i najbardziej wyraziste kolory, ale także najwyższą
jakość wytrzymałej powłoki. Zależy nam, aby nasza armatura
jak najdłużej służyła jej użytkownikom. Oprócz odporności
samego materiału ważna jest również estetyka koloru. Chcemy,
aby szarość Brushed Hard Graphite była jak najciemniejsza,
a złota powłoka cieszyła oko najjaśniejszym blaskiem.
Takie zadanie postawiliśmy naszym technologom. W ścisłej
współpracy z zespołem projektowym GROHE osiągnęli
oni znakomite rezultaty, stosując nową technologię PVD.

GROHE PVD
STAL NIERDZEWNA

NOWE KOLORY
DC0 I SuperSteel

38

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DL0 I Brushed Warm Sunset AL0 I Brushed Hard Graphite
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minimalny rozmiar szafki 80 cm

31 575 SD0
Zlewozmywak podblatowy K700
Stal nierdzewna
1,5-komorowy

minimalny rozmiar szafki 60 cm

31 576 SD0
Zlewozmywak podblatowy K700
Stal nierdzewna
1,5-komorowy

minimalny rozmiar szafki 60 cm

31 577 SD0
Zlewozmywak podblatowy K700
Stal nierdzewna
1,5-komorowy

31 574 SD0
Zlewozmywak podblatowy K700
Stal nierdzewna
1-komorowy

Opcje kolorystyczne:
SD0 I SuperSteel

40

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DL0 I Brushed Warm Sunset

AL0 I Brushed Hard Graphite

41

ZLEWOZMYWAKI GROHE  ZE STALI NIERDZEWNEJ  SERIA K700

grohe.pl

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

30 294 000
Bateria zlewozmywakowa

31 726 SD0
Zlewozmywak K700
Stal nierdzewna
1-komorowy
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minimalny rozmiar szafki 90 cm

31 580 SD0
Zlewozmywak K700
Stal nierdzewna
1-komorowy

minimalny rozmiar szafki 60 cm

31 726 SD0
Zlewozmywak K700
Stal nierdzewna
1-komorowy

minimalny rozmiar szafki 45 cm

31 578 SD0
Zlewozmywak K700
Stal nierdzewna
1-komorowy
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40 953 000
Automatyczny zestaw odpływowy
z przelewem
Dla większej wygody możesz
zamontować zestaw odpływowy
typu pop-up z przelewem.
Kompatybilny z modelami K700 oraz
K700 do montażu podwieszanego.
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31 573 SD0
Zestaw Minta

Wykonany z nierdzewnej, spawanej stali dla jak
najwyższej trwałości, zlewozmywak K500 oferuje
nowoczesny design i funkcjonalne rozwiązania.
Wybierz model z ociekaczem i automatycznym
systemem odpływowym w wariancie z 1 lub 1,5
komory do obustronnego montażu.
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minimalny rozmiar szafki 80 cm

31 588 SD0
Zlewozmywak K500
Stal nierdzewna
2-komorowy z odwracalnym ociekaczem

minimalny rozmiar szafki 45 cm

31 573 SD0
Zestaw Minta
Zlewozmywak K500 ze stali nierdzewnej
Jednouchwytowa bateria kuchenna Minta
z wyciąganą wylewką

minimalny rozmiar szafki 60 cm

31 572 SD0
Zlewozmywak K500
Stal nierdzewna
1,5-komorowy z odwracalnym ociekaczem

52

31 571 SD0
Zlewozmywak K500
Stal nierdzewna
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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SERIA
GROHE K400+
30 273 DC1
Bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni
rozmiar M

Seria zlewozmywaków K400+ wykonanych ze stali nierdzewnej
AISI 316 stanowi w ofercie GROHE doskonałe rozwiązanie także
dla regionów o wysokim stężeniu soli w powietrzu oraz klimacie
powodującym szybszy proces korozji. W kolekcji znajdziesz
zlewozmywaki z 1 lub 1,5 komory, a także modele do montażu
odwracalnego, których cienkie krawędzie o wysokości 3 mm
gwarantują eleganckie wykończenie.

31 569 SD0
Zlewozmywak K400+
Stal nierdzewna
1,5-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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minimalny rozmiar szafki 60 cm

minimalny rozmiar szafki 45 cm

31 569 SD0
Zlewozmywak K400+
Stal nierdzewna
1,5-komorowy z odwracalnym ociekaczem

31 568 SD0
Zlewozmywak K400+
Stal nierdzewna
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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SERIA
GROHE K400
Zadbaj o doskonały wystrój Twojej kuchni dzięki serii zlewozmywaków
K400. Solidne i praktyczne, o charakterystycznym designie – modele
te znajdziesz w wariantach z ociekaczem oraz 1, 1,5 lub 2 komorami.
Wszystkie zlewozmywaki są odpowiednie do standardowego,
odwracalnego montażu oraz posiadają system odpływowy.

31 570 SD0
Zestaw Concetto
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minimalny rozmiar szafki 45 cm

minimalny rozmiar szafki 80 cm

31 587 SD0
Zlewozmywak K400
Stal nierdzewna
2-komorowy z odwracalnym ociekaczem

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

minimalny rozmiar szafki 60 cm

31 567 SD0
Zlewozmywak K400
Stal nierdzewna
1,5-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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31 566 SD0
Zlewozmywak K400
Stal nierdzewna
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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SERIA
GROHE K300
Zaprojektowane z myślą o nowoczesnym stylu życia,
gładkie linie i zaokrąglone krawędzie zlewozmywaków
K300 doskonale uzupełnią wnętrze Twojej kuchni. Modele
do montażu odwracalnego znajdziesz w wariantach
z 1 i 1,5 komory, a każdy z nich zawiera także ociekacz
i automatyczny system odpływowy.

31 565 SD0
Zestaw Eurosmart
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minimalny rozmiar szafki 60 cm

31 564 SD0
Zlewozmywak K300
Stal nierdzewna
1,5-komorowy odwracalnym ociekaczem

minimalny rozmiar szafki 45 cm

31 565 SD0
Zestaw Eurosmart
Zlewozmywak K300 ze stali nierdzewnej
Jednouchwytowa bateria kuchenna Eurosmart
z obrotową wylewką

31 563 SD0
Zlewozmywak K300
Stal nierdzewna
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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SERIA
GROHE K200
Uniwersalny design, który perfekcyjnie uzupełni wystrój
każdego wnętrza. Zlewozmywaki z serii K200 to praktyczne
i trwałe rozwiązanie do kuchni, w której często gotujesz.
Modele z pojedynczą komorą i ociekaczem są odpowiednie
do obustronnego montażu, a automatyczny system odpływowy
zwiększy Twój komfort na co dzień.
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31 562 SD0
Zestaw Bau
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minimalny rozmiar szafki 45 cm

31 562 SD0
Zestaw Bau
Zlewozmywak K200 ze stali nierdzewnej
Jednouchwytowa bateria kuchenna BauEdge
z obrotową wylewką

31 552 SD0
Zlewozmywak K200
Stal nierdzewna
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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ZLEWOZMYWAK I BATERIA KUCHENNA
W PEŁNEJ HARMONII
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Wszystkie zlewozmywaki z kolekcji GROHE zostały
zaprojektowane tak, aby perfekcyjnie pasować
do Twojej armatury, kuchni i do Twojego stylu życia.
Nasze modele możesz bez trudu łączyć z bateriami
i systemami kuchennymi, zachowując ich pełną
funkcjonalność i spójność pod względem stylistycznym.

Aby ułatwić Ci wybór, przygotowaliśmy także cztery
kompletne zestawy zlewozmywaków i baterii, dzięki
którym możesz za jednym razem nabyć produkty,
które są do siebie perfekcyjnie dopasowane, a ich
montaż jest zupełnie bezproblemowy. Mając na
uwadze nasze najpopularniejsze kolekcje, możesz
wybierać pomiędzy seriami Bau, Eurosmart, Concetto
lub Minta, zachwycającymi designem i niezawodnością.
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K1000

K800

K700
PODBLATOWY

K700

K500

K400+ / K400

K300

K200

SMARTCONTROL

SMARTCONTROL

SMARTCONTROL

SMARTCONTROL

MINTA

CONCETTO

EUROSMART

BAUEDGE

EUROCUBE

ESSENCE

ESSENCE

MINTA

MINTA

EURODISC

EUROSMART COSMOPOLITAN

EUROSMART

ESSENCE

K7

EUROCUBE

EUROCUBE

MINTA

EURODISC COSMOPOLITAN

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

K7

GROHE BLUE HOME
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

K7

ZEDRA

DOSTĘPNE W ZESTAWACH
GROHE BLUE HOME
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

GROHE BLUE HOME

K7

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

GROHE RED II DUO

Opcje kolorystyczne:
Chrome / SuperSteel		
Warm Sunset / Brushed Warm Sunset
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ZESTAW MINTA

ZESTAW CONCETTO

ZESTAW EUROSMART

ZESTAW BAU

Oto nasze rekomendacje dotyczące idealnego połączenia produktów pod względem designu, by stworzyć TWÓJ PERFECT MATCH.
Oczywiście z naszymi zlewozmywakami możesz także połączyć inne baterie kuchenne GROHE.

Hard Graphite / Brushed Hard Graphite
Cool Sunrise / Brushed Cool Sunrise
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ZLEWOZMYWAKI
KOMPOZYTOWE
INNOWACYJNE CECHY,
POWŁOKI I TYPY MONTAŻU

Dostosuj wnętrze swojej kuchni, wybierając zlewozmywak,
który perfekcyjnie odpowiada Twoim potrzebom.
Zlewozmywaki kompozytowe z serii K dostępne są
w zróżnicowanych rozmiarach, konfiguracjach i cenach.
Z pewnością znajdziesz wśród nich model odpowiedni
dla siebie. Oferujemy zlewozmywaki okrągłe i kwadratowe
w dwóch różnych kolorach – czarnego i szarego granitu.

GROHE QuickFix
Zainstaluj swój zlewozmywak szybko i łatwo, dzięki
systemowi montażu GROHE QuickFix (system zawiera
pełen zestaw montażowy). Dzięki dwóm otworom
na baterię, większość naszych modeli pozwala
na obustronny montaż, dając Ci pełną swobodę
podczas projektowania Twojej kuchni.
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Dostępne są wersje 1-, 1,5- i 2‑komorowe z ociekaczem
lub bez, o wymiarach dopasowanych zarówno do
przestronnych, jak i kompaktowych kuchni. Poszczególne
modele są przystosowane do montażu nablatowego
lub podblatowego, który sprawdza się szczególnie
w minimalistycznych kuchniach.

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

AT0 I Szary granit

AP0 I Czarny granit
ŁATWE CZYSZCZENIE
Zlewozmywaki kompozytowe są łatwe do utrzymania w czystości,
dzięki czemu prezentują się doskonale przez wiele lat.

KOLOR ODPORNY NA PROMIENIE UV
Wpuść słońce do kuchni! Nasz kompozyt nie blaknie pod wpływem promieni
UV, dzięki czemu zlewozmywak na długo zachowa swój oryginalny kolor.

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

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

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

ŁATWE STEROWANIE ODPŁYWEM
Dzięki automatycznemu zestawowi odpływowemu nie musisz zanurzać rąk
w wodzie. Dla jeszcze większej wygody możesz zamontować elegancki
uchwyt do sterowania odpływem (zob. str 86/87).

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

100 % BEZPIECZEŃSTWA W KONTAKCIE Z ŻYWNOŚCIĄ
Możesz z pełnym zaufaniem korzystać ze swojej kuchni – kompozytowe
zlewozmywaki GROHE są w 100 % bezpieczne dla żywności, gwarantując
higienę i ułatwiając przygotowywanie posiłków.

MONTAŻ NABLATOWY
Zlewy z krawędzią o wysokości 8 mm do standardowego montażu. Montaż
za pomocą zacisków (oprócz modeli 31 653, 31 654, 31 655 i 31 648 –
tylko silikon).

MONTAŻ PODBLATOWY
Montaż pod blatem podkreśla elegancki i współczesny charakter zabudowy
kuchennej.
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PROCES
PRODUKCJI
Marka GROHE oferuje bogatą kolekcję zlewozmywaków:
od standardowych przez eleganckie, minimalistyczne modele.
Wszystkie powstają w trakcie innowacyjnego procesu produkcji
oraz wytwarzane są z kompozytu kwarcowego, który jest nie tylko
solidny, ale także trwały.
Technologia komputerowo kontrolowanej polimeryzacji odlewu
gwarantuje nieskazitelne, trwałe wykończenie oraz jednolity kolor
na całej powierzchni zlewozmywaka. W procesie formowania
uzyskiwana jest minimalna głębokość 20 cm, zaś gęsty materiał
kompozytowy sprawia, że produkty są znacznie cichsze w
użytkowaniu niż standardowe modele ze stali nierdzewnej.
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SERIE
PRODUKTÓW
Zlewozmywaki kompozytowe marki GROHE dostępne są
w różnych wzorach, rozmiarach oraz cenie, dzięki czemu
pasują do każdej kuchni. Okrągłe oraz kwadratowe modele
w dwóch nowoczesnych kolorach: szarym granicie
i czarnym granicie, 1-, 1,5-, 2-komorowe z ociekaczem
lub bez, przystosowane do montażu nablatowego lub
podblatowego – wybór należy do Ciebie.

K700 PODBLATOWY

K700

K500

K400

K200
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nowość
SERIA
GROHE K700
PODBLATOWY

32 950 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody

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

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

Instalacja nablatowa

31 654 AP0
Zlewozmywak podblatowy K700
Kompozytowy
1-komorowy

Dodatkowo elegancki przycisk sterowania odpływem
GROHE (pasuje do wszystkich modeli kompozytowych)
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nowość
minimalny rozmiar szafki 70 cm

minimalny rozmiar szafki 50 cm

31 653 AP0
Zlewozmywak podblatowy K700
Kompozytowy
1-komorowy

31 655 AP0
Zlewozmywak podblatowy K700
Kompozytowy
1-komorowy

minimalny rozmiar szafki 60 cm

31 654 AP0
Zlewozmywak podblatowy K700
Kompozytowy
1-komorowy

Opcje kolorystyczne:
AT0 I Granite Grey
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AP0 I Granite Black
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nowość
SERIA
GROHE K700
Seria zlewozmywaków kompozytowych K700 wyróżnia
się parametrami klasy premium. Głębokie komory i znaczne
wymiary pozwalają uporać się ze wszelkimi kuchennymi
zadaniami. Zlewozmywaki dostępne w wersjach 1- i 2‑
komorowych są przystosowane do montażu nablatowego,
ale w minimalistycznej zabudowie można je umieścić
także pod blatem. Zlewozmywaki z serii K700 mogą być
wyposażone w automatyczny odpływ oraz opcjonalne
przyciski do jego obsługi.

30 294 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z 2 strumieniami wody

31 652 AP0
Zlewozmywak K700
Kompozytowy
1-komorowy
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nowość
minimalny rozmiar szafki 100 cm

minimalny rozmiar szafki 90 cm

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

31 657 AP0*
Zlewozmywak K700
Kompozytowy
2-komorowy

* Może być również zainstalowany pod blatem roboczym

Opcje kolorystyczne:
AT0 I Granite Grey
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AP0 I Granite Black
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nowość
minimalny rozmiar szafki 80 cm

minimalny rozmiar szafki 80 cm

31 650 AP0
Zlewozmywak K700
Kompozytowy
1-komorowy

31 652 AP0
Zlewozmywak K700
Kompozytowy
1-komorowy
minimalny rozmiar szafki 60 cm

31 651 AP0
Zlewozmywak K700
Kompozytowy
1-komorowy

Opcje kolorystyczne:
AT0 I Granite Grey
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AP0 I Granite Black
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nowość
SERIA
GROHE K500

30 270 AL0
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

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

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

* Może być również zainstalowany pod blatem roboczym
96
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nowość
minimalny rozmiar szafki 90 cm

minimalny rozmiar szafki 60 cm

31 649 AP0
Zlewozmywak K500
Kompozytowy
2-komorowy

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

minimalny rozmiar szafki 80 cm

31 647 AP0
Zlewozmywak K500
Kompozytowy
2-komorowy z odwracalnym ociekaczem

* Może być również zainstalowany pod blatem roboczym.

Opcje kolorystyczne:
AT0 I Granite Grey
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AP0 I Granite Black
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ZLEWOZMYWAKI GROHE  KOMPOZYTOWE  SERIA K500

grohe.pl

nowość
minimalny rozmiar szafki 60 cm

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

minimalny rozmiar szafki 50 cm

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

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

Opcje kolorystyczne:
AT0 I Granite Grey
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AP0 I Granite Black
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ZLEWOZMYWAKI GROHE  KOMPOZYTOWE  SERIA K400

grohe.pl

nowość
SERIA
GROHE K400

31 483 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

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

31 642 AP0
Zlewozmywak K400
Kompozytowy
1,5-komorowy z odwracalnym ociekaczem
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ZLEWOZMYWAKI GROHE  KOMPOZYTOWE  SERIA K400

grohe.pl

nowość
minimalny rozmiar szafki 80 cm

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

minimalny rozmiar szafki 60 cm

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

minimalny rozmiar szafki 60 cm

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

minimalny rozmiar szafki 50 cm

31 640 AP0
Zlewozmywak K400
Kompozytowy
1-komorowy z odwracalnym ociekaczem

Opcje kolorystyczne:
AT0 I Granite Grey

104

AP0 I Granite Black
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ZLEWOZMYWAKI GROHE  KOMPOZYTOWE  SERIA K200

grohe.pl

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

31 368 000
Bateria zlewozmywakowa

31 656 AP0
Zlewozmywak K200
Kompozytowy
1-komorowy
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ZLEWOZMYWAKI GROHE  KOMPOZYTOWE  SERIA K200

grohe.pl

nowość
minimalny rozmiar szafki 50 cm

31 656 AP0
Zlewozmywak K200
Kompozytowy
1-komorowy

Opcje kolorystyczne:
AT0 I Granite Grey
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AP0 I Granite Black
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ZLEWOZMYWAKI GROHE  PERFECT MATCH  KOMPOZYTOWE

ZNAJDŹ SWÓJ
PERFECT MATCH:
ZLEWOZMYWAK
I BATERIA KUCHENNA
W PEŁNEJ HARMONII
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grohe.pl

Wszystkie zlewozmywaki z kolekcji GROHE zostały
zaprojektowane tak, aby perfekcyjnie pasować
do Twojej armatury, kuchni i do Twojego stylu życia.
Nasze modele możesz bez trudu łączyć z bateriami
i systemami kuchennymi, zachowując ich pełną

funkcjonalność i spójność pod względem
stylistycznym. Zlewozmywaki są dostępne w dwóch
kolorach, z których każdy pasuje do nowej kolekcji
kolorów armatury GROHE, w tym do opcji
kolorystycznych Hard Graphite i Warm Sunset.

111

ZLEWOZMYWAKI GROHE  PERFECT MATCH  KOMPOZYTOWE

grohe.pl

K700 / K700
PODBLATOWY

K500

ESSENCE

BAULOOP

BAULOOP

EUROSMART

MINTA

EUROSMART

EUROCUBE

EUROCUBE

CONCETTO

ATRIO

ZEDRA

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE BLUE HOME
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
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K200

K7

SMARTCONTROL

Opcje kolorystyczne:
Chrome / SuperSteel		
Warm Sunset / Brushed Warm Sunset

K400

EURODISC COSMOPOLITAN

Oto nasze rekomendacje dotyczące idealnego połączenia produktów pod względem designu, by stworzyć TWÓJ PERFECT MATCH.
Oczywiście z naszymi zlewozmywakami możesz także połączyć inne baterie kuchenne GROHE.

Hard Graphite / Brushed Hard Graphite
Cool Sunrise / Brushed Cool Sunrise
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ZLEWOZMYWAKI GROHE  PRZEGLĄD FUNKCJI ZLEWOZMYWAKÓW

grohe.pl

PRZEGLĄD FUNKCJI ZLEWOZMYWAKÓW

K1000

K800

K700 U

K300

K200

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

R0 /
R9**

•

•

***

R15

•

•

***

•

K700

K400

•

• • • •

• •

R95

•

•

• • •

R95

•

•

•

• • • •

•

• •

R95

•

•

•

• • • •

•

• •

R95

•

•

K200

ILOŚĆ KOMÓR I PROMIEŃ

•

•

•

•

°

•

•

°

•

•

R0 /
R9**

•

•

•

R15

•

•

•

•

AUTOMATYCZNY ZESTAW
ODPŁYWOWY W KOMPLECIE

MATERIAŁ

ZLEWOZMYWAK ODWRACALNY

OCIEKACZ

WSTĘPNIE WYCIĘTE OTWORY

PROMIEŃ WEWNĘTRZNY

2

1.5

1

PODBLATOWY

WPUSZCZANY W BLAT
K700 U

•

•

• •

TYPY MONTAŻU

K500

R60

•

•

•

•

•

•

DOSTĘPNY W ZESTAWIE
Z BATERIĄ

AUTOMATYCZNY ZESTAW
ODPŁYWOWY W KOMPLECIE

ZLEWOZMYWAK ODRWACALNY

DODATKOWE FUNKCJE

COMPOSITE

POWIERZCHNIA

WYCIĘTE OTWORY NA BATERIĘ

WYCIĘTE OTWORY

SATYNOWE WYKOŃCZENIE

AISI 316 (V4A)

AISI 304 (V2A)

MATERIAŁ

R0

* R0 (dno, przednia i tylna strona) / R30 (prawa i lewa strona)
** R0 (pionowy) / R9 (tylny)
*** opcjonalne akcesoria 40 953 000
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OCIEKACZ

PROMIEŃ WEWNĘTRZNY

2

1.5

R0 /
R30*

OCIEKACZ

• • •

K400+

K400

•

• •

K700

K500

ILOŚĆ KOMÓR I PROMIEŃ

ZLEWOZMY WAKI KOMPOZY TOWE

OCIEKACZ

TYPY MONTAŻU

1

PODBLATOWY

MONTAŻ NA RÓWNI Z BLATEM

CIENKIE KRAWĘDZIE

WPUSZCZANE W BLAT

ZLEWOZMY WAKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

DODATKOWE FUNKCJE

R0 /
R30*

•

R0

•

•

°

•

•

•

•

°

•

•

•

•

•

•

•

•

R60

•

•

• • •

• • • • •

°•

wybrane produkty
wszystkie produkty z tej linii
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ZLEWOZMYWAKI GROHE  SYSTEMY KUCHENNE

grohe.pl

GROHE
SYSTEMY KUCHENNE
PERFEKCYJNE ROZWIĄZANIA
DO TWOJEJ KUCHNI

SYSTEMY KUCHENNE

AKCESORIA

GROHE BLUE PURE

KOMPOZYT

STAL NIERDZEWNA

SYSTEMY KUCHENNE GROHE BLUE / GROHE RED
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PVD

BATERIE

SYSTEMY DO SEGREGACJI ODPADÓW
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ZLEWOZMYWAKI GROHE

ODKRYJ
ŚWIAT GROHE

grohe.pl

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

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

POBIERZ
TUTAJ

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

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

JAKOŚĆ

TECHNOLOGIA

DESIGN

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

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

“Wśród 50
najważniejszych firm,
które zmieniają świat“ –

Ponad 400 nagród
za design zdobytych
od 2003 roku

Wirtschaftswoche, 2017

magazyn Fortune, 2017

Zdobywca nagrody CSR
od niemieckiego rządu
za zrównoważony rozwój,
2017

GROHE Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. +48 22 54 32 640
fax +48 22 54 32 650
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