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POTRIVIRE PERFECTĂ

ÎȚI PREZENTĂM CHIUVETELE DE BUCĂTĂRIE GROHE
REALIZATE SĂ SE POTRIVEASCĂ
DUPĂ FORMĂ ȘI FUNCȚIONALITATE
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Gândește-te la un spațiu în care oamenii se întâlnesc.
Un spațiu în care orice fel de dispoziție se poate
traduce într-un număr nesfârșit de feluri delicioase
de mâncare și băuturi. Un spațiu în care nu doar
îți exprimi individualitatea, ci și încerci noi rețete
și explorezi milioane de gusturi.
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CHIUVETELE DE BUCĂTĂRIE GROHE  

ÎȚI PREZENTĂM
CHIUVETELE DE BUCĂTĂRIE GROHE
Calculează cât timp petreci utilizând chiuveta de bucătărie.
Umplerea recipientelor, pregătirea legumelor, spălatul vaselor
după o masă mare. Este un loc unde te vei opri de nenumărate
ori în fiecare zi, deci de ce să nu alegi o chiuvetă care să îți
depășească așteptările în ceea ce privește calitatea, designul
și caracteristicile?
Chiuvetele GROHE au fost proiectate pentru a se potrivi fiecărui tip
de schemă de bucătărie, cu o gamă de modele inovative, moderne,
perfecte pentru spațiul tău. Vei găsi modele compacte cu tubulatură
integrată, chiuvete duble mari, pentru situațiile în care ai nevoie să
te poți extinde, și chiuvete încorporate, șic, care se potrivesc perfect
cu blatul de lucru. Având caracteristici precum GROHE QuickFix
și modele reversibile în varianta standard, poți avea noua ta chiuvetă
GROHE instalată în doar câteva minute, fără nicio bătaie de cap.
Suntem, de asemenea, încrezători că vei adora caracteristicile
speciale oferite, de la reducerea zgomotului grație izolației fonice
GROHE Whisper, până la sistemul automat pentru evacuare, ceea
ce înseamnă că nu trebuie să mai introduci vreodată mâna în apă
murdară. Cu o chiuvetă de la GROHE vei observa diferența, fiecare
utilizare a chiuvetei fiind tot mai puțin o corvoadă.

08

09

grohe.ro

CHIUVETELE DE BUCĂTĂRIE GROHE  

CARACTERISTICI,
FINISAJE ȘI TIPURI DE MONTAJ

GROHE StarLight
Toate chiuvetele GROHE folosesc oțel inoxidabil de o clasă
calitativă peste cea medie din domeniu, așa că poți avea
încredere în calitatea și durabilitatea lor. Tehnica noastră
inovativă de periere înseamnă că suprafața strălucitoare
a oțelului este ultrafină pentru o curățare mai ușoară.

GROHE QuickFix
Instalează chiuveta rapid și ușor datorită sistemului GROHE
QuickFix (kit inclus). Cu două orificii pre-perforate pentru
baterie, majoritatea chiuvetelor noastre sunt reversibile
într-un mod facil, asigurându-ți flexibilitatea de care ai
nevoie pentru orice schemă de design.

GROHE Whisper
Shhh! O izolare specială pe interiorul chiuvetei înseamnă
că zgomotul produs de apa care curge și de manevrarea
vaselor și tigăilor este redus la minimum.
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Oricare ar fi designul bucătăriei tale, vei găsi o chiuvetă
GROHE care o va completa perfect. Gama cuprinde
modele standard incorporabile, montate la nivelul
blatului sau sub blat și modele cu margini plate, în opt
linii de design diferite, de la clasic până la minimalist.
Poți alege din două clase diferite de oțel inoxidabil –
AISI 304 și AISI 316 – în funcție de cerințe, așadar dacă
ești în căutarea unei bucătării compacte sau cauți o
chiuvetă care să fie piesa centrală pentru insula ta de
bucătărie, GROHE are un model care să fie potrivit și
la un nivel de preț adecvat.
AISI 304
Pentru fiecare model de chiuvetă, GROHE utilizează
oțel inoxidabil AISI 304, depășind standardul de calitate
din domeniu. Datorită procentelor ridicate conținute de
crom și nichel, oțelul AISI 304 oferă un finisaj deosebit
de strălucitor și face produsele durabile și rezistente
împotriva ruginii și a coroziunii.

INCORPORARE STANDARD
Model încastrat clasic, cu o muchie verticală de 8 mm.
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AISI 316 (OȚEL MARIN)
Cu AISI 316 disponibil în seria K400+, GROHE oferă
o soluție durabilă, chiar și pentru regiunile cu un climat
sărat, care facilitează ruginirea. Cunoscut și sub numele
de "oțel marin", AISI 316 este utilizat în principal în
construcția de nave sau în industria chimică. Recunoscut
pentru procentele sale ridicate de crom, nichel și
molibden, acest oțel este extrem de rezistent la rugină
și coroziune și chiar acizi sau clor.
TEHNICĂ PATENTATĂ DE PERIERE
(FINISAREA SATINATĂ GROHE)
Seriile K300 – K1000 sunt tratate cu fibre vegetale
speciale (Tampico) care dau chiuvetelor aspectul satinat
extrafin, fiind unul foarte elegant și funcțional. Tehnica
patentată de periere GROHE creează o suprafață din
oțel inoxidabil mai fină și mai puțin poroasă decât cea
a multor alte mărci, făcând curățarea chiuvetelor ușoară
și sporind semnificativ durabilitatea acestora.

MUCHIE PLATĂ
O muchie originală cu profil înclinat de 3 mm, care combină eleganța
extremă cu ușurința în instalare.

CUVE SPAȚIOASE
Grație tehnicilor inovatoare de fabricație, toate chiuvetele GROHE dispun
de cuve cu o înălțime generoasă de 16 cm, maximizând spațiul pentru
spălarea cu ușurință a vasele mari.

SISTEM DE EVACUARE CU COMANDĂ DE LA DISTANȚĂ
Furnizată împreună cu fiecare model, comanda de la distanță îți permite să
golești chiuveta fără a mai fi nevoie să introduci mâna în apa murdară –
curat și facil.

MONTAREA SUB BLAT
O idee atractivă și contemporană pentru instalarea sub nivelul blatului de lucru.

MONTAREA ÎNCASTRATĂ
Produsul este încastrat cu o retragere de 1,5 mm adâncime, fiind astfel perfect
aliniat cu blatul de lucru. Alternativ, poate fi instalată și pe blatul de lucru.
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DESCOPERĂ BENEFICIILE
CARACTERISTICI ȘI
FUNCȚII INOVATIVE

Cuve spațioase
Grație tehnologiilor noastre inovatoare
de fabricație, toate chiuvetele GROHE sunt
dotate cu cuve cu o adâncime generoasă
de minimum 16 cm, maximizând spațiul
pentru spălarea cu ușurință a vaselor mari.

Nu putem pretinde că a spăla este o bucurie, dar grație caracteristicilor
inteligente și utile ale fiecărei chiuvete GROHE, credem cu adevărat
că putem face din chiuveta ta locul în jurul căreia să petreci ceva timp
în mod plăcut. Cu o chiuvetă GROHE, curățarea este mai ușoară,
scurgerea cuvei se poate face de la distanță și chiar și sunetul apei
care curge este diminuat. Nu trebuie decât să selectezi mărimea ideală
și stilul – instalarea este cât se poate de ușoară, iar beneficiile vorbesc
de la sine.
Sistem pentru scurgere
cu comandă de la distanță
Chiuvetele GROHE sunt echipate cu un sistem
de scurgere de 3,5", iar dopul cu un sistem de
filtrare, foarte practic, ce împiedică trecerea
obiectelor solide și a resturilor de mâncare
împreună cu apa uzată. Capacul de oțel este
disponibil la unele modele și adaugă un plus
de eleganță cuvei, ascunzând orice reziduu
colectat în coşul de sub acesta.

Orificii pentru baterie
pre-perforate
Fiecare chiuvetă GROHE este
prevăzută cu două găuri preperforate, ceea ce înseamnă
că nu mai sunt necesare unelte
suplimentare și că unele chiuvete
sunt reversibile și pot fi instalate
fie orientată către stânga, fie
către dreapta.
Preaplin
Preaplinul, disponibil pentru toate chiuvetele
GROHE, evită orice scurgere a apei în afara
chiuvetei, în cazul în care bateriile sunt
lăsate în mod accidental deschise. Soluția
perimetrală disponibilă pe unele modelele
îmbunătățește aspectul, datorită formei sale
esențiale, decupate dreptunghiular.

Scurgerea apei
Scurgerea de la baza cuvei și din picurător
este o caracteristică importantă, întotdeauna
atent abordată în cazul chiuvetelor GROHE.
În cazul chiuvetelor cu o formă dreptunghiulară,
cu fundul plat, buna drenare este asigurată
de falțurile elegante în formă de diamant care
fac fluxul de apă mai natural.
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Sifon inclus
Pentru o instalare rapidă și fără
probleme fiecare chiuvetă vine
cu un sifon ce se montează sub
chiuvetă, garantând o soluție
ALL-IN-ONE.
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CALITATE CARE
DUREAZĂ O VIAȚĂ ÎNTREAGĂ
Reputația GROHE pentru calitate se extinde la fiecare chiuvetă
din gama noastră. Cu grosimi de oțel care variază între 0,6 mm
pe segmentul de preț entry, până la 1 mm pentru gamele premium,
fiecare model utilizează oțel peste standardele din domeniu, iar
procesul nostru patentat de periere creează o suprafață super
netedă, care este ușor de curățat. Pentru o asigurare suplimentară,
fiecare chiuvetă GROHE vine cu o garanție de 5 ani, asemenea
bateriilor noastre.
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PROCESUL
DE PRODUCȚIE
Colecția de chiuvete GROHE acoperă fiecare nivel, de la cel de entry
la modele sofisticate, minimaliste. Modul în care este produsă chiuveta
ta va influența atât durabilitatea, cât și aspectul și atractivitatea acesteia.
Iată cele trei tipuri de fabricație pe care le utilizăm:
CHIUVETELE REALIZATE PRIN MATRIȚARE
Fiecare chiuvetă este realizată dintr-o singură foaie de oțel de calitate
superioară, utilizând o matriță de presare. Orificiile pentru baterie și pentru
sistemul de scurgere sunt perforate ulterior. Această metodă creează
chiuvete robuste, chiar și în forme complexe, rezultând o chiuvetă care
este atât durabilă, cât și accesibilă.
CHIUVETELE REALIZATE PRIN MATRIȚARE – SUDARE
Cadrul și cuva chiuvetei sunt presate în formă de inox, de înaltă calitate,
înainte de a fi sudate împreună. Acest proces permite crearea de cuve
mai adânci, pereți mai verticali în interior și o rază mai subțire între cuvă
și cadru, pentru un aspect atractiv, modern.
CHIUVETELE REALIZATE PRIN CURBARE – SUDARE
Oțelul de înaltă calitate este tăiat cu laser după model, înainte de a fi
îndoit după forma cuvei. Această cuvă este apoi sudată pe chiuveta cadru.
Metoda aceasta permite unghiuri mai precise în interiorul cuvei, cu o rază
foarte îngustă – ideale pentru chiuvetele cu design minimalist. Deoarece
nu există un proces de matrițare prin presare, oțelul rămâne mai neted
și își păstrează grosimea originală, chiar și în partea inferioară a bolului.
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GAME DE
PRODUSE
Personalizează-ți spațiul bucătăriei alegând chiuveta
GROHE perfectă pentru tine. În seria noastră K, îți oferim
8 modele admirabil proiectate și durabile, care includ
variante cu 1 cuvă, 1 cuvă și 1 semi-cuvă sau 2 cuve.
Diferite tipuri de instalare sunt disponibile, după gustul
tău, de la încastrat până la montare sub blat.

K500

K1000

K800

K400+

K400

K700 CU MONTARE SUB BLAT

K700

K300

K200

22
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30 270 AL0
Baterie Spălător, pipă înaltă
cu duș extractibil cu jet dublu

COLECȚIA
GROHE K1000
O chiuvetă superioară concepută pentru cerințele
bucătăriilor contemporane, modelul K1000 are un design
realizat prin sudare, cu o bază în formă de diamant,
precum și un sistem generos de scurgere. Stilul său
arhitectural este asociat cu caracteristici utile precum
sifonul inclus și sistemul automat pentru evacuare.
Aceasta poate fi montată încastrat sau încorporat.
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31 581 SD0
K1000 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă
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31 581 SD0
K1000 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă

31 582 SD0
K1000 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă
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32 950 DC0
Baterie Profesională Spălător

COLECȚIA
GROHE K800
Alege o chiuvetă premium pentru bucătăria ta, atât în ceea
ce privește designul, cât și durabilitatea, cu K800. Selectează
între variantele cu 1 sau 2 cuve, încastrate sau încorporate
și bucură-te de beneficiile adăugate ale sifonului său care
nu ocupă mult spațiu și de sistemul automat de evacuare
cu un capac elegant pentru coșul de colectare a deșeurilor.
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31 584 SD0
K800 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă
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31 584 SD0
K800 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă

31 586 SD0
K800 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă

31 585 SD0
K800 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 2 cuve
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31 583 SD0
K800 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă
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COLECȚIA
GROHE K700
CU MONTARE SUB BLAT
Obține un aspect arhitectural precis cu chiuveta K700 montată
sub blat. Cu o cuvă mai adâncă și cu muchii rotunjite, aceasta
este concepută pentru a fi montată sub nivelul blatului tău pentru
un aspect final modern, fără îmbinări. Colecția este disponibilă
în variantele cu 1 cuvă sau 1 cuvă și 1 semi-cuvă, cu bolul mare
dispus pe partea stângă sau pe cea dreaptă.

31 577 SD0
K700 Chiuvetă Bucătărie
Cu montare sub blat
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1.5 cuve

31 255 000
Baterie Spălător, pipă înaltă
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31 577 SD0
K700 Chiuvetă Bucătărie
Cu montare sub blat
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1.5 cuve

31 576 SD0
K700 Chiuvetă Bucătărie
Cu montare sub blat
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1.5 cuve

31 575 SD0
K700 Chiuvetă Bucătărie
Cu montare sub blat
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1.5 cuve
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31 574 SD0
K700 Chiuvetă Bucătărie
Cu montare sub blat
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă
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COLECȚIA
GROHE K700
Perfectă pentru bucătăriile moderne, minimaliste,
chiuveta cubică K700 oferă o cuvă mai adâncă și
mai spațioasă, cu margini rotunjite și o bază în formă
de diamant. Ideală pentru bucătăriile mai mari, chiuveta
este disponibilă pentru instalare standard, încorporată
sau încastrată și este disponibilă în trei mărimi diferite.

30 294 000
Baterie Spălător Profesională

31 579 SD0
K700 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă
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31 579 SD0
K700 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă

31 580 SD0
K700 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă

44

31 578 SD0
K700 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă
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40 953 000
Sistem pentru scurgere
cu ventil pop-up și preaplin
Pentru și mai mult confort puteți, de
asemenea, încorpora sistemul pentru
scurgere cu ventil pop-up și preaplin.
Compatibil cu seria de chiuvete:
K700 și K700 cu montare sub blat.
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COLECȚIA
GROHE K500
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31 573 SD0
Chiuvetă Spălător Minta

Realizată din oțel inoxidabil dur, cu finisare
sudată pentru o durabilitate superioară,
chiuveta K500 oferă un design contemporan
șic, cu caracteristici practice. Alegeți între
varianta cu 1 cuvă sau cu 1 cuvă și 1 semi-cuvă
(reversibilă) cu sistem de scurgere și sistem
automat pentru evacuare.
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31 572 SD0
K500 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1.5 cuve și scurgere reversibilă

31 588 SD0
K500 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 2 cuve și scurgere reversibilă

31 573 SD0
Pachet Chiuvetă Minta
Pachet baterie bucătărie
și chiuvetă compus din:
Chiuvetă din oțel inoxidabil K500
Baterie monocomandă spălător Minta
cu aerator extractibil
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31 571 SD0
K500 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă și scurgere reversibilă
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COLECȚIA
GROHE K400+

30 273 DC1
Baterie Spălător, pipă medie
cu duș extractibil cu jet dublu

Cu chiuveta K400+, realizată din inox AISI 316, GROHE
oferă o soluție cu beneficii adăugate chiar și pentru regiuni
cu climat salin, care cauzează apariția ruginii. Seria K400+
este livrată în opțiunile cu 1 cuvă sau 1 cuvă și 1 semi-cuvă.
Ambele modele sunt reversibile și dispun muchie plată de
4 mm, un detaliu suplimentar pentru o finisare mai rafinată.

31 569 SD0
K400+ Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1.5 cuve și scurgere reversibilă
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31 569 SD0
K400+ Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1.5 cuve și scurgere reversibilă

31 568 SD0
K400+ Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă și scurgere reversibilă
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COLECȚIA
GROHE K400
Dă-i bucătăriei tale o notă orientată spre design grație
chiuvetelor K400. Robustă și practică, dar cu un aer
distinctiv asigurat de design, chiuvetele K400 sunt livrate
în variantele cu 1 cuvă, 1 cuvă și 1 semi-cuvă sau cu 2
cuve, cu sistem de scurgere inclus. Toate modelele sunt
reversibile și vin în varianta standard cu muchie încorporată
și sistem de evacuare cu acționare de la distanță.

31 570 SD0
Pachet Chiuvetă Concetto
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31 567 SD0
K400 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1.5 cuve și scurgere reversibilă

31 587 SD0
K400 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 2 cuve și scurgere reversibilă

31 570 SD0
Pachet Chiuvetă Concetto
Pachet baterie bucătărie
și chiuvetă compus din:
Chiuvetă din oțel inoxidabil K400
Baterie monocomandă spălător Concetto
cu aerator extractibil
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31 566 SD0
K400 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă și scurgere reversibilă
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COLECȚIA
GROHE K300
Creată pentru stilul de viață modern, cu linii netede
și muchii delicate, gama de chiuvete K300 se va armoniza
cu bucătăria ta. Această chiuvetă complet reversibilă
este disponibilă în varianta cu 1 cuvă sau cea cu 1 cuvă
și 1 semi-cuvă, cu sistem scurgere și sistem automat
pentru evacuarea apei.

31 565 SD0
Pachet Chiuvetă Eurosmart
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31 563 SD0
K300 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă și scurgere reversibilă

31 565 SD0
Pachet Chiuvetă Eurosmart
Pachet baterie bucătărie
și chiuvetă compus din:
Chiuvetă din oțel inoxidabil K300
Baterie monocomandă spălător Eurosmart
cu pipă rotativă
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31 564 SD0
K300 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1.5 cuve și scurgere reversibilă
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CHIUVETELE DE BUCĂTĂRIE GROHE   COLECȚIA K200
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COLECȚIA
GROHE K200
Cu un design versatil, care se potrivește perfect oricărei locuințe,
chiuveta K200 este o opțiune durabilă și practică pentru bucătăriile
aglomerate. Cu o singură cuvă și sistem de scurgere, acest model
este complet reversibil și vine cu un sistem automat pentru evacuare
pentru un plus de confort și ușurință în utilizare.
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31 562 SD0
Pachet Chiuvetă Bau
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CHIUVETELE DE BUCĂTĂRIE GROHE   COLECȚIA K200
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31 562 SD0
Pachet Chiuvetă Bau
Pachet baterie bucătărie
și chiuvetă compus din:
Chiuvetă din oțel inoxidabil K200
Baterie monocomandă spălător BauEdge
cu pipă rotativă

31 552 SD0
K200 Chiuvetă Bucătărie
Chiuvetă din oțel inoxidabil
cu 1 cuvă și scurgere reversibilă
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CHIUVETELE DE BUCĂTĂRIE GROHE   POTRIVIREA PERFECTĂ

GĂSIȚI POTRIVIREA PERFECTĂ
ÎNTRE CHIUVETĂ ȘI BATERIE
ÎNTR-O ARMONIE PERFECTĂ
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Totul despre gama de chiuvete GROHE a fost conceput
pentru o potrivire perfectă – cu bateria ta, cu bucătăria ta,
cu stilul tău de viață. Toate chiuvetele au fost concepute
pentru a fi asamblate fără efort împreună cu bateriile
noastre de bucătărie și sistemele noastre de alimentare
cu apă, atât din punct de vedere al designului, cât și din
punct de vedere practic, cu proporții confortabile și fără
stropire.

Pentru a face alegerea chiuvetei și a bateriei potrivite
pentru tine chiar mai ușoară, am creat, de asemenea,
4 pachete de chiuvete și baterii pre-ambalate, astfel
încât să poți cumpăra împreună, fără efort, soluția ta
pentru bucătărie. Înglobând cele mai populare game,
poți alege dintre pachetele de chiuvetă Bau, Eurosmart,
Concetto sau Minta, transformând proiectarea,
cumpărarea și montajul într-un proces și mai simplu
și mai rapid.
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K1000

K800

K700
UNDERMOUNT

K700

K500

K400+ / K400

K300

K200

EUROCUBE

ESSENCE

ESSENCE

MINTA

MINTA

CONCETTO

EUROSMART

BAUEDGE

ESSENCE

K7

EUROCUBE

EUROCUBE

MINTA

EURODISC

EUROSMART COSMOPOLITAN

EUROSMART

K7

BLUE HOME CU DUȘ EXTRACTIBIL

K7

ZEDRA

MINTA

EURODISC COSMOPOLITAN

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

DISPONIBILE ȘI ÎN VARIANTA DE PACHET
K7

BLUE HOME CU DUȘ EXTRACTIBIL

GROHE BLUE HOME

GROHE RED II DUO
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GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

PACHET CHIUVETĂ
MINTA

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

PACHET CHIUVETĂ
CONCETTO

PACHET CHIUVETĂ
EUROSMART

PACHET CHIUVETĂ
BAU

Acestea sunt recomandările noastre de design pentru POTRIVIREA PERFECTĂ.
Desigur, orice altă baterie de bucătărie GROHE poate fi combinată cu chiuvetele noastre.
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CHIUVETELE DE BUCĂTĂRIE GROHE   SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APĂ
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ADAPTAREA PERFECTĂ LA
SISTEMELE DE ALIMENTARE
CU APĂ DE LA GROHE
CONCEPUTĂ PENTRU
A ÎȚI FACE BUCĂTĂRIA
SĂ ARATE MINUNAT
Descoperă noul vis al bucătăriei tale și combină chiuvetele noastre
de bucătărie cu sistemele de alimentare cu apă GROHE Red și
GROHE Blue Home pentru a obține configurația perfectă pentru
bucătăria ta. În timp de chiuveta noastră GROHE îți oferă zona
perfectă de pregătire, GROHE Red și GROHE Blue Home Mono
îți asigură confortul suprem dat de apa caldă fierbinte instant și
de sursa de apă proaspătă, delicată, răcită și filtrată, ambele direct
de la bateria de bucătărie. Asta numim noi plăcerea apei.

GROHE
BLUE HOME
MONO

GROHE
RED

Chiuvetele de bucătărie de la GROHE se încadrează
în mobilierul standard și pot fi combinate cu
răcitorul GROHE Blue Home și cu boilerul GROHE
Red cu dimensiunile L într-un dulap standard
de 60 cm și încă vei avea suficient spațiu pentru
a stoca consumabilele de curățare.
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CHIUVETELE DE BUCĂTĂRIE GROHE  

GROHE: UN ÎNTREG UNIVERS
AL DESIGNULUI INTELIGENT
PENTRU BUCĂTĂRIE
Descoperă numeroasele baterii frumoase și funcționale în ampla noastră selecție.
Acestea variază de la forme delicate, minimaliste, care sunt atemporale ca aspect, la
stiluri impresionante, care constituie o declarație îndrăzneață de design. Și acestea
vin cu multe trăsături și funcții ingenioase pentru ușurință și plăcere în utilizare. De
exemplu, cu aeratoarele și dușurile extractibile ce sunt atât facil de utilizat, cât ajută
și la economisirea timpul. Sau bateriile care funcționează doar pe bază unei atingeri
ușoare, care pot fi acționate doar cu un deget. Indiferent de nevoile tale, GROHE
îți oferă toate variantele, tot confortul și toată flexibilitatea de care ai nevoie pentru
bucătăria ta.

BROȘURA DE BUCĂTĂRIE
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BROȘURA SISTEME PENTRU APĂ

BROȘURA PENTRU BLUE HOME

BROȘURA PENTRU RED
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CALITATE
TEHNOLOGIE
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