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Подумайте про місце у домі, де люди охоче
збираються разом. Місце, в якому будь-який
Ваш настрій перетворюється у незлічену
кількість смачних страв і напоїв. Місце, де
Ви не лише виражаєте свою індивідуальність,
але й випробовуєте нові рецепти і відкриваєте
для себе мільйони смаків.
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ПРЕДСТАВЛЯЄМО
КУХОННІ МИЙКИ GROHЕ
Підрахуйте, скільки часу Ви проводите біля кухонної
мийки, наповнюючи водою чайник, миючи фрукти та
овочі або посуд після великої вечері. Кухонна мийка –
це місце, біля якого Ви зупиняєтесь незлічену кількість
разів за день, отож, чому б не обрати мийку, яка не
просто задовільнить Ваші потреби, а й перевершить
усі очікування щодо якості, дизайну і функцій?
Мийки GROHE створені відповідати будь-якій схемі кухні,
а ряд сучасних дизайнерських елементів бездоганно
доповнить стиль Вашої кухні. Ви можете обрати між
компактними моделями із вбудованими зонами для сушіння,
великими подвійними мийками для забезпечення більшого
простору, а також неперевершеними вбудованими мийками,
які монтуються врівень із робочою поверхнею. Завдяки
двосторонньому дизайну і такій характеристиці , як система
GROHE QuickFix, Ви зможете встановити мийку GROHE
всього за декілька хвилин без будь-яких складнощів.
Ми також переконані в тому, що Ви будете у захваті від
спеціальних додаткових опцій, серед яких – шумоізоляція
GROHE Whisper і автоматичний спусковий клапан, який
позбавить Вас необхідності занурювати руку у брудну
воду. Користуючись мийкою від GROHE, Ви одразу
відчуєте різницю, і робота на кухні перестане бути
для Вас стомливим обов'язком.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТІВ, ВИДИ ПОКРИТТЯ
ПОВЕРХНІ ТА ТИПИ МОНТАЖУ

GROHE StarLight
Усі мийки GROHE виготовляються із нержавіючої сталі,
яка перевершує галузеві стандарти, тому Ви можете
бути впевненими у їхній якості і довговічності служби.
Наша інноваційна техніка шліфування дозволяє
отримати блискучу, гладеньку і легку в очистці поверхню.

GROHE QuickFix
Завдяки нашій системі GROHE QuickFix Ви легко
і швидко встановите мийку GROHE. Більшість наших
мийок мають попередньо підготовлені отвори для
встановлення змішувача і автоматичного спускового
клапану, що дозволяє без будь-яких складнощів
здійснювати право- і лівосторонній монтаж крила.

GROHE Whisper
Наша спеціальна технологія шумоізоляції чаші мийки
знижує рівень шуму на кухні до мінімуму.
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Ви зможете підібрати мийку GROHE, яка чудово
доповнить дизайн інтер'єру Вашої кухні. В
асортименті представлені стандартні, вбудовані
у стільницю моделі, мийки з пласкими краями,
а також моделі для монтажу врівень зі стільницею
і під стільницю, у восьми різноманітних варіантах
дизайну від класичного до суто мінімалістичного.
У залежності від наявних технічних вимог Ви можете
обрати марку нержавіючої сталі – AISI 304 або
AISI 316. В асортименті GROHE знайдеться модель
кухонної мийки на будь-який смак і за оптимальну
ціну.
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ AISI 304
Для виготовлення усіх кухонних мийок GROHE
застосовується нержавіюча сталь марки AISI 304,
яка перевершує галузеві стандарти якості. За
рахунок високого вмісту хрому і нікелю сталь
AISI 304 вирізняється надзвичайним блиском,
а виготовлені із неї вироби – стійкістю до утворення
іржі та корозії.

СТАНДАРТНІ ВБУДОВАНІ МИЙКИ
Традиційні моделі, що вбудовуюються у стільницю зверху,
з вертикальним кантом висотою у 8 мм.
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НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ AISI 316
(КОРАБЛЕБУДІВЕЛЬНА СТАЛЬ)
Кухонні мийки GROHE із серії K400+, які
виготовляються зі сталі марки AISI 316, стануть
довговічним рішенням у тому числі для регіонів
із солоним повітрям, яке сприяє утворенню
іржі на металі. Сталь AISI 316, також відома як
"кораблебудівельна", застосовується переважно
у кораблебудівельній і хімічній галузях. Маючи
високий вміст хрому, нікелю і молібдену, вона
надзвичайно стійка до утворення іржі, корозії
і навіть впливу кислот та хлору.
ЗАПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ
ПОВЕРХНІ (САТИНОВЕ ПОКРИТТЯ GROHE)
Кухонні мийки серій K300 – K1000 проходять
особливу обробку рослинними волокнами
(Tampico) для надання їм вишуканої сатинової
фактури. Запатентована GROHE техніка
шліфування нержавіючої сталі (GROHE Satin Finish)
дозволяє отримати більш гладеньку і менш пористу
поверхню, ніж у продуктах інших виробників,
що на практиці означає легкість в очистці
і суттєво високу довговічність мийок GROHE.

МИЙКИ З ПЛАСКИМ КАНТОМ
Оригінальна конструкція канта із похилим профілем висотою
3 мм: поєднання витонченості і простоти монтажу.

ПРОСТОРІ ЧАШІ МИЙОК
Завдяки нашим інноваційним технікам виробництва усі мийки GROHE
вирізнаються досить переконливою глибиною чаш (не менше 16 см),
що забезпечує максимум простору, наприклад, для зручності миття
великих катруль.

АВТОМАТИЧНИЙ СПУСКОВИЙ ГАРНІТУР З ДИСТАНЦІЙНИМ
КЕРУВАННЯМ
Встановлений у всіх моделях автоматичний спусковй гарнітур
з дистанційним керуванням дозволяє спукати воду з мийки,
не занурюючи руку у брудну воду: це гігієнічно і зручно.

МИЙКИ ДЛЯ МОНТАЖУ ПІД СТІЛЬНИЦЮ
Витончене і сучасне рішення, яке передбачає монтаж мийок і чаш
під стільницю.

МИЙКИ ДЛЯ МОНТАЖУ ВРІВЕНЬ ЗІ СТІЛЬНИЦЕЮ
Мийка встановлюється у впадину глибиною 1,5 мм і у готовому
вигляді стає врівень зі стільницею. В якості альтернативи також
можливий монтаж у стільницю зверху.
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ВІДЧУЙТЕ УСІ ПЕРЕВАГИ
ІННОВАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ І ФУНКЦІЇ

Просторі чаші мийок
Завдяки нашим інноваційним технікам
виробництва усі мийки GROHE
вирізнаються досить переконливою
глибиною чаш (не менше 16 см),
що забезпечує максимум простору,
наприклад, для зручності миття
великих катруль.

Ми не можемо гарантувати, що перетворимо процес миття
посуду на радісне заняття, але завдяки розумним та
корисним характеристикам, притаманним кожній із мийок
GROHE, ми переконані, що можемо надати більшого
задоволення від проведення часу біля мийки. Із мийкою
GROHE процес очистки значно простіший, спуск води
з чаші можна здійснювати дистанційно (без необхідності
занурювати руки у наповнену водою чашу), а також
мінімізований шум від води. Лише оберіть необхідний Вам
розмір і стиль, а сам процес монтажу не потребуватиме
жодних зусиль – переваги, які говорять самі за себе.

Автоматичний спусковий гарнітур
з дистанційним керуванням
Встановлений у всіх моделях 3.5"
автоматичний спусковий гарнітур і
практична затичка запобігають стіканню
твердих відходів разом з водою. Сталевий
ковпачок у деяких із моделей додає
елегантності чаші і приховує будь-які
залишки, що зібралися на сітці під ним.

Попередньо підготовлені
отвори для змішувача
Кожна мийка GROHE має
два попередньо підготовлені
отвори для змішувача, а також
деякі з мийок є двосторонніми,
що дозволяє без будь-яких
складнощів здійснювати правоі лівосторонній монтаж крила.
Перелив
Усі мийки GROHE оснащені захистом
від переливу на випадок, якщо змішувач
ненавмисно залишили відкритим.
Представлене у деяких моделях
периметричне рішення завдяки своїй
формі чудово доповнює зовнішній
вигляд мийки.

Компактний сифон
Для швидкого і зручного монтажу
кожна мийка оснащена сифоном,
що входить до складу замовлення
і забезпечує "Все в одному рішенні".

Спуск води
Процес стікання води з чаші GROHE
відбувається досить швидко. У мийках
квадратної форми з пласкою поверхнею
елегантні ромбовидні лінії згину сприяють
легкому стіканню води.
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ЯКІСТЬ НА
ДОВГІ РОКИ
Якість, якою відома компанія GROHE, певна річ, поширюється
на усі моделі мийок у нашому асортименті. Для їх виготовлення
застосовується сталь певного класу, яка перевершує газулеві
стандарти, товщиною від 0,6 мм у моделях початкового цінового
сегменту до 1 мм у моделях категорії "преміум", а запатентований
метод шліфування дозволяє отримати надгладеньку і легку
в очистці поверхню. Для додаткової впевненості покупців
кожна мийка GROHE, як і всі наші змішувачі, супроводжується
5-річною гарантією.
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ВИРОБНИЧИЙ
ПРОЦЕС
Мийки GROHE представляють усі сегменти – від моделей
початкового рівня до вишуканих і мінімалістичних. Вони
виготовляються одним із трьох способів:
ШТАМПОВАНІ МИЙКИ
Кожна мийка штампується із цільного листа високоякісної
нержавіючої сталі за допомогою прес-форми, після чого
підготовлюються отвори для змішувача і зливу. Даний метод
дозволяє отримувати міцні мийки навіть складних форм,
одночасно доступні по ціні і довговічні.
ШТАМПОВАНО-ЗВАРНІ МИЙКИ
Каркас і чаша мийки штампуються окремо за допомогою
прес-форм із високоякісної нержавіючої сталі, а потім
зварюються. Даний процес дозволяє отримувати більш
глибокі чаші із похилими стінками, а також зменшити радіус
переходу від каркасу до чаші мийки, що повністю відповідає
сучасній мінімалістичній естетиці.
ГНУТО-ЗВАРНІ МИЙКИ
Із високоякісної сталі лазером вирізається заготовка за
певними розмірами, яка потім вигинається у форму чаші.
Отриману чашу приварюють до каркасу мийки. Даний
метод дозволяє отримати більш чіткі внутрішні кути чаші
з мінімальним радіусом – ідеальне рішення для мийок
в мінімалістичному стилі. Оскільки штампування відсутнє,
сталь залишається більш гладенькою і зберігає початкову
товщину, у тому числі і в області дна чаші.
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ПРОДУКТОВІ
ЛІНІЙКИ
Модернізуйте свою кухню, обравши свою ідеальну
мийку в асортименті GROHE. Серед мийок GROHE
серії K представлені моделі різноманітних розмірів
і стилів для кухонь будь-якого типу, включаючи
варіанти із 1, 1,5 і 2 чашами. Підберіть спосіб
установки, який Вам підходить, – від вбудованого
до монтажу під стільницю. GROHE пропонує
розмаїття надійних моделей.

K500

K1000

K800

K400+

K400

K700 ПІД СТІЛЬНИЦЮ

K700

K300

K200
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30 270 AL0
Кухонний змішувач для мийки,
високий вилив із дворежимною
висувною лійкою

СЕРІЯ
GROHE K1000
Сучасна зварна кухонна мийка з великим крилом
для сушіння – бездоганний вибір. Ідеальна для
простору в архітектурному стилі, оснащена
автоматичним спусковим гарнітуром і передбачає
як монтаж у стільницю зверху, так і врівень з нею.
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31 581 SD0
K1000 Мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою
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31 581 SD0		 € 1.349,00
К1000 Кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою

31 582 SD0
€ 1.349,00
К1000 Кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою
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32 950 DC0
Змішувач для мийки з висувною
лійкою з пружинним механізмом

СЕРІЯ
GROHE K800
Обираючи модель К800, Ви обираєте кухонну мийку
класу "преміум" з точки зору дизайну і надійності. Оберіть
виконання із 1 або 2 чашами, а також монтаж врівень зі
стільницею або вбудований у стільницю зверху в залежності
від просторових умов. Ромбоподібний профіль дна мийки
сприяє стіканню води, а автоматичниий спусковий гарнітур
з непомітною під ним сіткою, в якій затримуються відходи,
робить дану модель мийки надзвичайно практичною.
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31 584 SD0
К800 Кухонна мийка
з нержавіючої сталі
з 1 чашою
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31 584 SD0
€ 949,00
К800 Кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою

31 586 SD0
€ 1.129,00
К800 Кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою

31 585 SD0
€ 1,749,00
К800 Кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 2 чашами

34

31 583 SD0
€ 869,00
К800 Кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою
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СЕРІЯ GROHE К700
ДЛЯ МОНТАЖУ
ПІД СТІЛЬНИЦЮ
Непереобтяжена зайвими деталями мийка K700 для
монтажу під стільницю вирізняється збільшеною глибиною
і заокругленими краями і дозволяє створювати інтер'єр
у сучасному архітектурному стилі. Модель випускається
у версіях з 1 і 1,5 чашами, при цьому велика чаша може
розташовуватися справа або зліва.

31 577 SD0
К700 Кухонна мийка
для монтажу під стільницю
із нержавіючої сталі
з 1.5 чашами

31 255 000
Змішувач для мийки,
високий вилив
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К700 ДЛЯ МОНТАЖУ ПІД СТІЛЬНИЦЮ
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31 577 SD0
€ 459,00
К700 Кухонна мийка
для монтажу під стільницю
із нержавіючої сталі
з 1.5 чашами

31 576 SD0
€ 459,00
К700 Кухонна мийка
для монтажу під стільницю
із нержавіючої сталі
з 1.5 чашами

31 575 SD0
€ 499,00
К700 Кухонна мийка
для монтажу під стільницю
із нержавіючої сталі
з 1.5 чашами
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31 574 SD0
€ 299,00
К700 Кухонна мийка
для монтажу під стільницю
із нержавіючої сталі
з 1 чашою
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К700

СЕРІЯ
GROHE К700
Кухонна мийка K700 розкішного дизайну в стилі
кубізм, ідеально підходить для кухонь великої
площі і вирізняється більш глибокою чашою із
сяючими краями і ромбоподібним профілем дна
для швидкого стікання води. Модель випускаеться
у трьох різних розмірах, а також у двох версіях
відповідно до типу монтажу: для монтажу у
стільницю зверху і для встановлення врівень
зі стільницею.

30 294 000
Змішувач для мийки
з висувною лійкою
з пружинним механізмом

31 579 SD0
К700 Кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К700
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К700

31 579 SD0
€ 529,00
К700 Кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою

31 580 SD0
€ 579,00
К700 Кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою
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31 578 SD0
€ 479,00
К700 Кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К700
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40 953 000
Cпусковий гарнітур
із зливним механізмом та захистом
від переливу
Для більшого комфорту
користування додайте зливний
гарнітур із захистом від переливу.
Підходить для кухонних мийок
К700 і К700 з монтажем під стільницю.
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К500

СЕРІЯ
GROHE K500

31 573 SD0
Minta Комплект з мийкою

Кухонні мийки серії K500 поєднують
у собі зносостійкість, лаконічну
естетику і довговічність використання
за рахунок термічної обробки. Усі
моделі випускаються у версіях з 1 і 1,5
чашами, а також з крилом для сушіння
і автоматичним спуковим клапаном.
Дана модель мийки є двосторонньою.
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К500
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31 572 SD0		 € 279,00
Кухонна мийка К500
двостороння кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1.5 чашами і крилом для сушіння

31 588 SD0
€ 289,00
Кухонна мийка К500
двостороння кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 2 чашами і крилом для сушіння

31 573 SD0		
€ 365,00
Minta Комплект з мийкою
Комплект з мийкою та змішувачем складається
з: кухонної мийки із нержавіючої сталі К500
одноважільного змішувача для мийки Minta із
висувним аератором
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31 571 SD0
€ 195,00
Кухонна мийка К500
двостороння кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою і крилом для сушіння
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К400+

СЕРІЯ
GROHE K400+
30 273 DC1
Змішувач для мийки,
середній вилив з дворежимною
висувною лійкою

За допомогою мийок серії K400+, які виготовляються
із сталі AISI 316, GROHE пропонує надійне рішення
у тому числі для регіонів із солоним повітрям,
яке сприяє утворенню іржі. Серія мийок К400+
представлена моделями з 1 або 1.5 чашами. Обидві
моделі є двосторонніми і мають 4 мм плаский кант.

31 569 SD0
Кухонна мийка К400+
двостороння кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1.5 чашами і крилом для сушіння
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К400+
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31 569 SD0
€ 269,00
Кухонна мийка К400+
Двостороння кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1.5 чашами і крилом для сушіння

31 568 SD0
€ 189,00
Кухонна мийка К400+
Двостороння кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою і крилом для сушіння
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К400

СЕРІЯ
GROHE К400
Кухонні мийки GROHE K400 поєднують у собі все:
і дизайнерський лиск, і переконливу практичність.
Вони випускаються у версіях із 1, 1,5 і 2 чашами, а
також з крилом для сушіння. Усі моделі є двосторонніми
і вирізняються стандартним профілем канту для
вбудованого монтажу, а також комплектуються
автоматичним спусковим клапаном з дистанційним
керуванням.

31 570 SD0
Concetto Комплект з мийкою
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К400
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31 567 SD0
€ 209,00
Кухонна мийка К400
Двостороння кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1.5 чашами і крилом для сушіння

31 587 SD0
€ 219,00
Кухонна мийка К400
Двостороння кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 2 чашами і крилом для сушіння

31 570 SD0
€ 299,00
Concetto Комплект з мийкою
Комплект з мийкою та змішувачем складається з:
кухонної мийки із нержавіючої сталі К400
одноважільного змішувача для мийки Concetto
із висувним аератором
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31 566 SD0
€ 149,00
Кухонна мийка К400
Двостороння кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою і крилом для сушіння

59

grohe.ua

КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К300

СЕРІЯ
GROHE К300
Наші мийки серії K300, розроблені таким чином, щоб
гармонійно доповнювати інтер'єр будь-якої сучасної кухні,
вирізняються плавними обрисами і заокругленими краями.
Кожна модель є двосторонньою, випускається у варіантах
з 1 або 1,5 чашами, а також оснащена крилом для сушіння
і атоматичним спусковим клапаном.

31 565 SD0
Eurosmart Комплект з мийкою
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К300

31 563 SD0
€ 125,00
Кухонна мийка К300
Двостороння кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою і крилом для сушіння

31 565 SD0
€ 199,00
Eurosmart Комплект з мийкою
Комплект з мийкою та змішувачем складається з:
кухонної мийки із нержавіючої сталі К300
одноважільного змішувача для мийки Eurosmart з
поворотним виливом
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31 564 SD0
€ 179,00
Кухонна мийка К300
Двостороння кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1.5 чашами і крилом для сушіння
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К200

СЕРІЯ
GROHE К200
Двосторонні мийки GROHE K200 із однією чашою
та крилом для сушіння характеризуються надійністю,
практичністю і універсальним стильним дизайном,
що пасуватиме будь-якій кухні. Для підвищеного
комфорту користувачів вони оснащені автоматичним
спусковим клапаном.

64

31 562 SD0
Bau Комплект з мийкою
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  СЕРІЯ К200

31 562 SD0
€ 169,00
Bau Комплект з мийкою
Комплект з мийкою та змішувачем складається з:
кухонної мийки із нержавіючої сталі К200
одноважільного змішувача для мийки BauEdge з
поворотним виливом

31 552 SD0
€ 99,00
Кухонна мийка K200
Двостороння кухонна мийка
із нержавіючої сталі
з 1 чашою і крилом для сушіння
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  ІДЕАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ОБЕРІТЬ СВОЄ
ІДЕАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
МИЙКИ І ЗМІШУВАЧА

68

Увесь асортимент мийок GROHE створений для
ідеального поєднання з Вашим змішувачем, Вашою
кухнею і вашим стилем життя. Усі мийки розроблені
таким чином, щоб гармонійно доповнювати наші
кухонні змішувачі і водні системи, як з огляду
на дизайн та практичність, так і з урахуванням
необхідних пропорцій та можливого
розбризкування води.

З метою полегшення підбору мийки та змішувача
ми створили чотири готові комплекти, щоб Ви
змогли без зайвого клопоту придбати їхнє
гармонійне поєднання. Ми охопили наші найбільш
популярні колекції, таким чином Ви можете обрати
серед комплектів з мийкою Bau, Eurosmart,
Concetto або Minta.
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  ІДЕАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

K1000

K800

K700
ПІД СТІЛЬНИЦЮ

K700

K500

K400+ / K400

K300

K200

EUROCUBE

ESSENCE

ESSENCE

MINTA

MINTA

CONCETTO

EUROSMART

BAUEDGE

EUROSMART

ESSENCE

K7

EUROCUBE

EUROCUBE

MINTA

EURODISC

EUROSMART COSMOPOLITAN

K7

GROHE BLUE HOME І
З ВИСУВНОЮ ЛІЙКОЮ

K7

ZEDRA

MINTA

EURODISC COSMOPOLITAN

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

ТАКОЖ НАЯВНІ У КОМПЛЕКТАХ

GROHE BLUE HOME
ІЗ ВИСУВНОЮ ЛІЙКОЮ

GROHE BLUE HOME

GROHE RED II DUO
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K7

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

MINTA КОМПЛЕКТ
З МИЙКОЮ

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

CONCETTO КОМПЛЕКТ
З МИЙКОЮ

EUROSMART КОМПЛЕКТ
З МИЙКОЮ

BAU КОМПЛЕКТ
З МИЙКОЮ

Дані комплекти є нашими дизайнерськими рекомендаціями щодо ІДЕАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ.
Звісно Ви можете поєднати будь-який інший кухонний змішувач із кухонною мийкою.
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  ВОДНІ СИСТЕМИ
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ІДЕАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
З ВОДНИМИ СИСТЕМАМИ GROHE
ДЛЯ БЕЗДОГАННОГО ДИЗАЙНУ
ВАШОЇ КУХНІ
Для створення ідеальної кухонної системи поєднайте кухонні мийки
із водними системами GROHE Red і GROHE Blue Home. У той час як
кухонна мийка GROHE створить Вам бездоганну робочу зону, системи
GROHE Red і GROHE Blue Home Mono забезпечать зручність від
доступності киплячої води зі змішувача і наявність джерела свіжої,
прохолодної, фільтрованої води. Це саме те, що ми називаємо
насолодою від води.

GROHE
BLUE HOME
MONO

GROHE
RED

Кухонні мийки GROHE підходять для стандартних
шаф і можуть поєднуватися із кулером GROHE
Blue Home, а також бойлером GROHE Red
L-Розміру у стандартній 60 см шафі, залишаючи
при цьому місце для розміщення засобів для
чищення.
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КУХОННІ МИЙКИ GROHE  

GROHE: СВІТ РОЗУМНОГО
ДИЗАЙНУ ДЛЯ КУХНІ

Відкрийте для себе розмаїття прекрасних і функціональних змішувачів у
нашому широкому асортименті – від гладеньких, мінімалістичних форм, дизайн
яких залишається актуальним впродовж років, до вражаючих стилів для
створення оригінальних проектів. Окрім того, вони доповнені безліччю
геніальних особливостей і функцій для легкості використання. Наприклад,
змішувачі із висувними аераторами і лійками є надзвичайно зручними і
економлять Ваш час. Або сенсорні змішувачі, якими Ви можете керувати лише
дотиком пальця. Компанія GROHE пропонує Вам широкий вибір, комфорт
та гнучкість у користуванні відповідно до Ваших потреб і уподобань.

БРОШУРА "КУХНЯ"
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БРОШУРА "ВОДНІ СИСТЕМИ"

БРОШУРА "BLUE HOME"

БРОШУРА "RED"
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ЯКІСТЬ

Grohe AG
Тел. тех. пiдтримки
+380 44 590 01 82
info-ua@grohe.com
www.grohe.ua
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