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ELEGANCKA, PRECYZYJNA KONTROLA
GROHE Plus to projekt, który czerpie inspirację z łuku – kształtu odzwierciedlającego zarówno  
siłę, jak i lekkość. Design jest połączeniem krzywizny okręgu z wyrazistymi płaszczyznami 
sześcianu, co w rezultacie tworzy spójną i atrakcyjną strukturę. Swoim wyglądem armatura  
z kolekcji Plus reprezentuje dokładność, wytrzymałość oraz stabilność, przywodzące na myśl 
klasyczną architekturę. Zestawienie tych cech z innowacyjnymi funkcjami zapewnia komfort  
użytkowania oraz uczucie kontroli nad wodą w łazience.
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KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DO ŁAZIENKI 
Łazienka powinna być miejscem schronienia i komfortu, które jednocześnie odzwierciedla Twój gust  
w każdym elemencie. Firma GROHE umożliwia stworzenie kompletnie wyposażonej i spójnej łazienki dzięki 
dziesięcioleciom doświadczeń w dziedzinie wzornictwa oraz inżynieryjnej precyzji. Oferta obejmuje armaturę  
i prysznice, z których słynie marka GROHE, a także ceramikę zaprojektowaną tak, aby doskonale z nimi 
współgrała. Otrzymujesz kompletne rozwiązanie ze wszystkim, czego potrzebujesz: od atrakcyjnych baterii 
wolnostojących aż po niezbędne elementy, takie jak przyciski spłukujące czy akcesoria, np. uchwyty na 
ręczniki. Idealna łazienka jest na wyciągnięcie ręki. 
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GROHE PLUS  
DESIGN Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI
Wyobraź sobie łazienkę, która jest nie tylko elegancka, ale także sprawia, że czujesz się w niej 
komfortowo i bezpiecznie. W dodatku możesz już na pierwszy rzut oka rozpoznać temperaturę 
wody w baterii, zaś rodzaj strumienia zmienić jednym ruchem dłoni. Łazienka staje się miejscem,  
w którym nic nie jest pozostawione przypadkowi. Armatura z kolekcji GROHE Plus tworzy nową 
rzeczywistość. 

Innowacyjna kolekcja GROHE Plus oferuje ergonomiczną obsługę, komfort oraz praktyczne funkcje 
w postaci wyciąganej i obrotowej wylewki, a także nowość – baterie z wyświetlaczem temperatury 
wody. Funkcjonalność łączy się z charakterystycznym designem, inspirowanym klasycznymi 
formami. Odkryj piękno eleganckich, gładkich powierzchni i ciesz się komfortem użytkowania.
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ZMIERZ TEMPERATURĘ
Dzięki innowacyjnemu, ledowemu wyświetlaczowi zyskujesz jeszcze więcej kontroli nad wodą  
w łazience. Zawsze wiesz, jak bardzo gorący lub zimny jest strumień wody. Wyświetlacz LED 
umieszczono na wylewce, zaś kolorystyczne oznakowanie: czerwony kolor dla wody gorącej, 
niebieski dla wody zimnej – umożliwia natychmiastowe uzyskanie informacji o jej temperaturze.  
Po zatrzymaniu przepływu wody, podgląd znika, pozostawiając nieskazitelny wygląd tradycyjnej 
baterii umywalkowej.
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INNOWACYJNE FUNKCJE 
DLA WIĘKSZEJ WYGODY  
I KONTROLI

Standardowy przepływ 
wody 5,7 l/min
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DELIKATNY W DOTYKU, EKOLOGICZNY STRUMIEŃ WODY
Dzięki kolekcji GROHE Plus zyskujesz pełną kontrolę nad wodą w łazience, 
również w kwestii jej oszczędzania. Funkcja Eco Spray, zapewniająca wydajność 
przy przepływie 4 l/min, może być aktywowana w każdej chwili poprzez 
przesunięcie dłonią nad podświetloną ikoną, widoczną na wylewce. Możesz 
zmniejszyć zużycie wody bez utraty komfortu. Miękki, kojący strumień jest  
nie tylko przyjemny w dotyku, ale także idealnie czyści całą powierzchnię 
umywalki dzięki zastosowaniu funkcji obrotowej wylewki.

Ogranicznik przepływu 
wody 4 l/min
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OBROTOWA WYLEWKA
Ciesz się większym komfortem użytkowania dzięki obrotowej wylewce o zasięgu 90°. Wylewka, 
obracając się płynnie w lewo i prawo, zapewnia wygodniejsze wykonywanie codziennych 
czynności, od mycia twarzy lub rąk przez czyszczenie powierzchni umywalki.
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SIĘGAJ DALEJ
Zastosowanie wyciąganej wylewki w baterii umywalkowej z kolekcji GROHE Plus 
definiuje na nowo pojęcie elastyczności w łazience. Wiele czynności, takich jak 
opłukiwanie powierzchni umywalki czy szybkie mycie włosów – teraz staje się 
znacznie wygodniejsze. Funkcja GROHE EasyDock oznacza, że po zakończeniu 
mycia, wylewka łatwo i płynnie wsuwa się z powrotem do pozycji wyjściowej.
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KWADRATOWE CZY OWALNE FORMY?
PASUJE DO KAŻDEJ Z NICH

Wyraziste linie armatury z linii GROHE Plus sprawiają, że idealnie 
pasuje ona do ceramiki o sześciennym kształcie. Razem tworzą 
łazienkę o nowoczesnym, spójnym wyglądzie.
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UNIWERSALNY, SPÓJNY DESIGN 
Zaletą łuku jest jego uniwersalność – cecha, która równie dobrze opisuje kolekcję GROHE Plus. 
Charakterystyczny design armatury opiera się na dwóch klasycznych kształtach – sześcianie  
oraz okręgu, co pozwala na idealne połączenie jej z różnym wzornictwem. Bez względu na to,  
czy wyposażenie Twojej łazienki jest okrągłe czy sześcienne, armatura z linii GROHE Plus będzie 
się doskonale komponować z ceramiką, prysznicami i akcesoriami marki GROHE, tworząc spójną  
i elegancką całość.

Wzornictwo kolekcji GROHE Plus charakteryzuje się eleganckimi, 
zaokrąglonymi elementami, które nadają jej delikatności, by idealnie 
komponowała się z umywalkami o owalnym kształcie.
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HARMONIA DESIGNU
W ZASIĘGU RĘKI
IDEALNE DOPASOWANIE MATERIAŁÓW WYKONANIA
Bateria umywalkowa GROHE Plus z ledowym wyświetlaczem temperatury zachwyca dwoma 
kolorami. Projekt łączy chrom z elegancką bielą szkła akrylowego. To nowoczesne rozwiązanie 
sprawia, że armatura idealnie pasuje zarówno do prysznica GROHE SmartControl, jak też 
deszczownicy Rainshower SmartActive z powłoką w kolorze MoonWhite. Stworzenie spójnej 
kolorystycznie łazienki jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek.
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WZORNICTWO
DO KAŻDEJ ŁAZIENKI
IDEALNE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
Niezależnie od tego, czy Twoja łazienka jest przestrzenią utrzymaną w stylu ponadczasowej elegancji,  
czy też urzeka minimalizmem, kolekcja GROHE Plus z pewnością będzie do niej pasować. W ofercie 
znajdziesz szeroki wybór produktów: od małych baterii umywalkowych po modele do montażu ściennego 
oraz wyróżniające się wolnostojące baterie wannowe. Armatura z kolekcji GROHE Plus dostępna jest  
w trzech trwałych, atrakcyjnych powłokach. Odkryj olśniewający chrom, nowoczesną stal nierdzewną 
SuperSteel czy elegancki, matowy Hard Graphite.

 23 871 DC3 
Bateria umywalkowa, rozmiar M, zestaw odpływowy z cięgłem

32 612 003 
Bateria umywalkowa, rozmiar S, zestaw odpływowy z cięgłem

33 547 003 + 40 954 000 
Bateria prysznicowa z zestawem prysznicowym oraz półką na kosmetyki
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23 846 003
+ 45 984 001 / 29 086 000
Wolnostojąca bateria  
wannowa
+ osobny element podtynkowy

39 611 000
Wanna wolnostojąca

23 850 003 
Jedynouchwytowa 
bateria umywalkowa 
z wyświetlaczem 
temperatury LED, 
zestaw odpływowy  
z korkiem push-open
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39 571 00H
Miska WC wisząca
39 577 000
Deska wolnoopadająca

24 093 003 + 35 600 000
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
z przełącznikiem trójdrożnym
+ GROHE Rapido SmartBox
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ODKRYJ  
ŚWIAT GROHE
Jeśli szukasz pomysłów lub rozwiązań dla swojej łazienki oraz  
lub kuchni, aplikacja GROHE Media APP dostarczy ci inspiracji. 
Pod zmienioną nazwą i w nowej szacie graficznej, od marca 2019  
r. 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
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OBSERWUJ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

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 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

TECHNOLOGIA ZRÓWNOWAŻONY  
ROZWÓJ

JAKOŚĆ DESIGN

“Wśród 50 
najważniejszych firm, 
które zmieniają świat“ – 

magazyn Fortune, 2017

“Nr 1 – najbardziej  
zaufana marka  

w branży sanitarnej” – 
Wirtschaftswoche, 2017

Ponad 400 nagród  
za design zdobytych  

od 2003 roku

Zdobywca nagrody CSR 
od niemieckiego rządu  

za zrównoważony rozwój, 
2017
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