
GROHE
RAPIDO SMARTBOX
SCHEMATY INSTALACJI
PODTYNKOWYCH



INNE FUNKCJE:

• Minimalna głębokość instalacji wynosi zaledwie 75 mm

• Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym dla 2-funkcyjnych produktów

• Instalacja nie wymaga wcześniejszego przygotowania za pomocą specjalistycznych narzędzi

Jedno rozwiązanie
dla całej oferty baterii
do montażu podtynkowego

Trzy wyjścia wody
dla jeszcze większej
funkcjonalności

Łatwiejsza instalacja dzięki
doprowadzeniu wody od dołu
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GROHE RAPIDO SMARTBOX 
UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE
TERMOSTATYCZNE

SMARTCONTROL

JEDNOUCHWYTOWE 
BATERIE MIESZACZOWE

Więcej przestrzeni i kontroli
dzięki nowym bateriom
termostatycznym.

Precyzyjna i intuicyjna
obsługa każdej funkcji
prysznica, oszczędność
miejsca i smukły design.

Łatwa obsługa
aż do 3 funkcji.

Nigdy wcześniej nie udało się wykorzystać tak wielu technologii, mieszcząc je w tak niewielkiej formie. Firma 
GROHE stworzyła system GROHE Rapido SmartBox, który oferuje nieograniczone możliwości. Produkt posiada 
szereg rozwiązań, gwarantujących najwyższą wydajność. Funkcjonalność systemu idzie w parze z nowoczesnym 
designem, zapewniając pełną swobodę w projektowaniu wymarzonej łazienki. Odkryj czysty geniusz ukryty w formie 
zredukowanej do minimium.

Wymienne jednostki
funkcyjne do jednouchwytowych
baterii mieszaczowych,
baterii termostatycznych
oraz SmartControl

Wszystkie
baterie
z opcjonalnymi
zaworami
serwisowymi

Możliwość
korekcji
ustawienia

nowość

nowość

grohe.pl



trzy wyloty umożliwiające
więcej opcji podłączeń

16 stabilnych
mocowań dla
6 mm i 8 mm

pierścień montażowy
instalacja z tyłu

schematy
instalacyjne

jasne oznaczenia
dopływów ciepłej
i zimnej wody, wloty
od dołu ułatwiające
instalację zdejmowalna

i trwała pokrywa
ochronna podparcie

dla poziomicy

jasne
oznaczenie minimalnej/
maksymanej głębokości
instalacji

miejsce, gdzie ścianka
obudowy jest cieńsza,
by umożliwić łatwiejsze
docięcie obudowy po
montażu w ścianie

mosiężne wyloty,
urządzenie może być
zamontowane za
pomocą klucza do rur

½ calowe przyłącza do połączenia
ze standardową instalacją
wodociągową bez użycia
redukcji

stabilna
obudowa
podtynkowa

oznaczenia do
wyśrodkowania
pozycji

obudowa elementu podtynkowego,
uszczelnienie i izolacja akustyczna

korpus mosiężny
z przyłączami ½

(2 szt.) korek montażowy
do zablokowania wyjść
wody podczas instalacji

korpus do płukania
rur podczas instalacji

mata
uszczelniająca

elastyczny pierścień
montażowy do
opcjonalnej instalacji z tyłu

GROHE RAPIDO SMARTBOX 
CECHY PRODUKTU

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



NOWE
ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

GROHE SMARTCONTROL

DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE
TERMOSTATYCZNE

JEDNOUCHWYTOWE BATERIE
MIESZACZOWE

• Sterowanie nawet 3 funkcjami prysznica, aby 
zapewnić większą wygodę

• Intuicyjna obsługa i doskonałe sterowanie 
strumieniem wody dzięki technologii 
SmartControl

• Technologia zabudowy podtynkowej 
i eleganckie smukłe wzornictwo – 43 mm 
– pozostawiają większą przestrzeń pod 
prysznicem

• Nowa rozeta o okrągłym, kwadratowym oraz 
kubicznym kształcie

• Podtynkowa technologia i elegancki, smukły 
design – 43 mm 
– zapewniają więcej miejsca pod prysznicem

• 1-funkcyjne oraz 2-funkcyjne modele 
dostępne z przełącznikiem GROHE 
AquaDimmer

• Design nowych rozet dopasowany 
do wszystkich kolekcji łazienkowych

• 1-, 2- oraz 3-funkcyjne modele

• Smukłe elementy zewnętrzne 
z systemem GROHE QuickFix 
oraz minimalistyczne przełączniki

grohe.pl



GROHE RAPIDO SMARTBOX
OFERTA ROZET BATERII MIESZACZOWYCH

1-funkcyjne 2-funkcyjne 3-funkcyjne

Allure Brilliant

24 071 000 24 072 000 24 099 000

Allure

24 069 000 24 070 000

Atrio

24 065 003 24 066 003 24 096 003

Grandera

24 067 000 24 068 000

Lineare

24 063 001 24 064 001 24 095 001

Eurocube

24 061 000 24 062 000 24 094 000

Plus

24 059 003 24 060 003 24 093 003

Europlus

24 059 002 24 060 002

000 chrom

DC0 stal nierdzewna

AL0 brushed hard graphite

003 chrom

DC3 stal nierdzewna

GL3 cool sunrise

DA3 warm sunset

AL3 brushed hard graphite

001 chrom

DC1 stal nierdzewna

AL1 brushed hard graphite

000 chrom

DC0 stal nierdzewna

AL0 brushed hard graphite

003 chrom

DC3 stal nierdzewna

AL3 brushed hard graphite

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



1-funkcyjne 2-funkcyjne 3-funkcyjne

Essence 

24 057 001 24 058 001 24 092 001

Eurodisc Cosmopolitan

24 055 002 24 056 002

Concetto

24 053 000 24 054 001

Eurostyle Cosmopolitan

24 051 002 24 052 002

Eurostyle

24 046 003 24 047 003

24 048 003 24 049 003

Eurosmart Cosmopolitan

24 044 000 24 045 000

Eurosmart

24 042 002 24 043 002

001 chrom
DC1 stal nierdzewna
A01 hard graphite
AL1 brushed hard graphite
BE1 polished nickel
DA1 warm sunset
DL1 brushed warm sunset
EN1 brushed nickel
GL1 cool sunrise
GN1 brushed cool sunrise

LS3 moon white

grohe.pl



GROHE RAPIDO SMARTBOX
OFERTA ROZET BATERII TERMOSTATYCZNYCH

1-funkcyjne
2-funkcyjne

prysznic ręczny / 
deszczownica

2-funkcyjne
wanna /

prysznic ręczny

Atrio

24 134 003 24 135 003 24 138 003

Grohtherm Cube

24 153 000 24 154 000 24 155 000

Grohtherm
(kwadratowy)

24 078 000 24 079 000 24 080 000

Grohtherm
(okrągły)

24 075 000 24 076 000 24 077 000

003 chrom

DC3 stal nierdzewna

GL3 cool sunrise

DA3 warm sunset

AL3 brushed hard graphite

000 chrom

DC0 stal nierdzewna

AL0 brushed hard graphite

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



GROHE RAPIDO SMARTBOX
OFERTA ROZET SMARTCONTROL

1-funkcyjne 2-funkcyjne 3-funkcyjne 4-funkcyjne

Grohtherm SmartControl
(okrągły)

29 118 000 29 119 000 29 120 000 29 121 000 29 118 000 + 29 122 000

Grohtherm SmartControl
(kwadratowy)

29 123 000 29 124 000 29 125 000 29 126 000 29 123 000 + 29 127 000

Grohtherm SmartControl
(szkło, okrągły)

29 150 LS0 29 151 LS0 29 904 LS0 29 150 LS0 + 29 152 LS0

Grohtherm SmartControl
(szkło, kwadratowy)

29 153 LS0 29 156 LS0 29 157 LS0 29 153 LS0 + 29 158 LS0

SmartControl
Bateria mieszaczowa
do obsługi jednego
wyjścia wody
(okrągły)

29 144 000 29 145 000 29 146 000

SmartControl
Bateria mieszaczowa
do obsługi jednego
wyjścia wody
(kwadratowy)

29 147 000 29 148 000 29 149 000

Wybrane baterie dostępne w kolorach: 

001 chrom
DC1 stal nierdzewna

A01 hard graphite
AL1 brushed hard graphite

BE1 polished nickel
EN1 brushed nickel

DA1 warm sunset
DL1 brushed warm sunset

GL1 cool sunrise
GN1 brushed cool sunrise

grohe.pl



GROHE SMARTCONTROL
PRZEGLĄD FUNKCJI

Możliwość dodatkowej
regulacji poziomu 6°

Smukły design, całkowity
wysięg tylko 43 mm,
niezależnie od głębokości
zabudowy + wszystkie rozety
tylko o grubości 10 mm

Dosknałe doznania
pod prysznicem GROHE
SmartControl: naciśnij,
przekręć, odpręż się

Oryginalny rozmiar 1:1

Zabezpieczenie przed
przepływem zwrotnym
do Talentofill

GROHE TurboStat, SafeStop oraz SafeStop Plus tylko w bateriach termostatycznych

GROHE
SafeStop

GROHE
TurboStat

GROHE
 QuickFix

WARIANTY
• 1-, 2-, 3-funkcyjna bateria mieszaczowa
• 1-, 2-, 3-funkcyjna bateria termostatyczna
• Zewnętrzny element do obsługi trzech wyjść wody
• Okrągły i kwadratowy design + różne warianty kolorystyczne

GROHE
SafeStop Plus

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



System QuickFix
do szybkiej instalacji
z zakrytymi mocowaniami

Mały rozmiar rozet,
tylko 158 mm

Dostępne jako bateria
mieszaczowa i termostatyczna

Przycisk SafeStop 38 °C

Baterie termostatyczne 
z technologią GROHE TurboStat
zapewniającą zawsze stałą
temperaturę i bezpieczną kąpiel

Opcjonalne zawory serwisowe

Wszystkie rozety z metalu

Opcjonalny ogranicznik
temperatury 43 °C

grohe.pl



GROHE SMARTCONTROL
BATERIA MIESZACZOWA

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 146 000
Grohtherm SmartControl 
Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix
(zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze, głowica mieszaczowa,
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
wydajność przepływu: wyjście A = 22 l/min wyjście B = 26 l/min wyjście C = 22 l/min 
wyjście A + B = 31 l/min wyjście A + B + C = 34 l/min
element montażowy zamawiany osobno

27 057 000
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive
Zestaw prysznicowy
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm

26 580 000
Rainshower SmartActive 130
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
regulowany uchwyt ścienny (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 483 000
Rainshower
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia
1/2
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
szczelna obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania

grohe.pl



GROHE SMARTCONTROL
BATERIA MIESZACZOWA

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 149 000
Grohtherm SmartControl 
Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix
(zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze, głowica mieszaczowa,
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
wydajność przepływu: wyjście A = 22 l/min wyjście B = 26 l/min wyjście C = 22 l/min 
wyjście A + B = 31 l/min wyjście A + B + C = 34 l/min
element montażowy zamawiany osobno

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Zestaw prysznicowy
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk 
GROHE StarLight powłoka chromowa 
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

26 483 000
Rainshower
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia
1/2
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
szczelna obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania

27 698 000
Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

28 364 000
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2 x 1/2
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 370 000
Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego 
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa
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GROHE SMARTCONTROL
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

ZESTAW POD NUMEREM KATALOGOWYM 34 706 000

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 126 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody:
od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C 23 l/min

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Zestaw prysznicowy
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk 
GROHE StarLight powłoka chromowa 
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

26 483 000
Rainshower
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia
1/2
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
szczelna obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania

27 698 000
Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

28 364 000
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2 x 1/2
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 370 000
Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego 
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa
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GROHE
TurboStat

GROHE SMARTCONTROL
BATERIA TERMOSTATYCZNA
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35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

27 707 000
Allure Brilliant
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
wysięg wylewki 180 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 589 000
Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
regulowany uchwyt ścienny (27 056)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

13 303 000
Eurocube
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2“
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

29 124 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia 
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min
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GROHE
TurboStat

GROHE SMARTCONTROL
BATERIA TERMOSTATYCZNA
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35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

27 938 001
Rainshower F-Series 15”
Deszczownica 3 strumieniowa
strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada wymiary:
381 mm (szerokość) x 62 mm (wysokość) x 678 mm (głębokość),
metal, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa, szeroki
strumień GROHE XL Waterfall, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przepływy przy ciśnieniu 3 bar: 1 x Rain 300 mm:
ok. 20 l/min, 1 x Kaskada; 20 l/min, 2 x Kaskada: 32 l/min, 4 x Bokoma Spray: 20 l/min
wymaga elementu montażowego (26 042 000) zamawiany osobno
sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody

26 042 000
Rainshower F-Series 15”
Element montażowy
do użycia z deszczownicą Rainshower F-Series 15” ulti Spray (27 938 001)
wymiary: 295 mm (szerokość) x 120 mm (wysokość) x 181 mm (głębokość)
max. głębokość instalacji: 91 mm
min. grubość ściany: nie mniej niż 200 mm
minimalna głębokość kotew: 14 mm
w pełni metalowa konstrukcja
mosiężne kanały wodne
przyłącza 1/2”

27 888 000
Euphoria Cube+ Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
metal
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

28 417 000
Rotafex Metal Longlife
Metalowy wąż prysznicowy
1500 mm
1/2” x 1/2”
z dużą odpornością na rozciąganie, wersja wzmocniona
odporność na rozciąganie 750N
odporność na ciśnienie do 16 bar
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
stożek z opaską silikonową zapobiegającą obracaniu się prysznica ręcznego
podczas używania go jako prysznic boczny
GROHE StarLight powłoka chromowa

29 127 000
Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix
(zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia),
regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa, przełącznik SmartControl,
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole; możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
bez elementu montażowego
wydajność przepływu: wyjście D = 28 l / min, wyjście E = 28 l / min, wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min

29 123 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 00) metalowa rozeta ścienna
z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia),
regulacja +/- 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa; przełącznik SmartControl
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie
opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
wydajność przepływu: wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min 
wyjście B / C = 29 l / min

Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego 
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 370 000
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GROHE
TurboStat

GROHE SMARTCONTROL
BATERIA TERMOSTATYCZNA

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



26 443 000
Rainshower System SmartControl 360 DUO
Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower 360 DUO deszczownica z poziomym ramieniem prysznicowym 450 mm
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O2 spray* i TrioMassage
Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)
biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O2, Rain
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
Silverfex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE Coollouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus opcjonalnie dodatkowy ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy 
do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)
* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 449 000
Grohtherm SmartControl
Element podtynkowy
montaż ścienny
2 wyjścia 1/2”
głębokość instalacji 75 - 105 mm
przyłącze do płukania
materiał uszczelniający w komplecie
urządzenie instalacyjne

26 264 001
Rainshower 360
Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego
26 254 / 26 450
wyjście 1/2”
mocowanie w ścianie
szczelna obudowa
zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu

grohe.pl



GROHE
TurboStat

GROHE SMARTCONTROL
BATERIA TERMOSTATYCZNA

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

27 939 001
Rainshower F-Series 15”
Deszczownica sufitowa 3 strumienie
strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada,
wymiary: 381 mm szer. x 17 mm wys. x 456 mm dł.
metal, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk,
GROHE StarLight powłoka chromowa
szeroki strumień GROHE XL Waterfall,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przepływy przy ciśnieniu 3 bar: 1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min, 1 x Kaskada; 20 l/min
2 x Kaskada: 32 l/min, 4 x Bokoma Spray : 20 l/min
sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody

27 888 000
Euphoria Cube+ Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
metal
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

28 364 000
Silverflex
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2” x 1/2”
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

29 127 000
Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix
(zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia),
regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa, przełącznik SmartControl,
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole; możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
bez elementu montażowego
wydajność przepływu: wyjście D = 28 l / min, wyjście E = 28 l / min, wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min

29 123 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 00) metalowa rozeta ścienna
z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia)
regulacja +/- 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa; przełącznik SmartControl
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie
opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
wydajność przepływu: wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min 
wyjście B / C = 29 l / min

Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego 
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 370 000
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GROHE SMARTCONTROL
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

ZESTAW POD NUMEREM KATALOGOWYM 34 705 000

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 121 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody:
od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive
Zestaw prysznicowy
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm

27 057 000
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

27 367 000
Euphoria Cosmopolitan Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

28 364 000
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2 x 1/2
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 483 000
Rainshower
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia
1/2
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
szczelna obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania
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GROHE SMARTCONTROL
WARM SUNSET
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 119 DA0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety 
i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l/min

26 066 DA0
Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia: strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 574 DA0
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 603 DA0
Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka 
dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka GROHE EasyReach
GROHE StarLight wykończenie chromowane

28 388 DA0
Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2“ x 1/2“
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

27 057 DA0
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

14 077 XH0
nakładki w kolorze matowym
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GROHE SMARTCONTROL 
BRUSHED WARM SUNSET
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 119 DL0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety 
i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l/min

26 066 DL0
Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia: strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 574 DL0
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 603 DL0
Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka 
dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka GROHE EasyReach
GROHE StarLight wykończenie chromowane

28 388 DA0
Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2“ x 1/2“
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

27 057 DL0
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

14 077 XH0
nakładki w kolorze matowym
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GROHE SMARTCONTROL
COOL SUNRISE
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 119 GL0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety 
i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l/min

26 066 GL0
Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia: strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 574 GL0
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 603 GL0
Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka 
dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka GROHE EasyReach
GROHE StarLight wykończenie chromowane

28 388 GL0
Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2“ x 1/2“
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

27 057 GL0
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

14 077 XH0
nakładki w kolorze matowym

grohe.pl



GROHE SMARTCONTROL
BRUSHED COOL SUNRISE
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 119 GN0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety 
i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l/min

26 066 GN0
Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia: strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 574 GN0
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 603 GN0
Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka 
dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka GROHE EasyReach
GROHE StarLight wykończenie chromowane

28 388 GL0
Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2“ x 1/2“
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

27 057 GN0
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

14 077 XH0
nakładki w kolorze matowym

grohe.pl



GROHE SMARTCONTROL
HARD GRAPHITE
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 119 A00
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety 
i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l/min

26 066 A00
Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia: strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 574 A00
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 603 A00
Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka 
dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka GROHE EasyReach
GROHE StarLight wykończenie chromowane

28 388 A00
Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2“ x 1/2“
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

27 057 A00
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

14 077 XH0
nakładki w kolorze matowym

grohe.pl



GROHE SMARTCONTROL
BRUSHED HARD GRAPHITE
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 119 AL0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety 
i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l/min

26 066 AL0
Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia: strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 574 AL0
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 603 AL0
Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka 
dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka GROHE EasyReach
GROHE StarLight wykończenie chromowane

28 388 A00
Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2“ x 1/2“
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

27 057 AL0
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

14 077 XH0
nakładki w kolorze matowym

grohe.pl



GROHE SMARTCONTROL
POLISHED NICKEL
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 119 BE0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety 
i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l/min

26 066 BE0
Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia: strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 574 BE0
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 603 BE0
Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka 
dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka GROHE EasyReach
GROHE StarLight wykończenie chromowane

28 388 BE0
Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2“ x 1/2“
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

27 057 BE0
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

14 077 XH0
nakładki w kolorze matowym

grohe.pl



GROHE SMARTCONTROL
BRUSHED NICKEL
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 119 EN0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety 
i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l/min

26 066 EN0
Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia: strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 574 EN0
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 603 EN0
Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka 
dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka GROHE EasyReach
GROHE StarLight wykończenie chromowane

28 388 BE0
Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2“ x 1/2“
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

27 057 EN0
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

14 077 XH0
nakładki w kolorze matowym

grohe.pl



GROHE SMARTCONTROL
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 120 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym
przyłączem i uchwytem prysznicowym
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2“
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, słuchawka prysznicowa = 12 l / min
wyjście B + słuchawka prysznicowa = 27 l / min

26 574 000
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 137 000
Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2“ x 1/2“
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

19 952 000
Talentofil
Zestaw napełniający,odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy
do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000
GROHE StarLight powłoka chromowa

28 991 000
Talentofil
Zestaw napełniający,odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
bez elementów do montażu gotowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z ~DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

28 993 000
Talentofil
Zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową
bez elementów do montażu gotowego

grohe.pl



GROHE SMARTCONTROL
HARD GRAPHITE
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 123 A00
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

26 582 A00
Rainshower SmartActive 130 Cube
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 603 A00
Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka 
dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka GROHE EasyReach
GROHE StarLight wykończenie chromowane

28 388 A00
Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2“ x 1/2“
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

27 707 A00
Allure Brilliant
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
materiał: metal
GROHE StarLight wykończenie chromowane

14 077 XH0
nakładki w kolorze matowym

grohe.pl



GROHE SMARTCONTROL
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



26 564 000
Rainshower Mono 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower 310
1 rodzaj strumienia: GROHE PureRain
Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 125 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym
przyłączem i uchwytem prysznicowym
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2“
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
słuchawka prysznicowa = 12 l / min
wyjście B + słuchawka prysznicowa = 27 l / minwydajność przepływu: wyjście: B = 27 
l/min wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

26 582 000
Rainshower SmartActive 130 Cube
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 137 000
Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2“ x 1/2“
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

grohe.pl



GROHE SMARTONTROL
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



26 566 000
Rainshower Mono 310 Cube
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower 310
1 rodzaj strumienia: GROHE PureRain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 124 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / minelement montażowy zamawiany osobno

26 588 000
Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
regulowany uchwyt ścienny (27 056)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 057 000
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

grohe.pl



NOWE DWUPOKRĘTŁOWE
BATERIE TERMOSTATYCZNE
PRZEGLĄD FUNKCJI

Możliwość dodatkowej
regulacji poziomu 6°

Smukły design, całkowity
wysięg tylko 43 mm,
niezależnie od głębokości
zabudowy + wszystkie rozety
tylko o grubości 10 mm

Oryginalny rozmiar 1:1

Zabezpieczenie przed
przepływem zwrotnym
do Talentofill

GROHE
SafeStop

GROHE
TurboStat

GROHE
 QuickFix

nowość

nowość

WARIANTY
• Regulacja natężenia wody (prysznic)
• AquaDimmer (symbol deszczownicy i prysznica ręcznego)
• AquaDimmer (symbol prysznica i wanny)
• Okrągły, kwadratowy, kubiczny design
• Design Atrio z szeroką ofertą wariantów kolorystycznch

GROHE
SafeStop Plus

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



System QuickFix
do szybkiej instalacji
z zakrytymi mocowaniami

Mały rozmiar rozet, tylko 158 mm
(ilustracja w oryginalnym rozmiarze)

Przycisk SafeStop 38 °C

Baterie termostatyczne 
z technologią GROHE TurboStat
zapewniającą zawsze stałą
temperaturę i bezpieczną kąpiel

Opcjonalne zawory serwisowe

Wszystkie rozety z metalu

Opcjonalny ogranicznik
temperatury 43 °C

nowość

nowość

nowość

nowość

grohe.pl



GROHTHERM CUBE
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



26 642 000
Rainshower SmartConnect 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
deszczownica Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni: GROHE PureRain, ActiveRain
możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku
poziome ramię prysznicowe 422 mm (26 146)
z kwadratową rozetą
z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni
mocowanie do ściany na wkręt lub klej
zasilanie bateryjne
w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032
wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii
wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 079 000
Grohtherm
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu,
przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobnoelement montażowy zamawiany osobno

27 057 000
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 588 000
Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
regulowany uchwyt ścienny (27 056)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

grohe.pl



GROHTHERM
BATERIA TERMOSTATYCZNA

GROHE
TurboStat

ZESTAW POD NR KATALOGWYM 34 731 000

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 076 000
Grohtherm
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu,
przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min

26 257 000
Rainshower 310
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
1 rodzaj strumienia: strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 057 000
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

27 369 000
Euphoria Cosmopolitan
Zestaw prysznicowy
prysznic ręczny
uchwyt ścienny (27 056)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
można stosować od 0,5 bar ciśnienia przepływu

grohe.pl



NOWE JEDNOUCHWYTOWE
BATERIE MIESZACZOWE
PRZEGLĄD FUNKCJI

Możliwość dodatkowej
regulacji poziomu 6°

Smukły design, wszystkie
rozety tylko o wysięgu
10 mm*

Oryginalny rozmiar 1:1

Opcjonalne zabezpieczenie
przed przepływem zwrotnym
do Talentofill

GROHE
TurboStat

GROHE
 QuickFix

nowość

nowość

WARIANTY
• Regulacja natężenia (prysznic)
• Elementy zewnętrzne z 2-drożnym przełącznikiem
• Elementy zewnętrzne z 3-drożnym przełącznikiem

dla wybranych kolekcji

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



Mały rozmiar rozet, tylko 158 mm
(ilustracja w oryginalnym rozmiarze)

Różne warianty wzornictwa
dla wszystkich kolekcji
łazienkowych GROHE

nowość

System QuickFix
do szybkiej instalacji
z zakrytymi mocowaniami

nowość

2-drożny przełącznik – całkowity
wysięg tylko 43 mm*,
3-drożny przełącznik – całkowity
wysięg tylko 30 mm,
(w zależności od głębokości
instalacji podtynkowej)

nowość

Wszystkie rozety z metalu

nowość

Warianty z 3-drożnym
przełącznikiem do obsługi:
– dwustrumieniowej deszczownicy
+ prysznica ręcznego
– deszczownicy
+ prysznica ręcznego
+ wylewki wannowej

nowość

* za wyjątkiem Allure Brilliant ze względu na specjalny design

grohe.pl



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH
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GROHE EUROCUBE
HARD GRAPHITE
BATERIA MIESZACZOWA

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 062 AL0
Eurocube
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

26 564 AL0
Rainshower Mono 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower 310
1 rodzaj strumienia: GROHE PureRain
Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

28 388 A00
Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2“ x 1/2“
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

26 370 AL0
Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

26 582 AL0
Rainshower SmartActive 130 Cube
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

grohe.pl



GROHE ESSENCE
COOL SUNRISE
BATERIA MIESZACZOWA

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 058 GL1
Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

27 057 GL0
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

28 388 GL0
Silverflex
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2” x 1/2”
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

27 074 GL0
Rainshower neutral
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
z okrągłą rozetą
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 574 GL0
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 066 GL0
Rainshower Cosmopolitan 310 
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

grohe.pl



GROHE ESSENCE
BRUSHED COOL SUNRISE
BATERIA MIESZACZOWA

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 058 GN1
Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

27 057 GN0
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

28 388 GN0
Silverflex
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2” x 1/2”
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

27 074 GN0
Rainshower neutral
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
z okrągłą rozetą
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 574 GN0
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 066 GN0
Rainshower Cosmopolitan 310 
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

grohe.pl



GROHE ESSENCE
WARM SUNSET
BATERIA MIESZACZOWA

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 058 DA1
Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

27 057 DA0
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

28 388 DA0
Silverflex
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2” x 1/2”
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

27 074 DA0
Rainshower neutral
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
z okrągłą rozetą
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 574 DA0
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 066 DA0
Rainshower Cosmopolitan 310 
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

grohe.pl



GROHE ESSENCE
BRUSHED WARM SUNSET
BATERIA MIESZACZOWA

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 058 DL1
Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

27 057 DL0
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

28 388 DA0
Silverflex
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2” x 1/2”
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

27 074 DL0
Rainshower neutral
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
z okrągłą rozetą
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 574 DL0
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 066 DL0
Rainshower Cosmopolitan 310 
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

grohe.pl



GROHE ESSENCE
HARD GRAPHITE
BATERIA MIESZACZOWA

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 058 A01
Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

27 057 A00
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

28 388 A00
Silverflex
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2” x 1/2”
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

27 074 A00
Rainshower neutral
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
z okrągłą rozetą
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 574 A00
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 066 A00
Rainshower Cosmopolitan 310 
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
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GROHE ESSENCE
BRUSHED HARD GRAPHITE
BATERIA MIESZACZOWA

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 058 AL1
Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

27 057 AL0
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

28 388 A00
Silverflex
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2” x 1/2”
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

27 074 AL0
Rainshower neutral
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
z okrągłą rozetą
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 574 AL0
Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 066 AL0
Rainshower Cosmopolitan 310 
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

grohe.pl



GROHE EURODISC COSMOPOLITAN
BATERIA MIESZACZOWA

24 054 001

Concetto

24 052 002

Eurostyle Cosmopolitan

24 045 000

Eurosmart Cosmopolitan

Przykładowe baterie, które 
również można zastosować
w tym schemacie:

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 056 002
Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

27 057 000
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 084 002
Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
prysznic ręczny (26 082 002)
uchwyt ścienny (27 594 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 459 000
Euphoria 260
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 3 strumienie
elementy składowe:
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Jet
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

grohe.pl



GROHE ATRIO
BATERIA MIESZACZOWA

GROHE
TurboStat

Przykładowe baterie, które 
również można zastosować
w tym schemacie:

24 064 001

Lineare

24 060 003

Plus

24 058 001

Essence

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 066 003
Atrio
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

27 057 000
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

27 221 000
Euphoria 110 Massage
Prysznic ręczny 3 strumienie
bez ogranicznika przepływu
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 663 000
Euphoria 260
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 3 strumienie
elementy składowe:
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Jet
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

grohe.pl



GROHE EUROCUBE
BATERIA MIESZACZOWA

Przykładowe baterie, które 
również można zastosować
w tym schemacie:

24 072 000

Allure Briliant 

24 070 000

Allure

ZESTAW POD NR KATALOGOWYM 25 238 000

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 062 000
Eurocube
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

26 564 000
Rainshower Mono 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower 310
1 rodzaj strumienia: GROHE PureRain
Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 702 000
Euphoria Cube Stick
Zestaw prysznicowy
ditto, bez ogranicznika przepływu
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 704 000
Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

grohe.pl



GROHE ALLURE 
BATERIA MIESZACZOWA

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 099 000
Allure Brilliant 
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu: wyjście A = 27 l/min wyjście B = 27 l/min wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Zestaw prysznicowy
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk 
GROHE StarLight powłoka chromowa 
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

26 483 000
Rainshower
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia
1/2
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
szczelna obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania

28 364 000
Silverflex
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2” x 1/2”
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

27 707 000
Allure Brilliant
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
wysięg wylewki 180 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 888 000
Euphoria Cube+ Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
metal
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Allure Brilliant
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
metal
GROHE StarLight powłoka chromowa

27 706 000

grohe.pl



GROHE PLUS
BATERIA MIESZACZOWA

Przykładowe baterie, które 
również można zastosować
w tym schemacie:

24 096 003

Atrio

24 095 001

Lineare

24 092 001

Essence

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 093 003
Plus 
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

28 671 000
Relexa neutral
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
pasujący do pryszniców ręcznych: Single (28 212), Exquisit (28 215),
Tempesta Duo (28 419), Duo (28 261), Tempesta Trio (28 421), Trio (28 578)
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive
Zestaw prysznicowy
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm

27 354 000
Euphoria
Zestaw prysznicowy
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego,
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 483 000
Rainshower
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia
1/2
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
szczelna obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania

grohe.pl



GROHE EUROSTYLE 
BATERIA MIESZACZOWA

Przykładowe baterie, które 
również można zastosować
w tym schemacie:

24 047 003

Eurostyle

(z pełną dźwignią)

24 043 002

Eurosmart

24 161 001

BauEdge

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 049 003
Eurostyle 
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu: wyjście A = 27 l/min wyjście B = 27 l/min wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

28 671 000
Relexa neutral
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
pasujący do pryszniców ręcznych: Single (28 212), Exquisit (28 215),
Tempesta Duo (28 419), Duo (28 261), Tempesta Trio (28 421), Trio (28 578)
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 459 000
Euphoria 260
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 3 strumienie
elementy składowe:
deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

27 354 000
Euphoria
Zestaw prysznicowy
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego,
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

grohe.pl



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN 
BATERIA MIESZACZOWA
ZESTAW POD NR KATALOGOWYM 25 219 001

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

24 045 000
Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

26 412 000
Tempesta 210
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 210 (26 410 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

26 406 001
New Tempesta Classic
Zestaw prysznicowy 2 strumienie
ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym
prysznic ręczny (27 597 001)
kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

grohe.pl



ARMATURA SPECJALNA
PRZEGLĄD FUNKCJI

Smukły design

GROHE StarLight
chromowana rozeta 

Oryginalny rozmiar 1:1

Czujnik na podczerwień
oraz moduł Bluetooth
do komunikacji dwukierunkowej
w celu monitorowania,
konfigurowania i celów
serwisowych

GROHE
TurboStat

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



Monitorowanie

• dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
• aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu do 10 m
• ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania
• użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni
• ilość cykli dezynfekcji termicznej / czas ostatniej dezynfekcji

Konfiguracja

• opóźnione włączanie
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
• 2 czasowe wyłączniki
• imienna identyfikacja

Serwis

• zapisywanie i wysyłanie ustawień 3 profili
• reset do ustawień fabrycznych

grohe.pl



GROHE
ARMATURA SPECJALNA

GROHE
TurboStat

ZESTAW 41

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień
z czujnikiem na podczerwień oraz modułem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej
w celu monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
instalacja z elementem podtynkowym 36 416 000 (zamawiany osobno)
GROHE StarLight powłoka chromowa
Bluetooth 4.0* do bezprzewodowewgo przesyłania danych
dla urządzeń Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów
/ materiały i ściany między nadajnikiem a odbiornikiem
Monitorowanie
dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu
ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania
użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni
ilość cykli dezynfekcji termicznej / czas ostatniej dezynfekcji

28 002 000
Relexa 70
Prysznic górny dla sportowców
niska emisja aerozoli
wersja wandaloodporna
zabezpieczony przed kradzieżą
gwint przyłącza 1/2”, wysięg 58 mm
ogranicznik przepływu 9 l/min. i 12 l/min.
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk, GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, forma budowy E, podłączenie leworęczne
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 416 000

36 463 000

Eurosmart Cosmopolitan E
Element podtynkowy
do prysznica z zakrytym, ustawionym wstępnie
termostatycznym urządzeniem mieszającym
do montażu z 36 415 000
2 blokady wstępne
zawiera Grohtherm Micro
zawory zwrotne z filtrami
przyłącze do zasilania zewnętrznego
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

grohe.pl
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36 321 000
Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria prysznicowa
z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
rozeta chromowana
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi
(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
sitka do zanieczyszczeń
do montażu 36 322 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
ilość cykli dezynfekcji termicznej / czas ostatniej dezynfekcji

28 948 000
RelexaPlus 60
prysznic górny dla sportowców
wersja wandaloodporna
zabezpieczony przed kradzieżą
gwint przyłącza 1/2”
wysięg 148 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

36 322 000
Eurosmart Cosmopolitan T
Puszka do zabudowy podtynkowej, DN 15
z mieszaczem
zabudowa w ścianie
do baterii czasowych
puszka do wbudowy w ścianie z okalającym kołnierzem samoprzylepnym
do przyłączenia uszczelki wodoodpornej
2 blokady wstępne
gniazdo z mieszaczem
zawór zwrotny
do montażu z 36 321 000

grohe.pl



SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI
Z PRZEŁĄCZNIKIEM PIĘCIODROŻNYM

Przełączniki wielodrożne (3- 4- lub 5-drożne) są stosowane w celu przekierowania strumienia
wody zmieszanej na wiele różnych odbiorników. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia 
swobodne skonfigurowanie przestrzeni prysznica lub wanny i wyposażenie jej w takie 
urządzenia jak deszczownica, wylewka wannowa, prysznic ręczny czy dysze boczne. 
Zastosowanie różnych średnic przyłączy daje możliwość pełnego wykorzystania możliwości 
urządzeń pod kątem ich przepływu np. małe wyjście wody może być skierowane na prysznic 
ręczny, podczas gdy dolne (duże) wyjście wody będzie zasilać wylewkę wannową, gdzie 
wymagany jest maksymalny wypływ.

Poniżej przykładowy schemat podłączenia przełącznika pięciodrożnego.

29 708 000
przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy
podtynkowej

do deszczownicy do prysznica ręcznego

doprowadzenie wody 
z mieszacza

do wylewki wannowej

drugie wejście
zaślepione korkiem

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



PRZEŁĄCZNIKI PIĘCIODROŻNE

ZAWORY ODCINAJĄCE

Kolekcja Element natynkowy Element podtynkowy

GROHE ALLURE BRILLIANT 19 798 000 29 033 000

GROHE ALLURE 19 590 000 29 033 000

GROHE GRANDERA 19 942 000 29 708 000

Kolekcja Element natynkowy Element podtynkowy

GROHE ALLURE BRILLIANT 19 796 000 29 032 000

GROHE ALLURE 19 384 000 29 032 000

GROHE GRANDERA 19 944 000 29 032 000

GROHTHERM 3000
COSMOPOLITAN

19 470 000 29 800 000

GROHTHERM 2000 19 243 000 29 800 000

GROHTHERM 1000 19 981 000 29 800 000

GROHE EUROCUBE 19 910 000 29 800 000

grohe.pl



ZALECANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU ELEMENTÓW PRYSZNICA

H - wzrost użytkownika 
h0 - umieszczenie kontrolera wody
h1 - dysza boczna na wysokości kolan
h2 - dysza boczna na wysokości bioder
h3 - dysza boczna na wysokości ramion
h4 - wysokość umieszczenia czujnika temperatury
h5 - wysokość umieszczenia prysznica sufitowego

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Rapido SmartBox (35 600 000)Rapido SmartBox (35 600 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick 

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Rainshower 310 SmartActive deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy

OPIS

H

h0 120 130

Prysznic boczny h1

Prysznic boczny h2 110 120

Prysznic boczny h3 130

200 210

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

Opis Wysokość montażu

Wzrost użytkownika  H 150 160 170 180 190

 Kontrolery wody  h0 105 115 120 125 130

 Prysznic boczny  h1 60 70 70 75 80

 Prysznic boczny  h2 95 105 110 115 120

 Prysznic boczny  h3 130 140 150 155 160

 Czujnik temperatury  h4 150 160 170 180 190

 Prysznic górny  h5 200 210 225 235 250

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



GROHE
TECHNOLOGIE

Niezawodna niemiecka technologia
jest gwarancją jakości produktu. 
Im dłuższy okres gwarancji, tym większa 
pewność, że produkt jest najwyższej 
jakości, dlatego GROHE oferuje 5 lat 
gwarancji na wszystkie produkty i 10 lat 
gwarancji na elementy podtynkowe.

Miejscem tworzenia niezawodnych
technologii GROHE, kreowania
innowacji i znakomitego designu
są Niemcy, dlatego produkty GROHE
noszą znak jakości Made in Germany.

GROHE GWARANCJA MADE IN GERMANY

Technologia EcoJoy powstała, 
by ograniczyć zużycie wody oraz
energii i pomóc zachować cenne 
naturalne zasoby. Produkty, które zostały 
w nią wyposażone pozwalają chronić 
środowisko, gwarantując znakomity 
komfort użytkowania.

Baterie GROHE przez lata eksploatacji
będą wyglądać tak samo olśniewająco, 
jak w dniu zakupu. Receptą na tak 
wyjątkową trwałość powierzchni
jest technologia GROHE Starlight,
która zapewnia nieskazitelnie lśniącą
powłokę, niebywale odporną na 
uszkodzenia i zmatowienie.

Płynna, bezproblemowa obsługa 
świetnie odzwierciedla najwyższą
jakość i niezawodność oferowane przez 
markę GROHE. Ceramiczne głowice 
SilkMove są gwarancją przyjemnie 
prostej, precyzyjnej kontroli nad 
temperaturą i ciśnieniem wody.

GROHE ECOJOY GROHE STARLIGHT GROHE SILKMOVE

GROHE
TurboStat

Baterie termostatyczne GROHE
są wyposażone w najbardziej 
zaawansowane i precyzyjnie wykonane 
głowice w branży. Technologia TurboStat 
umożliwia osiągnięcie wybranej 
temperatury wody w ułamku sekundy
i utrzymanie jej na stałym poziomie 
przez cały czas trwania kąpieli.

Technologia CoolTouch daje pewność,
że metalowy korpus baterii będzie 
zawsze bezpieczny w dotyku. Dzięki 
umieszczeniu w nim innowacyjnego 
kanału chłodzącego, stworzyliśmy
barierę pomiędzy gorącą wodą 
a chromowaną powłoką - gwarantuje 
on, że temperatura powierzchni nigdy 
nie jest zbyt wysoka.

Zaawansowany system rozprowadzania
wody w głowicach prysznicowych 
gwarantuje utrzymanie równego ciśnienia 
w każdej dyszy natrysku. Niezależnie 
od wyboru strumienia i kąta ułożenia 
słuchawki, strumień wody pozostanie 
idealny, a kąpiel pod prysznicem będzie 
czystą przyjemnością.

GROHE TURBOSTAT GROHE COOLTOUCH GROHE DREAMSPRAY

grohe.pl
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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

Broszura jest wyłącznie materiałem o charakterze poglądowym,
a szczegóły dotyczące instalacji produktów marki GROHE AG zostały
określone w instrukcji obsługi każdego produktu, wobec czego Grohe
Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności
za instalację produktów GROHE AG niezgodną z właściwą instrukcją.




