Łazienka GROHE

NOWOŚĆ

GROHE
EUROSMART
W ŁAZIENCE, KUCHNI I W OBIEKTACH
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
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THEOCHARIS LIOLIS
Master of Technology, w trakcie
produkcji wyjątkowo odpornej na
uszkodzenia, chromowanej powłoki
baterii, w której wykorzystano
technologię GROHE StarLight®.
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MASTERS OF TECHNOLOGY

Inżynierowie GROHE są nazywani przez kolegów z branży
sanitarnej Mistrzami Technologii. Zasłużyli sobie na takie
miano dzięki wprowadzanym przez siebie innowacjom,
znakomitemu wzornictwu i wypracowaniu rozwiązań, które
wielokrotnie wyrózniono na międzynarodowych konkursach.

Weźmy, na przykład, nową armaturę GROHE Eurosmart.
Łączą w sobie charakterystyczne elementy designu:
dynamiczny kształt, podwyższoną wylewkę oraz 7stopniowy kąt nachylenia. Zaprojektowano je tak, aby
zapewniały użytkownikowi łatwiejszy dostęp oraz wygodę.

Połączenie ich zaawansowanych umiejętności z nowoczesnym
podejściem do efektywnej pracy zespołowej i procesu
produkcji sprawiło, że Mistrzowie Technologii przodują w
rozwoju, projektowaniu i wdrażaniu wyjątkowych kolekcji
produktów. Każda, nawet najmniejsza ich część jest
szczegółowo sprawdzana i testowana, by zapewnić klientowi
najwyższy poziom satysfakcji.

Ponadto, nowa 35 mm głowica GROHE SilkMove®
zapewnia wysoką wydajność przepływu, płynne działanie
oraz precyzyjną kontrolę temperatury i strumienia wody.
Kolejną cechą produktów GROHE Eurosmart jest trwałość
powierzchni. Dzięki powłoce wykonanej w technologii
GROHE StarLight® baterie są niezwykle odporne na
zarysowania i pozostają nieskazitelnie lśniace na długie lata.

Rezultatem jest ponadczasowy design i niezmiennie
wysoka jakość, która przetrwa pokolenia. Produkty GROHE
wciąż zaskakują swoich użytkowników funkcjonalnością
i unikalnymi rozwiązaniami, które zgodnie z dewizą firmy
GROHE gwarantują „Pure Freude an Wasser“ - czystą
przyjemność korzystania z wody. Używając produktów
GROHE poczujesz różnicę - za każdym razem.
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GROHE
EUROSMART

Nasz Najlepszy Eurosmart. Firma GROHE wprowadziła na rynek pierwsze
produkty Eurosmart w 1999 roku. Od tego czasu sprzedano już ponad 30 milionów
tego typu baterii na całym świecie i stały się one już klasycznym produktem w
naszej ofercie. Teraz mamy przyjemność przedstawić trzecią generację produktów
Eurosmart, z nowym wyglądem i z parametrami lepszymi niż kiedykolwiek. Zakres
armatury obejmuje produkty do łazienek, kuchni i do obiektów użyteczności
publicznej. Unowocześnione produkty GROHE Eurosmart są teraz bardziej
komfortowe, szybciej się je instaluje i są łatwiejsze w utrzymaniu. To sprawia,
że używanie wody w domu jest czystą przyjemnością.

Łazienka Eurosmart

Eurosmart w obiektach
użyteczności publicznej

Kuchnia Eurosmart
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Eurosmart to już klasyka. Każdy nowy produkt z linii
Eurosmart przeznaczony do łazienek, kuchni i obiektów
użyteczności publicznej stanowi nowoczesną interpretację
współczesnego stylu Eurosmart, która odwołuje się do
charakterystycznego wzornictwa.

GROHE Eurosmart
do łazienki

Pierwsza generacja
1999

NOWOŚĆ

Druga generacja
2006

Trzecia generacja
2015

GROHE Eurosmart
do kuchni

Pierwsza generacja
1999

NOWOŚĆ

Druga generacja
2006

Trzecia generacja
2015
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ŁAZIENKA EUROSMART
CIESZ SIĘ WIĘKSZĄ WYGODĄ

Ponadczasowość i solidność. GROHE Eurosmart łączy
w sobie niezawodną jakość z wysokiej klasy luksusem w
produkcie, który jest ciągle udoskonalany. Nowa technologia
konstrukcji głowic, która nadaje obudowie jeszcze smuklejszy
kształt, to tylko jedna z wielu innowacji.
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ŁAZIENKA EUROSMART
NOWE FUNKCJE

Nową serię Eurosmart udoskonaliliśmy zarówno od środka, jak i na zewnątrz,
nadając jej opływowe kształty oraz wykorzystując supernowoczesną technologię
wewnątrz. W baterii zastosowaliśmy nowe wnętrze typu BlueCore, stanowiące znak
jakości konstrukcji GROHE. Nowa głowica GROHE SilkMove® o średnicy 35 mm
ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury jest obecnie używana w bateriach
umywalkowych, kuchennych, wannowych i prysznicowych. Eurosmart to elegancki
produkt wysokiej jakości, który sprawdzi się zarówno w dużych, jak i w małych
łazienkach.

NOWA 35mm Głowica
GROHE SilkMove®

Nowoczesne wzornictwo

Perlator GROHE EcoJoy®
5,7 l/min

dla wygody
wyższy o 30%

Montaż typu
GROHE QuickFix®
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NOWOŚĆ

Eurosmart, więcej rozmiarów w celu idealnego dopasowania. Nowa
bateria Eurosmart w rozmiarze S jest o 30% wyższa niż poprzednie modele,
co sprawia, że jest wygodniejsza w użyciu. Następnym modelem jest
Eurosmart w rozmiarze M, wyższy i z nieco dłuższą wylewką dla łatwiejszego
dostępu. Nowością jest rozmiar L, charakteryzujący się wąskim korpusem
i wysoką wylewką w kształcie litery C, idealny do mycia lub napełniania
większych naczyń.

Bateria wannowa i wannowo-prysznicowa do
montażu gotowego z zastosowaną technologią
GROHE QuickFix®, pozwalającą uniknąć
nierównego wykończenia i widocznych elementów
mocujących. Montaż i demontaż przy pomocy
nowego opatentowanego systemu instalacyjnego
GROHE QuickFix®.

Perlator GROHE EcoJoy® 5,7 l/min.
Mniejsze zużycie wody bez zmniejszenia
wydajności i komfortu korzystania z wody.

NOWOŚĆ

Nowa głowica 35 mm GROHE SilkMove®:
z zintegrowanym, regulowanym ogranicznikiem
temperatury. Ta sama głowica dla baterii
umywalkowych i kuchennych, jak również
dla baterii wannowych i prysznicowych.
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GROHE Eurosmart
Baterie umywalkowe

XS S M L XL

XS S M L XL

33 265 002
Bateria umywalkowa
rozmiar S
z zestawem odpływowym
33 188 002
z łańcuszkiem
32 467 002
bez zestawu odpływowego

32 926 002
Bateria umywalkowa
rozmiar S
z zestawem odpływowym
oraz GROHE SilkMove® ES
23 372 002
z łańcuszkiem
32 154 002
bez zestawu odpływowego

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

23 322 001
Bateria umywalkowa
rozmiar M
z zestawem odpływowym
23 323 001
z łańcuszkiem
23 324 001
bez zestawu odpływowego

23 393 10E
Bateria umywalkowa
rozmiar M
z zestawem odpływowym
oraz GROHE SilkMove® ES
23 394 10E
z łańcuszkiem
23 395 10E
bez zestawu odpływowego

23 537 002
Bateria umywalkowa
rozmiar L
z zestawem odpływowym

Bidet

XS S M L XL
32 929 002
Bateria bidetowa
rozmiar S
z zestawem odpływowym
32 927 002
z łańcuszkiem

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®
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QuickFix®

S-Size

M-Size

L-Size
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NOWOŚĆ

Baterie wannowe & prysznicowe

33 302 002
Bateria wannowo-prysznicowa
z zestawem prysznicowym

33 555 002
Bateria prysznicowa

19 451 002 + 35 501 000
Prysznicowy zestaw do montażu gotowego
+ element do montażu podtynkowego

33 300 002
Bateria wannowo-prysznicowa

19 450 002 + 35 501 000
Wannowy/prysznicowy zestaw
do montażu gotowego
+ element do montażu podtynkowego
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GROHE Eurosmart

Baterie termostatyczne

34 143 003
Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem

19 984 000 + 35 500 000
Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem
+ element do montażu podtynkowego

34 155 003
Grohtherm 1000
Bateria wannowo-prysznicowa
z termostatem

19 986 000 + 35 500 000
Grohtherm 1000
termostatyczna bateria wannowa
ze zintegrowanym przełącznikiem
2-drożnym
+ element do montażu podtynkowego
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Prysznice

27 646 000
New Tempesta 100
Zestaw prysznicowy: słuchawka
prysznicowa 2-strumieniowa
drążek 900 mm
27 598 000
drążek 600 mm
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Przycisk spłukujący

38 505 000
Skate Air
przycisk uruchamiający spłukiwanie
do zastosowania z systemem
GROHE Rapid SL

Akcesoria prysznicowe

27 606 000
New Tempesta 100 Deszczownica
4 strumienie

28 576 000
Ramię prysznica

26 164 000
Zestaw prysznicowy z uchwytem ściennym
i słuchawką prysznicową

28 671 000
Kolanko przyłączeniowe ścienne
28 605 000
Uchwyt prysznicowy ścienny

Akcesoria łazienkowe

22 037 000
Zawór kątowy
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KUCHNIA EUROSMART
NOWOCZESNY STYL ŻYCIA

Nowa linia GROHE Eurosmart łączy funkcjonalność
z unikalnym wzornictwem. Zaprojektowano ją w celu
zapewnienia bezkonkurencyjnej wydajności oraz
bezpiecznej i swobodnej kontroli temperatury nawet
w najbardziej ruchliwej kuchni, jednocześnie nie tracąc
nic ze swego stylu. Elegancka wylewka w kształcie litery
C i solidny cylindryczny kształt nowej baterii Eurosmart
będzie stanowić ozdobę Twojej kuchni, a także zapewni
przyjemność podczas użytkowania na długi czas.
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KUCHNIA EUROSMART
TECHNOLOGIA

Nowa seria baterii kuchennych Eurosmart została zaprojektowana tak, aby
uczynić przebywanie w kuchni łatwiejszym, bezpieczniejszym i wygodniejszym.
Bateria charakteryzuje się podwyższoną wysokością wylewki – idealną do
napełniania wyższych naczyń – i ergonomicznym uchwytem, zapewniającym
większą wygodę. Stawiamy bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu.
Ogranicznik temperatury to gwarancja bezpieczeństwa, a specjalna budowa
wewnętrzna wylewki i korpusu to pewność, że woda pitna nie ma kontaktu
z ołowiem i niklem wewnątrz baterii. Co więcej, nowa wąska obudowa bez
wyraźnej linii podziału, stanowi łatwy do czyszczenia, a zarazem elegancki,
element dla kuchni w każdym stylu.
Zintegrowany
ogranicznik
temperatury

Bez ołowiu i
niklu

Łatwy do
wymiany perlator

dla wygody
wyższa o 35%

Bez linii podziału
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NOWOŚĆ

Zwiększona wysokość: 35% wyższa
wylewka dla większej wygody użytkowania.

Bez ołowiu i niklu: oddzielne wewnętrzne przewody dla wody. Osobne
wewnętrzne przewody gwarantują, że woda nie ma kontaktu z ołowiem ani niklem.

Głowica GROHE z zintegrowanym
ogranicznikiem temperatury. Może
być łatwo ustawiona na pożądaną
maksymalną temperaturę wody.

Łatwy do wymiany perlator. Perlator
można w łatwy sposób zainstalować, jak
i zdemontować używając zwykłej monety.

GROHE SilkMove® ES nowa
technologia głowic: z wylewki płynie
wyłącznie zimna woda, gdy uchwyt
ustawiony jest w pozycji środkowej.

Brak linii podziału:
dla jeszcze łatwiejszego
czyszczenia.
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GROHE Eurosmart

33 281 002
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką
33 281 20E
z GROHE EcoJoy®

30 260 002
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką
z GROHE SilkMove® ES

33 202 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

33 490 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
z GROHE SilkMove® ES
z zaworem odcinającym

40 536 000
Nowoczesny dozownik
mydła o pojemności 0,4 l

32 482 002
Bateria zlewozmywakowa
ścienna
wysięg 186 mm

31 391 002
Bateria zlewozmywakowa
ścienna
wysięg 150 mm

32 224 002
Bateria zlewozmywakowa
ścienna
wysięg 200 mm

GROHE
EcoJoy®

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES
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StarLight®

Lead+ Nickel Free

Easy exchange

ComfortHeight

SwivelStop

02.03.16 16:58

NOWOŚĆ
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EUROSMART CE
DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Nowa seria baterii GROHE Eurosmart Cosmopolitan E. Najnowsza wersja serii Eurosmart Cosmopolitan
E oferuje użytkownikom większą wygodę i wymaga mniej konserwacji, co czyni ją oczywistym wyborem do
budynków użyteczności publicznej i obiektów komercyjnych. Przepływ wody jest aktywowany automatycznie
przez czujnik podczerwieni. Sterowana elektronicznie bateria ma wylewkę ustawioną pod kątem 7 stopni,
dostarczając dodatkowego miejsca do komfortowego mycia rąk. Ponadto, zwiększenie kąta oznacza, że
cieknąca woda szybciej spływa, pozostawiając mniej osadu i minimalizując konieczność czyszczenia. Seria
Eurosmart Cosmopolitan E jest teraz jeszcze oszczędniejsza, czystsza i bardziej przyjazna dla użytkownika
niż kiedykolwiek wcześniej.

7 stopni nachylenia
Woda nie zostaje
na powierzchni

Perlator GROHE EcoJoy® 5,7 l
Dla mniejszego zużycia wody

Mieszacz

Czujnik dwukierunkowy

Łatwość instalacji
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7 opcji programu dla następujących ustawień:
•
•
•

Funkcja automatycznego spłukiwania
(wyłączona, 24 lub 72 godziny, aby uniknąć zastoju wody)
Czas automatycznego spłukiwania
(60, 300 lub 600 sekund)
Automatycznego spłukiwania zależne
od użytkownika lub upływu czasu
•

•

•

Dezynfekcja termiczna
(3,5 lub 11 minut pracy ciągłej)
Koniec czyszczenia
(wyłączony lub 180 sekund, łatwy w obsłudze dla
personelu sprzątającego)
Wskaźnik naładowania akumulatora
(Migająca dioda wskazuje na niski stan akumulatora;
Wyświetlane są 4 stany naładowania: > 60%,> 40%,
> 20%, <20%)

3 mm
2 mm

Mieszacz z ogranicznikiem
temperatury
Pilot zdalnego sterowania
Aby precyzyjniej dostosować
ustawienia i odczytywać
zużycie.
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GROHE Eurosmart CE

36 327 001
Bezdotykowa bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień 1/2“
z mieszaczem
6 V akumulator litowy

36 325 001
Bezdotykowa bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień 1/2“
z mieszaczem
z transformatorem 230 V

36 324 001
Bezdotykowa bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień 1/2“
do podgrzewania wody
z transformatorem 230 V

36 330 001
Bezdotykowa bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień 1/2“
z ukrytym mieszaczem
6 V akumulator litowy

36 386 001
Bezdotykowa bateria umywalkowa 1/2“
z czujnikiem na podczerwień
z mieszaczem oraz
z generatorem zasilania Powerbox

36 206 000
Pilot zdalnego sterowania

36 407 000
Pilot zdalnego sterowania

36 340 000
Kabel przedłużający 3 m

36 341 000
Kabel przedłużający 10 m

GROHE
StarLight®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
TurboStat®
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36 332 000
Bezdotykowa ścienna bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień
i termostatyczną regulacją temperatury
wysięg wylewki 287 mm

36 333 000
Bezdotykowa ścienna bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień
i termostatyczną regulacją temperatury
wysięg wylewki 251 mm

36 334 SD0
Bezdotykowa bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień
bez mieszacza
wysięg wylewki 232 mm

36 376 000
Bezdotykowa bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień
z mieszaczem i regulacją temperatury
wysięg wylewki 232 mm

36 315 000
Bezdotykowa bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień
z mieszaczem i regulacją temperatury
wysięg wylewki 172 mm

36 336 000
Puszka do zabudowy podtynkowej
z zakrytym ustawionym wstępnie
termostatycznym urządzeniem mieszającym
dla 36 334 SD0

36 337 000
Puszka do zabudowy podtynkowej
do przyłączenia do wody zmieszanej
lub zimnej
dla 36 334 SD0

36 339 000
Puszka do zabudowy podtynkowej
z mieszaczem
dla 36 376 000 / 36 315 000
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GROHE.PL
Obserwuj nas na:

Jak znaleźć najlepsze zestawienie umywalki i baterii?
GROHE BestMatch to konfigurator za pomocą którego
przetestowano 3500 kombinacji baterii i umywalek.
Nieważne, czy szukasz ceramiki pasującej do wybranej
baterii GROHE, czy wyjątkowej baterii GROHE do
konkretnej umywalki, dzięki aplikacji GROHE BestMatch
masz pewność, że znajdziesz idealne zestawienie.

GROHE BestMatch
można znaleźć na stronie internetowej
www.bestmatch.grohe.com
lub pobrać bezpłatnie z iTunes App
Store lub Google Play Store.

GROHE Polska
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Polska
© 03/2016 – Copyright by GROHE
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