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Master of Technology, przy użyciu dynamometru 
ustala, jak niewielka siła jest potrzebna do 
obsługi uchwytu sterującego głowicą typu 
joystick wykonaną w technologii 
GROHe Feathercontrol.

 Jeannine Fischer
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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.

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.

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.

Weźmy na przykład nową serię baterii eurocube Joy. 
Geometryczne wzornictwo projektu oparte na kształcie 
kwadratu nadaje łazience wyrazisty styl. Ta kosmopolityczna 
kolekcja została stworzona, by dopełnić najnowoczesniejsze 
wnętrza. Proste, kubistyczne formy i perfekcyjnie 
wykończone powierzchnie, idealnie odzwierciedlają 
precyzyjny kunszt wykonania. zwiększona wysokość wylewki 
została specjalnie zaprojektowana, by ułatwić dostęp i 
podnieść komfort użytkowania. Jednocześnie głowica 
GROHe Feathercontrol zapewnia lekkie, niczym muśnięcie 
piórkiem sterowanie oraz niezwykle precyzyjną kontrolę 
przepływu wody i temperatury. GROHe eurocube Joy 
odznacza się również wyjątkowo odporną na zarysowania 
powłoką, wykonaną w technologii GROHe starLight®, która 
pozostaje niezkazitelnie lśniąca przez wiele lat.
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ŁazIeNKa eUROcUbe
WYRazIsTY PRzeKaz

surowa i atrakcyjna - łazienka, której wyposażenie 
zawsze skoncentrowane jest na tym, co niezbędne.  
Kosmopolityczne życie w wielkim mieście staje się bardziej 
przewidywalne i uporządkowane w otoczeniu prostych 
i czystych kształtów. zasadnicza koncepcja linii GROHe 
eurocube Joy jest wyrażona przez dynamiczny styl  
życia ludzi „w biegu“, jednocześnie podkreślając proste 
piękno bryły, którą jest sześcian. zachwyć się prostotą  
jej minimalistycznego designu.
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czysty, miejski design. Żadnych „ale“, żadnych „pod warunkiem“, żadnych
odstępstw. architektura łazienki eurocube Joy to surowa forma, skrywająca 
innowacyjne rozwiązania, których przykładem jest głowica typu joystick 
wykonana w technologii GROHe Feathercontrol.
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Prosta forma. Minimalistyczny uchwyt 
typu joystick w połączeniu ze śmiałym, 
artystycznym wzornictwem wylewki  
ściennej tworzą harmonijną całość.

GROHE_Eurocube Joy_2015_PL.indd   8 02.02.16   12:24



grohe.pl | strona 9

szeroki wybór. eurocube Joy to kosmopolityczna 
kolekcja, która tworzy doskonałe uzupełnienie  

najnowocześniejszych wnętrz. Oferuje szeroki wybór 
armatury o ponadczasowym, unikalnym designie 

bazującym na formie sześcianu.

Rozmiar s Rozmiar M Rozmiar XL
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MOMEnts  
OF TRUTH

Masters of Technology – Mistrzowie Technologii w GROHe
udowadniają doskonałą jakość efektów ich pracy w
chwilach, które nazywamy “momentami prawdy”. są to
chwile, w których użytkownik po raz pierwszy uświadamia
sobie namacalne zalety płynące z korzystania z naszych
produktów i skalę osiągnięć, którą wyroby te odzwierciedlają. 
Wówczas cały wysiłek, jaki włożyliśmy w badania, prace 
rozwojowe, tworzenie i doskonalenie produktów stają się 
szczerym zachwytem i prawdziwym zadowoleniem klienta.

grOhe starlight®  

Powierzchnia trwała i lśniąca niczym  
diament, która przetrwa długie lata.

grOhe Feathercontrol 
Perfekcyjna kontrola wody  
zaledwie koniuszkiem palca.

grOhe ecoJoy 
Oszczędność wody przy zachowaniu 
pełnego komfortu użytkowania.

grOhe QuickFix® 
szybki i bezproblemowy montaż: 
GROHe QuickFix® skraca czas  
instalacji nawet o 40%.
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GROHE  
FeaTHeRcONTROL 

sterowanie baterią lekkie niczym muśnięcie piórkiem. Niezwykle płynne  
działanie joysticka dla maksymalnej wygody i precyzyjnej obsługi baterii na długie  
lata. GROHe Feathercontrol to nowa jakość sterowania strumieniem wody.  
Inżynierowie GROHe stworzyli głowicę typu joystick, w której płytki ceramiczne 
powlekane specjalnym smarem umożliwiają szerszy kąt obrotu dla precyzyjnej  
kontroli strumienia i temperatury wody. zastosowana technologia GROHe silkMove® 
zapewnia wyjątkowo płynny ruch dźwigni. 

Niezwykle łatwe i płynne sterowanie strumieniem wody  
to zasługa specjalnego smaru, którym pokryte są płytki 
ceramiczne wewnątrz głowicy. 

szeroki kąt regulacji zapewnia bardzo precyzyjną kontrolę 
temperatury wody.

GROHe Feathercontrol to gwarancja niezawodnej  
i komfortowej obsługi przez wiele lat.

GROHe Feathercontrol jest dostępne w kolekcji 
eurocube Joy i eurodisc Joy.
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GOOd – beTTeR – besT:  
OdPOWIedNIe ROzWIĄzaNIe
dLa KaŻdeJ ŁazIeNKI

grOhe oferuje niezwykle szeroką gamę kompletnych 
rozwiązań łazienkowych. czas spędzony w łazience może 
być relaksującym i przyjemnym doświadczeniem, zwłaszcza 
jeśli jest ona idealnie dopasowana do Twoich osobistych 
preferencji. dzięki bogatej ofercie nowoczesnych, kubistycznych 
baterii łazienkowych, GROHe jest w stanie spełnić wszelkie 
oczekiwania i potrzeby. dla każdego, kto chce odświeżyć  swoją 
łazienkę wizualnie i ulepszyć technologicznie, firma GROHe 
stworzyła trzy kategorie produktowe, charakteryzujące się 
różnymi funkcjami i zastosowanymi technologiami skupionymi 
w jednej, spójnej  stylistyce. 

Rozmiar M Termostatyczna bateria wannowa 

bateria wannowa Joy

bateria wannowa 

Termostatyczna bateria prysznicowa

bateria prysznicowa Joy

bateria prysznicowa 

Rozmiar s

Rozmiar s
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go for the good
solidna forma i perfekcyjne działanie dźwigni to 
cechy, które najlepiej określają jakość i przewagę 
marki GROHe. Głowica wykonana w technologii 
GROHe silkMove® zapewnia płynne i precyzyjne 
sterowanie zarówno przepływem wody, jak i 
temperaturą. 

go for Better
sterowanie baterią lekkie niczym muśnięcie 
piórkiem. Niezwykle płynne działanie joysticka 
dla maksymalnej wygody i precyzyjnej obsługi 
baterii na długie lata. GROHe Feathercontrol  
to nowa jakość sterowania strumieniem wody. 

go for the Best
Najwyższy komfort, bezpieczeństwo  
i oszczędność. Luksusowy design, czyste, 
minimalistyczne formy oraz dodatkowe  
funkcje, takie jak GROHe aquadimmer, półka 
prysznicowa easyReach, czy zastosowana 
technologia GROHe coolTouch®, która eliminuje 
ryzyko poparzenia o gorące powierzchnie.
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grOhe 
Feathercontrol

grOhe 
starlight®

Umywalka

bidet

23 657 000 
M-size  
bateria umywalkowa 
z zestawem odpływowym
23 658 000
bez zestawu odpływowego

23 654 000 
Rozmiar s  
bateria umywalkowa  
z zestawem odpływowym
23 656 000
bez zestawu odpływowego

23 661 000 
XL-size  
bateria do umywalek wolnostojących

23 664 000 
Rozmiar s  
bateria bidetowa z zestawem odpływowym

Xs s M L XL

Xs s M L XL

Xs s M L XL Xs s M L Xl

19 997 000 + 23 429 000 
Rozmiar M                                                                                   
Ścienna bateria umywalkowa z wylewką  
171 mm + oddzielny element podtynkowy 
19 998 000 + 23 429 000 
Rozmiar L                                                                                   
Ścienna bateria umywalkowa z wylewką 
231 mm + oddzielny element podtynkowy

Xs s M l XL

grOhe 
QuickFix®

rozmiar s M-size Xl-size

22 012 000
zawór kątowy

40 565 000 
Korek do zestawu odpływowego

40 564 000 
syfon odpływowy

grOhe 
ecoJoy

GROHe eurocube Joy
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23 667 000  
+ 45 984 001 / 29 038 001 / 29 086 001 
Wolnostojąca bateria wannowo - 
prysznicowa  
+ oddzielny element podtynkowy

23 665 000
bateria prysznicowa 

Wanna i prysznic

23 666 000
bateria wannowo - prysznicowa 

NOWOŚĆ

13 304 000 
Wylewka wannowa z przełącznikiem

13 303 000 
Wylewka wannowa

19 898 000 + 35 501 000 
bateria prysznicowa  
+ oddzielny element podtynkowy

19 896 000 + 35 501 000 
bateria wannowo - prysznicowa  
+ oddzielny element podtynkowy
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GROHe Termostaty i prysznice 
Termostaty

34 497 000 
Grohtherm cube
Termostatyczna bateria wannowo - 
prysznicowa 

34 488 000
Grohtherm cube
Termostatyczna bateria prysznicowa 

Prysznice

23 147 001 
euphoria cube XXL  
system prysznicowy 230 z 
jednouchwytową baterią eurocube
deszczownica Rainshower® allure
230x230 mm

26 087 000 
euphoria cube XXL  
system prysznicowy z baterią 
termostatyczną Grohtherm cube 
deszczownica Rainshower® allure
230x230 mm

27 701 000 
euphoria cube
zestaw prysznicowy 900 mm
27 937 000 
drążek prysznicowy 600 mm

19 959 000 + 35 500 000 
Grohtherm cube
Termostatyczna bateria prysznicowa  
+ oddzielny element podtynkowy
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wc

38 732 000
skate cosmopolitan  
Przycisk uruchamiający spłukiwanie

19 910 000
+ 29 800 000 / 29 802 000 / 29 805 000 
element zewnętrzny zaworu podtynkowego
+ oddzielny element podtynkowy ½” / ¾” / 1”

27 704 000
euphoria cube 
Kolanko przyłączeniowe 

19 958 000 + 35 500 000 
Grohtherm cube
Termostatyczna bateria prysznicowa ze 
zintegrowanym przełącznikiem 2-drożnym  
+ oddzielny element podtynkowy

27 702 000 
euphoria cube stick
zestaw prysznicowy z nieregulowanym 
uchwytem ściennym
27 703 000 
z przepływem 9.5 l/min. GROHe ecoJoy 

26 370 000 
euphoria cube
Kolanko przyłączeniowe ze zintegrowanym 
uchwytem na słuchawkę prysznicową

27 693 000
euphoria cube 
Uchwyt prysznicowy ścienny

27 705 000 
euphoria cube 150 
deszczownica
Rodzaj strumienia Rain 
9.5 l/min. GROHe ecoJoy

NOWOŚĆ
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GROHe essentials cube akcesoria

grOhe 
starlight®

40 511 001
Wieszak

40 507 001
Uchwyt na papier toaletowy

40 623 001
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

40 754 001
zestaw: uchwyt + mydelniczka 

40 755 001
zestaw: uchwyt + szklanka

40 756 001
zestaw: uchwyt + dozownik do mydła

40 512 001
Półka na ręczniki 600 mm

40 510 001
Wieszak na ręcznik

40 624 001
Podwójny wieszak na ręcznik 439 mm
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40 513 001
szczotka toaletowa

40 514 001 
Uchwyt do wanny

40 758 001 
zestaw akcesoriów łazienkowych Master. 
zestaw zawiera: 40 510 001 + 40 754 001
+ 40 511 001 + 40 507 001 + 40 509 001

40 757 001 
zestaw akcesoriów łazienkowych city Room. 
zestaw zawiera: 40 511 001 + 40 507 001 
+ 40 513 001

40 777 001 
zestaw akcesoriów łazienkowych Guest. 
zestaw zawiera: 40 511 001 + 40 509 001 
+ 40 507 001

40 778 001 
zestaw akcesoriów łazienkowych Master. 
zestaw zawiera: 40 511 001 + 40 509 001 
+ 40 507 001 + 40 510 001

40 509 001
Wieszak na ręcznik 600 mm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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