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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.
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 kolekcję GROHE Eurostyle.
Zmysłowo miękkie kształty armatury promieniują naturalnym
pięknem. W celu uzyskania jak najwyższego komfortu
użytkowania zastosowano organiczne kształty oraz
nachylenie pod kątem siedmiu stopni, zgodnie z projektowym
kodem DNA firmy GROHE. Nowa głowica GROHE SilkMove®
35 mm zapewnia wysoką wydajność, płynność obsługi oraz
precyzyjne sterowanie strumieniem wody i temperatury. W
wersji wykorzystującej innowacyjną technologię GROHE Zero
dzięki zaawansowanym wewnętrznym przewodom, woda nie
ma kontaktu z ołowiem.
Piękno linii podkreślają miękkie krzywizny uchwytu
armatury, wyprofilowane niczym dzieło sztuki. Powłoka
GROHE StarLight® zapewnia baterii niezwykłą odporność
na zarysowania i matowienie, dzięki czemu nie straci ona
nic ze swojego olśniewającego blasku. Baterie Eurostyle
są dostępne w wykończeniu chromowym oraz w kolorze
księżycowej bieli.
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ŁAZIENKA EUROSTYLE
SZTUKA INTUICJI

czyste emocje. Czynami człowieka nie zawsze kieruje
rozsądek i chłodna analiza, czasem emocje biorą górę.
Dlatego puść wodze fantazji. Pomogą ci w tym kształty
inspirowane naturą, które pieszczą zmysły pięknem.
Linia Eurostyle powstała dla ludzi kierujących się intuicją
i dobrem natury.

GROHE_Eurostyle_2015_PL.indd 4

05.02.16 09:44

grohe.pl | strona 5

GROHE_Eurostyle_2015_PL.indd 5

05.02.16 09:48

GROHE EUROSTYLE
PIĘKNO I KOMFORT

Kolekcja eurostyle zapewnia komfort i ergonomię ze
szczyptą luksusu, wpisując się w styl każdej łazienki. Dzięki
smukłym, zmysłowym liniom oraz gamie wylewek dostępnych w
różnych wysokościach, kolekcja ta charakteryzuje się intuicyjną
obsługą i pięknym wyglądem. Mimo przystępnej ceny cechuje ją
bezkompromisowa wydajność. Kolekcja Eurostyle stanowi idealne
połączenie swobody, użyteczności i subtelnej elegancji.
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GROHE EUROSTYLE
OD S DO XL

Trzy generacje luksusu w przystępnej cenie. Pierwsza
wersja kolekcji GROHE Eurostyle została wyprodukowana
w 1999 roku, robiąc sporo zamieszania na rynku. Zdobyła
tak dużą popularność, że obecnie dostępna jest już jej
trzecia generacja, odznaczająca się nowym wzornictwem
o zmysłowych, intuicyjnych i organicznych formach.
Dynamiczne krzywizny oraz różne opcje wysokości –
od S do XL – zapewniają jeszcze większą wygodę.
Zmysłowe, miękkie krzywizny uchwytu w nowej baterii
Eurostyle są wyprofilowane niczym dzieło sztuki i
promieniują naturalnym pięknem. W celu zwiększenia
wygody użytkowania zastosowano organiczne kształty
oraz nachylenie pod kątem siedmiu stopni, zgodnie z
projektowym kodem DNA firmy GROHE. Bateria posiada
nową, smuklejszą głowicę GROHE SilkMove® 35 mm.
Dzięki technologii GROHE EcoJoy®, przepływ wynosi
5,7 litra, co pozwala ograniczyć zużycie wody przy
jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności.
Bateria umywalkowa jest dostępna w różnych wariantach.
Można wybrać baterię w wersji wolnej od ołowiu, bądź z
wykończeniem chromowanym, czy w urzekająco czystym
kolorze księżycowej bieli.

Rozmiar S
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GROHE EUROSTYLE
NOWE CECHY

nową kolekcję eurostyle ulepszono na zewnątrz i od środka, z
wykorzystaniem nowoczesnego wzornictwa inspirowanego naturą oraz
zaawansowanej technologii. Baterie umywalkowe, wannowe i prysznicowe
korzystają teraz z nowej głowicy GROHE SilkMove® 35 mm ze zintegrowanym
ogranicznikiem temperatury. Dostępne są z dwoma rodzajami dźwigni oraz w
dwóch opcjach kolorystycznych - chromie i bieli. Linia Eurostyle jest najlepszym
wyborem dla osób kierujących się intuicją i dobrem natury.

dźwignia dostępna
w dwóch wariantach z otworem i bez

Powłoka chromowana
grOhe starlight®

Organiczny
kształt wylewki

Oszczędny perlator
grOhe ecoJoy® 5.7l/min

nowa 35 mm
głowica
grOhe silkMove®

dostępne również
w kolorze białym
Moon white

szybka instalacja
z grOhe Quickfix®
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czysta woda pitna jest niezbędna dla zdrowia. Wybierając wylewki
i baterie wykorzystujące technologię GROHE Zero – wybierasz maksymalne
korzyści zdrowotne. Dzięki zaawansowanym wewnętrznym kanałom woda
nie ma kontaktu z ołowiem.
Technologia GROHE Zero dostępna jest w chromowanych bateriach
umywalkowych GROHE Eurostyle w rozmiarze S, z dźwignią pełną
i z otworem.

grOhe
Zero
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GROHE Eurostyle w kolorze Moon White
Rodzaj dźwigni

Baterie umywalkowe

XS s M L XL

XS s M L XL

33 558 ls3 / 23 707 ls3*
Bateria umywalkowa z zestawem
odpływowym
Rozmiar S

23 374 ls3 / 23 709 ls3*
Bateria umywalkowa z zestawem
odpływowym i GROHE SilkMove® ES
Rozmiar S

XS S M l XL

XS S M L Xl

XS S M L XL

23 569 ls3 / 23 718 ls3*
Bateria umywalkowa z zestawem
odpływowym
Rozmiar L

23 570 ls3 / 23 719 ls3*
Bateria do umywalek wolnostojących
bez zestawu odpływowego
Rozmiar XL

19 571 ls3 / 29 097 ls3*
Bateria umywalkowa ścienna
wylewka 200 mm
Rozmiar M

dźwignia
z otworem

* dźwignia pełna

Bidet

XS s M L XL
33 565 ls3 / 23 720 ls3*
Bateria bidetowa z zestawem
odpływowym
Rozmiar S

grOhe
silkMove®

grOhe
silkMove® es
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Baterie wannowe
& prysznicowe

33 590 ls3 / 23 722 ls3*
Bateria prysznicowa

19 507 ls3 / 29 098 ls3* + 35 501 000
Bateria prysznicowa
+ element podtynkowy

33 591 ls3 / 23 726 ls3*
Bateria wannowo- prysznicowa

19 506 ls3 / 29 099 ls3* + 35 501 000
Bateria wannowo- prysznicowa
+ element podtynkowy
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GROHE Eurostyle w kolorze chrom
Rodzaj dźwigni

Baterie umywalkowe

XS s M L XL

XS s M L XL

33 558 003 / 23 707 003*
Bateria umywalkowa z zestawem
odpływowym
Rozmiar S
33 557 003 / 23 713 003*
z wyciąganym łańcuszkiem
32 468 003 / 23 715 003*
bez zestawu odpływowego

23 564 003 / 23 708 003*
Bateria umywalkowa z zestawem
odpływowym
GROHE Zero
Rozmiar S
23 566 003 / 23 714 003*
z wyciąganym łańcuszkiem
23 567 003 / 23 716 003*
bez zestawu odpływowego

XS s M L XL

XS S M l XL

XS S M L Xl

23 374 003 / 23 709 003*
Bateria umywalkowa z zestawem
odpływowym i GROHE SilkMove® ES
Rozmiar S

23 569 003 / 23 718 003*
Bateria umywalkowa z zestawem
odpływowym
Rozmiar L

23 570 003 / 23 719 003*
Bateria do umywalek wolnostojących
bez zestawu odpływowego
Rozmiar XL

dźwignia
z otworem

* dźwignia pełna

Bidet

XS S M L XL

XS s M L XL

19 571 003 / 29 097 003*
Bateria umywalkowa ścienna
wylewka 200 mm
Rozmiar M

33 565 003 / 23 720 003*
Bateria bidetowa z zestawem
odpływowym
Rozmiar S
33 566 003 / 23 721 003*
z wyciąganym łańcuszkiem

grOhe
Zero

grOhe
silkMove®
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Baterie wannowe
& prysznicowe

33 592 003 / 23 729 003*
Bateria wannowo- prysznicowa z zestawem
prysznicowym

33 590 003 / 23 722 003*
Bateria prysznicowa

19 507 003 / 29 098 003* + 35 501 000
Bateria prysznicowa
+ element podtynkowy

33 591 003 / 23 726 003*
Bateria wannowo- prysznicowa

19 506 003 / 29 099 003* + 35 501 000
Bateria wannowo- prysznicowa
+ element podtynkowy
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Odzwiedź nas Online
Obserwuj nas

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.GROHE.PL

Grohe Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 WarszawaPolska
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