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WITAJ W DOMU
Z KOLEKCJĄ
GROHE GRANDERA™
Dom to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim uczucia i wrażenia, jakie się z nim wiążą. Zaufanie,
bezpieczeństwo, ciepło uczuć, spokój. Tutaj właśnie możesz nabrać nowych sił, w pełni odpocząć,
odprężyć się, odzyskać wewnętrzny spokój i harmonię, ponieważ w twoim domu wszystko jest takie,
jakie być powinno. Każdy detal jest odpowiednio dobrany i znajduje się we właściwym miejscu –
począwszy od oświetlenia na suficie, kończąc na wykończeniu podłogi. O niczym nie zadecydował
przypadek, szczególnie w łazience – w twoim prywatnym, intymnym spa. Witaj w domu. Z kolekcją
GROHE Grandera™.
Zainspirowana specyficzną formą elipsy, forma kolekcji GROHE Grandera™, jest połączeniem kształtu koła
oraz kwadratu, i reprezentuje wyjątkowy design, który jednocześnie jest elegancki i pełen dynamicznej
siły, zarówno ponadczasowy, jak i nowoczesny. W ten sposób powstały jedyne w swoim rodzaju armatury
i prysznice, w których zdawałoby się, reguły geometrii nie miałyby zastosowania. Krawędzie, łuki, linie,
załamania - wszystkie te elementy płynnie przenikają się nawzajem aby w efekcie zaprezentować wodę od
jej najpiękniejszej strony i w całej jej okazałości.

IDEALNIE DOPASOWANE ROZWIĄZANIA
Zamierzeniem, towarzyszącego tworzeniu kolekcji Grandera™ było zagwarantowanie pełnej swobody
przy projektowaniu twojej łazienki. Tylko wtedy bowiem możesz zrealizować swoje marzenia o idealnym
połączeniu designu i komfortu, bez konieczności akceptowania kompromisów. To rozwiązanie perfekcyjnie
dopasowane do twoich potrzeb, gdyż gwarantuje ci wiele możliwości i które pozwolą ci zrealizować
łazienkę marzeń w każdym szczególe – od armatury po mydelniczkę.
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WITAJ W DOMU
W ŚWIECIE
PONADCZASOWEJ
ELEGANCJI
Swoboda stylizacji: kolekcja GROHE Grandera™ opiera się na opływowych
formach i w harmonijny sposób łączy w sobie okrągłe i kwadratowe elementy.
Można byłoby to interpretować jako ukłon w stronę nowoczesnej architektury,
jednak jest to zdecydowanie coś więcej. Kolekcja Grandera™ to zupełnie nowy
język stylizacji i designu, który jest tak innowacyjny, że znosi granice pomiędzy
minimalizmem prostych i ostrych krawędzi a obfitością wypukłych form. Od
podstawy w formie trapezu aż po okrągłe zakończenie wylewki, Grandera™
otwiera nowe możliwości i wytycza nowe zasady, w efekcie czego spotykamy
się z nową formą designu, którego czysta, a jednocześnie pełna siły postać jest
synonimem ponadczasowej elegancji.
Tak, jak wszystkie serie armatur GROHE SPA®, również kolekcja Grandera™ jest
produkowana w Niemczech. Prócz perfekcyjnego wyglądu i estetyki, gwarantujemy
również nadzwyczajną jakość armatury. Jej powłoka jest wyjątkowo odporna na
zarysowania i nawet przy długoletnim użytkowaniu i częstym czyszczeniu nie traci
swego blasku - niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na wersję chromowaną
lub chromu łączonego z elementami w złotym kolorze, czy też opcję szczotkowanej
stali. We wszystkich produktach kolekcji Grandera™ oczywiście zastosowano
również sprawdzoną technologię GROHE SilkMove®, która gwarantuje płynną
i precyzyjną obsługę armatury przez długi okres użytkowania.

DOPRACOWANIE W
KAŻDYM SZCZEGÓLE
Produkując nasze akcesoria Grandera™
wykorzystaliśmy porcelanę najwyższej
jakości, która dopasuje się idealnie do
wystroju każdego wnętrza łazienkowego.

Jako idealne uzupełnienie baterii i pryszniców
kolekcji GROHE Grandera™ w ofercie dostępny
jest szeroki wybór stylowych akcesoriów, które
perfekcyjnie dopasowane są do całej kolekcji.
Elegancka lampa, dozownik na mydło w płynie,
kubek na szczotki do zębów będą uzupełnieniem
stylizacji twojej łazienki, a ich przemyślany projekt
podniesie komfort użytkowania.
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WITAJ W DOMU
TWOICH MARZEŃ
Kolekcja GROHE Grandera™ oferuje te wszystkie rozwiązania, dzięki którym możesz
urządzić swoją łazienkę zgodnie z marzeniami. Niezależnie od tego, czy twoja łazienka służy
ci przede wszystkim jako miejsce pielęgnacji, regeneracji lub relaksu, możesz uzupełnić
swój prysznic na przykład o prysznic ręczny lub deszczownicę Grandera™ i zażyć zupełnie
nowego rodzaju kąpieli. Dzięki wysokiej technologii temperament wody - jej strumień i
temperatura, perfekcyjnie i z jednakową siłą przepływają poprzez każdą dyszę prysznica.
Jednocześnie zastosowana została technologia zredukowanego zużycia wody, która jednak
nie ma wpływu na przyjemność kąpieli. Przyszłościowa technologia GROHE EcoJoy™ to nie
tylko troska o mniejsze zużycie wody, ale również gwarancja zużycia mniejszej ilości energii,
gdyż wykorzystuje się jej mniej do podgrzania wody.

WOLNOŚĆ
BEZ GRANIC
Po długim, stresującym dniu, nic nie przyniesie
większego odprężenia i ulgi niż relaksująca,
kojąca kąpiel. Dla większości z nas kąpiel w
wannie jest ucieleśnieniem czystego relaksu
i zmysłowego luksusu. Szczególnie wanny
wolnostojące, cieszące się coraz większą
popularnością, zapewnią wyjątkowe doznania
spa, stanowiąc jednocześnie wyróżniający się
element wpływający na charakter wnętrza.
Dostępne w ramach serii GROHE Grandera™
armatury do wanien wolnostojących oraz
prysznice ręczne to gwarancja połączonego
w niezwykły sposób komfortu na najwyższym
poziomie oraz innowacyjnego designu.
Dokładnie zgodnie z twoimi oczekiwaniami
wobec marki GROHE.
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WITAJ W DOMU
W KAŻDYM MIEJSCU
NA ŚWIECIE
Elegancja i prostota linii, jaką odnajdujemy w azjatyckim stylu łazienek, jest ceniona na całym świecie.
Design ten, tak jak kolekcja GROHE Grandera™, koncentruje się na czystych krawędziach i opływowych
kształtach, co sprawia, że nasza kolekcja baterii, pryszniców i akcesoriów znajdzie swe zastosowanie
we wnętrzach utrzymanych we wschodnim stylu. W szczególności wykończenie połączenia chromu ze
złotem łączy się wyjątkowo dobrze z taką stylizacją. To dlatego, że w kulturze azjatyckiej kolor złoty jest
synonimem równowagi i stanowi doskonały wybór jeśli chodzi o wnętrze zacisznego, domowego spa.
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WITAJ W DOMU
W ZACHODNIM STYLU
Amerykański design tradycyjnie nawiązuje do rustykalnego stylu, łączonego ze świeżymi i nowoczesnymi
elementami. Również jeśli chodzi o wnętrza łazienkowe, styl ten koncentruje się na rzemiośle wysokiej
jakości. To właśnie jeden z powodów, dlaczego kolekcja GROHE Grandera™ jest popularna również za
granicą. Perfekcyjna forma baterii, pryszniców oraz akcesoriów z wykończeniem w opcji szczotkowanej
stali idealnie dopełni wyposażenie łazienki i sprawi, że poczujesz się jak w domu.
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WITAJ W DOMU
W EUROPEJSKIM STYLU
Europejski design jest tak różnorodny jak Europa sama w sobie. Styl śródziemnomorski, estetyka
skandynawska, francuski przepych - kolekcja GROHE Grandera™ i otwarty, nieskomplikowany język
jej formy oraz designu, jest idealnym akcentem w każdej łazience. A to dlatego, że baterie, prysznice
i akcesoria tej kolekcji w opcji chromowanej są po prostu ponadczasowe i niezwykle eleganckie,
zatem idealnie znajdą swe miejsce w naszych domach, wyznaczając trendy europejskich wnętrz
łazienkowych.
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WITAJ W DOMU
KROK PO KROKU

UMYWALKA & BIDET

CHROM
Lśniące i precyzyjne w obsłudze – chromowana armatura w kolekcji
Grandera™ sprawi, że twoja łazienka rozbłyśnie niecodziennym
światłem. I to na długi, długi czas. Zastosowanie technologii
GROHE SilkMove® to gwarancja komfortu precyzyjnej obsługi przez
wiele lat.

23 303 000
Bateria umywalkowa

23 313 000
Bateria umywalkowa
do umywalek wolnostojących

20 417 000
3-otworowa bateria umywalkowa

20 389 000
3-otworowa bateria umywalkowa
z wysoką wylewką

21 107 000
Bateria umywalkowa

20 414 000 I 20 415 000
3-otworowa bateria umywalkowa
do montażu ściennego
wysięg 177 mm I 234 mm

19 929 000 I 19 930 000
2-otworowa bateria umywalkowa
wysięg 177 mm I 234 mm

23 315 000
Jednouchwytowa bateria bidetowa

Chrom – 000

CHROM/ZŁOTO
Luksus i elegancja – chromowane i złote wykończenie to
kwintesencja stylu i komfortu. Złote akcenty na korpusie,
wylewce oraz uchwycie to wyraz skoncentrowania się na
detalach i pasji, jaką GROHE wkłada w pracę nad wyjątkowym
designem. Zastosowanie technologii GROHE StarLight®
to gwarancja lśniącej powierzchni powłoki, odpornej na
zabrudzenia i matowienie - długotrwały, nieskazitelny wygląd
produktów dzięki zaawansowanemu procesowi chromowania.

Chrom/Złoto – IG0

STAL SZCZOTKOWANA
Światowy styl i ciepły charakter – kolekcja Grandera™ w opcji
wykończenia szczotkowanej stali to mariaż minimalizmu oraz
kosmopolitycznego designu. To wyjątkowe wykończenie
zachowuje swój styl i trwałość począwszy od pierwszego dnia
użytkowania.
Stal Szczotkowana – EN0

SQUIRCLE GROHE

Dla GROHE design to coś więcej niż tylko estetyka i wygląd produktu. Nasza pasja to łączenie
form i funkcji w celu otrzymania optymalnego efektu. Dlatego też przełamujemy stereotypy.
Tak, jak właśnie ma to miejsce w przypadku kolekcji GROHE Grandera™. Nasz zespół projektowy
zainspirowany przez ”squircle” - połączenie kwadratu (square) oraz koła (circle), stworzył formę,
która łączy z pozoru sprzeczne elementy, w wyniku czego powstał zupełnie nowy kanon estetyki.

GROHE
Zero

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®
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GROHE
GRANDERA™
WANNA & PRYSZNIC

19 936 000
4-otworowa kombinacja wannowa

13 341 000
Wylewka wannowa

19 919 000
5-otworowa bateria wannowa

23 318 000
Jednouchwytowa bateria
wannowa do montażu
podłogowego

19 941 000
Bateria centralna z termostatem

18 651 000
Półka GROHE EasyReach™

23 316 000
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa

19 932 000
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa

19 934 000
Bateria termostatyczna do obsługi
jednego wyjścia wody
19 937 000
Bateria termostatyczna ze
zintegrowanym przełącznikiem

19 942 000
Przełącznik pięciodrożny

23 317 000
Jednouchwytowa bateria
wannowa

19 920 000
Jednouchwytowa bateria
wannowa

19 948 000
Wannowa bateria termostatyczna
ze zintegrowanym przełącznikiem

19 944 000
Element zewnętrzny zaworu
podtynkowego
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GROHE
GRANDERA™
PRYSZNICE

AKCESORIA &
PRZYCISKI
SPŁUKUJĄCE

26 037 000
Grandera™ Stick
prysznic ręczny, jednostrumieniowy
rodzaj strumienia:
Rain, ogranicznik przepływu
GROHE EcoJoy® 7,6 l

27 993 000
Grandera™ Stick
zestaw punktowy
z prysznicem ręcznym Grandera™
Stick

27 970 000
Kolanko przyłączeniowe ścienne

27 969 000
Uchwyt prysznicowy ścienny

26 038 000
Grandera™ Stick
zestaw prysznicowy z drążkiem

27 974 000
Prysznic górny 210 mm
rodzaj strumienia: rain

27 986 000
Ramię prysznica

27 982 000 I 27 978 000
Przepust stropowy
Długość 292 mm, długość 142 mm

40 627 000
Uchwyt z ceramicznym
dozownikiem na mydło

40 626 000
Uchwyt z kubkiem ceramicznym

40 628 000
Uchwyt z ceramiczną mydelniczką

40 661 000
Lampa

40 630 000
Wieszak na ręcznik

40 629 000
Wieszak na ręcznik 600 mm

40 633 000
Uchwyt do wanny

40 631 000
Haczyk na płaszcz kąpielowy

40 625 000
Uchwyt na papier

40 632 000
Szczotka toaletowa

38 505 000
Skate Air
przycisk uruchamiający do WC

GROHE
StarLight®
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WITAJ W DOMU
W TWOIM
DOMOWYM SPA
Z GROHE GRANDERA™

GROHE Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Polska
Tel. +48 22 54 32 640
Fax +48 22 54 32 650
biuro@grohe.com.pl
www.grohe.pl

Szukaj inspiracji i odkryj GROHE Grandera™ - świat
wyjątkowych rozwiązań łazienkowych, perfekcyjnie
dopasowanych do twoich indywidualnych potrzeb.
Skontaktuj się z wybranym salonem łazienkowym
lub odwiedź stronę www.grohe.pl
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