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JAKOŚĆ TECHNOLOGIA DESIGN ZRÓWNOWAŻONY  
ROZWÓJ



Pomyśl o miejscu, w którym ludzie spotykają 
się, by być razem. Miejscu, w którym każdy 
nastrój możesz zamienić na nieskończoną liczbę 
wyśmienitych dań i napojów. Miejscu, w którym  
nie tylko wyrażasz siebie, ale także próbujesz 
nowych przepisów i odkrywasz miliony smaków.
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ZLEWOZMYWAKI GROHE  

Zastanów się, jak wiele czasu spędzasz przy zlewie kuchennym. 
Napełnianie garnków, przygotowanie warzyw, mycie naczyń  
po dużym posiłku. To miejsce, w którym różne czynności 
wykonujesz niezliczoną ilość razy w ciągu dnia, więc dlaczego  
nie wybrać rozwiązania, które przewyższa Twoje potrzeby pod 
względem jakości, wyglądu i funkcjonalności?

Kolekcja zlewozmywaków kuchennych GROHE została zaprojektowana 
tak, by pasowała do każdej kuchni. Oferta obejmuje szereg innowacyjnych, 
nowoczesnych modeli, które perfekcyjnie uzupełnią Twoją przestrzeń. 
Znajdziesz w niej kompaktowe zlewozmywaki ze zintegrowanymi ociekaczami, 
duże modele z dwiema komorami oraz eleganckie zlewozmywaki nablatowe, 
które z łatwością dopasujesz do zabudowy. Dzięki systemowi GROHE 
QuickFix oraz możliwości odwracalnego montażu, nowy zlewozmywak 
GROHE możesz bez kłopotu zainstalować w ciągu kilku minut. 

Jesteśmy pewni, że pokochasz nasze wyjątkowe rozwiązania – od warstwy 
izolującej GROHE Whisper, która redukuje hałas, aż po automatyczny 
zestaw odpływowy, dzięki któremu już nigdy więcej nie zanurzysz  
dłoni w brudnej wodzie. Dzięki zlewozmywakowi GROHE z pewnością 
zauważysz różnicę, zaś codzienne czynności staną się mniej uciążliwe.

ZLEWOZMYWAKI GROHE 
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CECHY PRODUKTÓW,  
POWŁOKI I TYPY MONTAŻU
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   

GROHE StarLight
Wszystkie zlewozmywaki GROHE zostały wykonane ze stali 
nierdzewnej o wyższej jakości w porównaniu do standardowych 
materiałów dostępnych na rynku, co stanowi gwarancję ich 
jakości i trwałości. Nasza innowacyjna technika szczotkowania 
gwarantuje także, że błyszcząca, stalowa powierzchnia jest 
wyjątkowo gładka, co znacznie ułatwia jej czyszczenie.

GROHE Whisper
Ciii! Specjalna warstwa izolacyjna umieszczona pod zlewem 
sprawia, że hałas tworzony przez strumień wody, garnki  
i patelnie jest ograniczony do minimum.

GROHE QuickFix
Zainstaluj swój zlewozmywak szybko i łatwo, dzięki systemowi 
montażu GROHE QuickFix (system zawiera pełen zestaw 
montażowy). Dzięki dwóm otworom na baterię, większość 
naszych modeli pozwala na obustronny montaż, dając  
Ci pełną swobodę podczas projektowania Twojej kuchni.
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STANDARDOWY MONTAŻ 
Zlewy z krawędzią o wysokości 8 mm do standardowego montażu.

PŁASKIE KRAWĘDZIE 
Oryginalna krawędź o nachylonym profilu o wysokości 3 mm, dzięki której 
modele zlewów łączą wyjątkowo elegancki design z łatwością instalacji.

Niezależnie od aranżacji Twojej kuchni, w szerokiej gamie 
produktów GROHE z pewnością znajdziesz zlewozmywak, 
który doskonale uzupełni jej wnętrze. Nasza oferta obejmuje 
modele do standardowej instalacji, zlewy do montażu 
nablatowego i podblatowego oraz modele z płaskimi 
krawędziami, dostępne w ośmiu różnych kolekcjach – od 
ponadczasowych, aż po nowoczesne i minimalistyczne. 

W zależności od Twoich potrzeb, możesz także wybierać 
pomiędzy dwoma różnymi gatunkami stali nierdzewnej – 
AISI 304 i AISI 316. Niezależnie od tego czy projektujesz 
kompaktową zabudowę czy szukasz zlewu do wyspy, 
GROHE posiada odpowiedni model w dogodnej cenie.
 
AISI 304  
Każdy model GROHE wykorzystuje stal nierdzewną 
AISI 304, której jakość przewyższa standardy branży. 
Dzięki wysokiej zawartości procentowej chromu i niklu, 
stal AISI 304 zapewnia wyjątkowo jasny odcień oraz 
sprawia, że produkty są odporne na rdzę i korozję. 

AISI 316 (STAL MORSKA)
Dzięki stali AISI 316 dostępnej w serii K400+, GROHE 
oferuje trwałe rozwiązania również dla regionów  
o wysokim stężeniu soli w powietrzu oraz klimacie 
powodującym szybszy proces korozji. AISI 316, zwana 
także „stalą morską”, jest wykorzystywana głównie  
w przemyśle stoczniowym i chemicznym. Słynąca  
z wysokiej zawartości procentowej chromu, niklu  
i molibdenu, jest wyjątkowo odporna na rdzę i korozję,  
a także działanie kwasu i chloru.

OPATENTOWANA TECHNIKA SZCZOTKOWANIA 
(GROHE SATIN FINISH) 
Kolekcje zlewów kuchennych K300 – K1000 są poddawane 
obróbce za pomocą specjalnych, roślinnych włókien 
(Tampico), dzięki czemu wyjątkowe satynowe wykończenie 
jest niezwykle eleganckie i funkcjonalne. Opatentowana 
technika szczotkowania GROHE Satin Finish sprawia, 
że powierzchnia stali nierdzewnej jest gładsza i mniej 
porowata w porównaniu z konkurencyjnymi modelami, 
co ułatwia czyszczenie i gwarantuje większą trwałość.
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MONTAŻ PODBLATOWY 
Elegancki i nowoczesny sposób na montaż poniżej blatu.

MONTAŻ NA RÓWNI Z BLATEM
Produkt posiada wgłębienie o szerokości 1,5 mm, dzięki któremu perfekcyjnie 
dopasowuje się do kuchennego blatu. Alternatywnie, zlew może być 
montowany także na blacie.

DUŻA PRZESTRZEŃ KOMORY 
Dzięki naszym innowacyjnym technologiom produkcyjnym, wszystkie zlewy 
GROHE posiadają duże komory o głębokości 16 cm, co zwiększa dostępną 
przestrzeń i pozwala z łatwością umyć większe naczynia.

STEROWANY ZESTAW ODPŁYWOWY 
Dostępny z każdym modelem sterowany zestaw odpływowy umożliwia 
opróżnianie zlewu bez konieczności zanurzania dłoni w brudnej wodzie – 
czysto i wygodnie.
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Nie możemy obiecać, że mycie naczyń stanie się świetną zabawą, 
ale dzięki inteligentnym i funkcjonalnym rozwiązaniom zastosowanym 
w zlewozmywakach firmy GROHE, Twoja praca w kuchni będzie 
znacznie przyjemniejsza. Czyszczenie jest łatwiejsze, komory można 
opróżnić automatycznie, a każdy dźwięk płynącej wody jest ograniczony. 
Wystarczy, że wybierzesz idealny rozmiar i styl – instalacja jest łatwa, 
zaś korzyści mówią same za siebie.

POZNAJ KORZYŚCI
INNOWACYJNE  
CECHY I FUNKCJE

Przelew
Przelew dostępny we wszystkich 
zlewozmywakach GROHE, pozwala uniknąć 
wycieku wody podczas przypadkowego 
pozostawienia dźwigni baterii w pozycji 
otwartej. W wybranych modelach jest on 
ukryty za pomocą prostokątnej nakładki, 
która stanowi dodatkowy element ozdobny.

Gotowe otwory na baterię
Każdy zlewozmywak GROHE 
posiada dwa otwory na baterię, 
dzięki czemu podczas montażu 
nie są potrzebne żadne dodatkowe
narzędzia. Wybrane modele 
umożliwiają także odwracalną 
instalację, dzięki czemu można 
dostosować je do potrzeb osób 
zarówno prawo- i leworęcznych.
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Odprowadzanie wody
Odpowiednie odprowadzanie wody z komory zlewozmywaka 
i ociekacza to niezwykle ważna funkcja, do której przykładamy 
szczególną uwagę. W kwadratowych zlewozmywakach o 
płaskim dnie, właściwe odprowadzenie wody umożliwiają 
eleganckie załamania w kształcie diamentu, dzięki którym 
woda odpływa z łatwością.

Syfon w zestawie
W celu szybkiego i bezproblemowego 
montażu, każdy z naszych zlewozmywaków 
jest wyposażony w syfon podumywalkowy, 
który uzupełnia zestaw, gwarantując 
kompletne rozwiązanie.

Duża przestrzeń komory
Dzięki naszym innowacyjnym technologiom 
produkcyjnym, wszystkie zlewy GROHE mają  
duże komory o głębokości min. 16 cm, co  
zwiększa dostępną przestrzeń i pozwala  
z łatwością umyć większe naczynia.

Sterowany zestaw odpływowy 
Zlewozmywaki kuchenne GROHE są 
wyposażone w zestaw odpływowy 3,5" 
oraz praktyczną zatyczkę do sitka, która 
zapobiega przedostawaniu się resztek  
do instalacji. Dostępna w wybranych 
modelach stalowa zaślepka ukrywa 
wszelkie pozostałości zebrane w leżącym 
poniżej koszyku, nadając jednocześnie 
komorze zlewozmywaka eleganckiego 
wyglądu.
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Reputacja GROHE jako marki, która dba o najwyższą jakość swoich 
produktów, dotyczy również zlewozmywaków. Każdy model – 
wykonany zarówno ze stali o grubości 0,6 mm w wyjściowym 
segmencie cenowym, jak i o grubości 1 mm w kolekcjach premium, 
wykorzystuje stal o jakości przewyższającej standardy branżowe,  
a dzięki naszemu opatentowanemu procesowi szczotkowania, ich 
powierzchnia jest gładka i łatwa w czyszczeniu. Aby zapewnić jak 
najwyższe bezpieczeństwo, każdy zlewozmywak GROHE, podobnie 
jak nasze baterie, posiada pięcioletnią gwarancję.

DOŻYWOTNIA JAKOŚĆ
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Kolekcja GROHE obejmuje szeroki wybór zlewozmywaków kuchennych:  
od podstawowych modeli, aż po luksusowe projekty o minimalistycznym 
designie. Sposób, w jaki wybrany przez Ciebie zlew zostanie wykonany, 
wpływa na jego trwałość, wygląd oraz przestronność komory. Oto trzy 
rodzaje procesów produkcji, które wykorzystujemy:

ZLEWOZMYWAKI FORMOWANE
Każdy zlewozmywak jest formowany z jednego akrusza stali nierdzewnej 
wysokiej jakości poprzez wykorzystanie specjalnej formy odlewniczej. 
Otwory na baterię i odpływ są wykonywane później. Ta metoda pozwala 
tworzyć trwałe i odporne zlewozmywaki o nawet skomplikowanych 
kształtach, które są dostępne w przystępnych cenach.

ZLEWOZMYWAKI FORMOWANE I SPAWANE 
Rama i komora zlewozmywaka są formowane ze stali nierdzewnej  
wysokiej jakości przed zespawaniem ich ze sobą. Ten proces pozwala 
tworzyć modele o głębokich komorach z bardziej pionowymi ścianami  
w środku oraz mniejszym promieniem pomiędzy komorą a ramą, co 
gwarantuje ich elegancki, nowoczesny wygląd.

ZLEWOZMYWAKI GIĘTE I SPAWANE
Stal wysokiej jakości jest wykrawana laserowo, zanim zostanie wygięta  
w kształt komory, która jest następnie spawana wraz z ramą zlewozmywaka. 
Ta metoda pozwala uzyskać ostre kąty wewnątrz misy o bardzo wąskim 
promieniu – idealne w modelach o minimalistycznym designie. Jako że  
w procesie nie wykorzystuje się formy odlewniczej, stal pozostaje gładsza  
i zachowuje pierwotną grubość także na dnie komory.

PROCES
PRODUKCJI
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SERIE  
PRODUKTÓW

Dostosuj wnętrze swojej kuchni, wybierając zlewozmywak,  
który perfekcyjnie odpowiada Twoim potrzebom. W serii K 
oferujemy osiem modeli o wysokiej trwałości i wyjątkowym 
designie, w wariantach z różną liczbą komór: 1, 1,5 lub 2.  
W zależności od wymagań możesz także wybrać dowolny  
sposób montażu: od standardowej zabudowy po instalację 
podblatową. 

K1000 K800

K700 PODBLATOWY K700
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K200

K500

K400K400+

K300
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SERIA
GROHE K1000

30 270 AL0
Bateria kuchenna
z przełącznikiem strumieni
wysoka wylewka

Zlewozmywak GROHE K1000 zaprojektowany z myślą o 
nowoczesnych kuchniach wyróżnia się spawaną konstrukcją 
z dnem w kształcie rombu, a także dużą powierzchnią 
ociekacza. Jego minimalistyczny, geometryczny styl doskonale 
łączy się z najwyższą funkcjonalnością dzięki dodatkom takim 
jak dołączony syfon i automatyczny zestaw odpływowy. 
Model może być montowany standardowo w zabudowie  
lub jako zlewozmywak nablatowy.
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31 581 SD0
Zlewozmywak K1000
Stal nierdzewna 
1-komorowy
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K1000

31 581 SD0
Zlewozmywak K1000 
Stal nierdzewna 
1-komorowy

31 582 SD0
Zlewozmywak K1000 
Stal nierdzewna 
1-komorowy
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SERIA  
GROHE K800

Wybierz luksusowy zlewozmywak K800 do Twojej kuchni, 
który łączy wyjątkowy design i trwałość wykonania.  
Wybierz 1 lub 2 komory, zdecyduj się na standardową  
instalację lub montaż na równi z blatem i ciesz się 
funkcjonalnością dodatków: syfonu zajmującego niewiele  
miejsca oraz automatycznego systemu odpływowego 
ze stylową zaślepką w postaci sitka na pozostałości.
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K800

32 950 DC0
Bateria kuchenna

31 584 SD0
Zlewozmywak K800 
Stal nierdzewna 
1-komorowy
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31 585 SD0
Zlewozmywak K800
Stal nierdzewna 
2-komorowy
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K800

31 584 SD0
Zlewozmywak K800
Stal nierdzewna 
1-komorowy

31 586 SD0
Zlewozmywak K800
Stal nierdzewna 
1-komorowy

31 583 SD0
Zlewozmywak K800
Stal nierdzewna 
1-komorowy

35 

grohe.pl



36 

ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K700 PODBLATOWY

SERIA 
GROHE K700  
PODBLATOWY

31 255 000
Bateria kuchenna 
wysoka wylewka

Zyskaj spójny, nowoczesny design, dzięki zlewozmywakowi  
K700 do montażu podblatowego. Dzięki głębszej komorze 
i zaokrąglonym krawędziom jest on odpowiedni do instalacji 
pod blatem, gwarantując bezproblemowe, nowoczesne 
wykończenie. Dostępny w wersji z 1 lub 1,5 komory z większą 
z nich po lewej lub prawej stronie.

31 577 SD0
Zlewozmywak podblatowy K700
Stal nierdzewna 
1,5-komorowy
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31 575 SD0
Zlewozmywak podblatowy K700
Stal nierdzewna 
1,5-komorowy
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K700 PODBLATOWY

31 576 SD0
Zlewozmywak podblatowy K700
Stal nierdzewna 
1,5-komorowy

31 574 SD0
Zlewozmywak podblatowy K700
Stal nierdzewna 
1-komorowy

31 577 SD0
Zlewozmywak podblatowy K700
Stal nierdzewna 
1,5-komorowy
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SERIA  
GROHE K700

31 579 SD0
Zlewozmywak K700
Stal nierdzewna 
1-komorowy

Idealny do nowoczesnych, minimalistycznych kuchni – 
kubistyczny zlewozmywak K700 posiada głębszą, większą 
komorę z zaokrąglonymi krawędziami i dnem w kształcie 
rombu. Świetnie sprawdzi się szczególnie w dużych  
wnętrzach. Dostępny jest w trzech różnych rozmiarach  
do standardowej instalacji lub montażu na równi z blatem.

30 294 000
Bateria kuchenna
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31 580 SD0
Zlewozmywak K700
Stal nierdzewna 
1-komorowy
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K700

31 579 SD0
Zlewozmywak K700
Stal nierdzewna 
1-komorowy

31 578 SD0
Zlewozmywak K700
Stal nierdzewna 
1-komorowy
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K700

40 953 000
Automatyczny zestaw odpływowy  
z przelewem

Dla większej wygody możesz 
zamontować zestaw odpływowy 
typu pop-up z przelewem. 

Kompatybilny z modelami K700 oraz 
K700 do montażu podwieszanego.
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SERIA  
GROHE K500

Wykonany z nierdzewnej, spawanej stali dla jak 
najwyższej trwałości, zlewozmywak K500 oferuje 
nowoczesny design i funkcjonalne rozwiązania. 
Wybierz model z ociekaczem i automatycznym 
systemem odpływowym w wariancie z 1 lub 1,5 
komory do obustronnego montażu.
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31 573 SD0
Zestaw Minta
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31 573 SD0
Zestaw Minta 
Zlewozmywak K500 ze stali nierdzewnej
Jednouchwytowa bateria kuchenna Minta
z wyciąganą wylewką
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K500

31 572 SD0
Zlewozmywak K500
Stal nierdzewna 
1,5-komorowy
z odwracalnym ociekaczem 

31 588 SD0
Zlewozmywak K500
Stal nierdzewna 
2-komorowy 
z odwracalnym ociekaczem

31 571 SD0
Zlewozmywak K500
Stal nierdzewna 
1-komorowy
z odwracalnym ociekaczem
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31 569 SD0
Zlewozmywak K400+
Stal nierdzewna 
1,5-komorowy
z odwracalnym ociekaczem
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SERIA  
GROHE K400+

30 273 DC1
Bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni
rozmiar M

Seria zlewozmywaków K400+ wykonanych ze stali nierdzewnej  
AISI 316 stanowi w ofercie GROHE doskonałe rozwiązanie także  
dla regionów o wysokim stężeniu soli w powietrzu oraz klimacie 
powodującym szybszy proces korozji. W kolekcji znajdziesz 
zlewozmywaki z 1 lub 1,5 komory, a także modele do montażu 
odwracalnego, których cienkie krawędzie o wysokości 3 mm 
gwarantują eleganckie wykończenie.
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA 400+ 

31 569 SD0
Zlewozmywak K400+
Stal nierdzewna 
1,5-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

31 568 SD0
Zlewozmywak K400+
Stal nierdzewna 
1-komorowy
z odwracalnym ociekaczem
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K400

SERIA  
GROHE K400

31 570 SD0
Zestaw Concetto

Zadbaj o doskonały wystrój Twojej kuchni dzięki serii 
zlewozmywaków K400. Solidne i praktyczne, o charakterystycznym 
designie – modele te znajdziesz w wariantach z ociekaczem  
oraz 1, 1,5 lub 2 komorami. Wszystkie zlewozmywaki są 
odpowiednie do standardowego, odwracalnego montażu  
oraz posiadają system odpływowy.
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31 570 SD0
Zestaw Concetto
Zlewozmywak K400 ze stali nierdzewnej
Jednouchwytowa bateria kuchenna Concetto
z wyciąganą wylewką
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K400

31 567 SD0
Zlewozmywak K400
Stal nierdzewna 
1,5-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

31 587 SD0
Zlewozmywak K400
Stal nierdzewna 
2-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

31 566 SD0
Zlewozmywak K400
Stal nierdzewna 
1-komorowy
z odwracalnym ociekaczem
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K300

SERIA  
GROHE K300

31 565 SD0
Zestaw Eurosmart

Zaprojektowane z myślą o nowoczesnym stylu życia, 
gładkie linie i zaokrąglone krawędzie zlewozmywaków K300 
doskonale uzupełnią wnętrze Twojej kuchni. Modele do  
montażu odwracalnego znajdziesz w wariantach z 1 i 1,5  
komory, a każdy z nich zawiera także ociekacz i automatyczny  
system odpływowy.
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31 565 SD0
Zestaw Eurosmart
Zlewozmywak K300 ze stali nierdzewnej
Jednouchwytowa bateria kuchenna Eurosmart
z obrotową wylewką
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K300

31 563 SD0
Zlewozmywak K300
Stal nierdzewna 
1-komorowy  
z odwracalnym ociekaczem

31 564 SD0
Zlewozmywak K300
Stal nierdzewna 
1,5-komorowy  
z odwracalnym ociekaczem
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SERIA  
GROHE K200

Uniwersalny design, który perfekcyjnie uzupełni wystrój  
każdego wnętrza. Zlewozmywaki z serii K200 to praktyczne  
i trwałe rozwiązanie do kuchni, w której często gotujesz. 
Modele z pojedynczą komorą i ociekaczem są odpowiednie  
do obustronnego montażu, a automatyczny system 
odpływowy zwiększy Twój komfort na co dzień.
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K200

31 562 SD0
Zestaw Bau
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SERIA K200

31 552 SD0
Zlewozmywak K200
Stal nierdzewna 
1-komorowy
z odwracalnym ociekaczem

31 562 SD0
Zestaw Bau 
Zlewozmywak K200 ze stali nierdzewnej
Jednouchwytowa bateria kuchenna BauEdge
z obrotową wylewką
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ZNAJDŹ SWÓJ PERFECT MATCH
ZLEWOZMYWAK I BATERIA KUCHENNA  
W PEŁNEJ HARMONII
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   PERFECT MATCH 

Wszystkie zlewozmywaki z kolekcji GROHE zostały 
zaprojektowane tak, aby perfekcyjnie pasować do  
Twojej armatury, kuchni i do Twojego stylu życia.  
Nasze modele możesz bez trudu łączyć z bateriami  
i systemami kuchennymi, zachowując ich pełną 
funkcjonalność i spójność pod względem stylistycznym.

Aby ułatwić Ci wybór, przygotowaliśmy także cztery 
kompletne zestawy zlewozmywaków i baterii, dzięki 
czemu możesz za jednym razem nabyć produkty, które 
są do siebie perfekcyjnie dopasowane, a ich montaż 
będzie zupełnie bezproblemowy. Mając na uwadze 
nasze najpopularniejsze kolekcje, możesz wybierać 
pomiędzy seriami Bau, Eurosmart, Concetto lub Minta, 
dzięki którym kupno i instalacja będą szybkie i łatwe.
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K800 K700

EUROCUBE

ESSENCE K7 EUROCUBE

MINTA

K700 
PODBLATOWY

ESSENCE ESSENCE

EUROCUBE

K1000

K7

GROHE BLUE HOME

GROHE RED II DUO 

GROHE BLUE HOME  
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

ZEDRA

K7

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME  
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄC

K7
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   PERFECT MATCH 

K500 K400+ / K400 K300 K200

CONCETTO

MINTA

MINTA

EURODISC

EUROSMART BAUEDGE

EUROSMARTEUROSMART COSMOPOLITAN

MINTA EURODISC COSMOPOLITAN EUROSTYLE COSMOPOLITAN

ZESTAW MINTA ZESTAW CONCETTO ZESTAW EUROSMART ZESTAW BAU

Oto nasze rekomendacje dotyczące idealnego połączenia produktów pod względem designu, by stworzyć TWÓJ PERFECT MATCH. 
Oczywiście z naszymi zlewozmywakami możesz także połączyć inne baterie kuchenne GROHE.

DOSTĘPNE W ZESTAWACH
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GROHE 
BLUE HOME

MONO
GROHE 

RED
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   SYSTEMY KUCHENNE

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE  
Z SYSTEMAMI KUCHENNYMI 
GROHE DLA TWOJEJ 
WYJĄTKOWEJ KUCHNI

Odkryj kuchnię z Twoich marzeń i wybierz nasze zlewozmywaki  
z systemami kuchennymi GROHE Red lub GROHE Blue Home,  
by zaprojektować jej idealne wnętrze. Tam, gdzie nasze  
zlewozmywaki oferują wygodną przestrzeń do przyrządzania  
posiłków, GROHE Red i GROHE Blue Home Mono oferują  
najwyższą wygodę, dzięki dostępnym prosto z baterii 
strumieniom wrzątku lub pysznej, schłodzonej i przeflitrowanej  
wody. Właśnie to nazywamy przyjemnością płynącą z wody.

Zlewozmywaki GROHE mieszczą się  
w standardowych szafkach i można połączyć 
je z jednostką chłodzącą GROHE Blue Home  
lub bojlerem GROHE Red w rozmiarze L.  
Wszystko zmieści się w szafce o wysokości  
60 cm, gwarantując wystarczającą ilość 
miejsca na przechowywanie środków czystości.
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BROSZURA TWOJA KUCHNIA

GROHE: ŚWIAT 
INTELIGENTNYCH 
ROZWIĄZAŃ DO KUCHNI

Odkryj pełną gamę funkcjonalnych i atrakcyjnych pod w naszych  
kolekcjach. W naszych seriach znajdziesz baterie o eleganckich,  
minimalistycznych i ponadczasowych liniach oraz nowoczesne  
modele, które uzupełnią nowoczesne wnętrze. Wyposażono je  
w wiele inteligentnych funkcji i rozwiązań, które zapewniają łatwość  
i komfort użycia – np. wyciągane wylewki, zwiększające wygodę 
i oszczędzające czas, czy możliwość obsługi baterii tylko za pomocą  
opuszka palca. Bez względu na to, czego oczekujesz, firma GROHE 
oferuje szeroki wybór funkcjonalnych rozwiązań, jakich tylko możesz  
sobie życzyć.

BROSZURA SYSTEMY KUCHENNE
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ZLEWOZMYWAKI GROHE   

BROSZURA BLUE HOME BROSZURA RED
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nowość

PERFECT MATCH
IDEALNE POŁĄCZENIE FORMY I FUNKCJI 
ZLEWOZMYWAKI GROHE

Obserwuj nas 

GROHE Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. +48 22 54 32 640
fax +48 22 54 32 650
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Fr
om

 F
O

R
TU

N
E

, S
ep

te
m

b
er

 1
5,

 2
01

7.
 F

O
R

TU
N

E 
is

 a
 r

eg
is

te
re

d 
tr

ad
em

ar
k 

o
f 

T
im

e 
In

c.
, 

u
se

d
 u

n
d

er
 li

ce
n

se
. 

F
O

R
T

U
N

E
 a

n
d

 T
im

e 
In

c.
 a

re
 n

o
t 

 
af

fi
lia

te
d

 w
it

h
, 

an
d

 d
o

 n
o

t 
en

d
o

rs
e 

p
ro

d
u

ct
s 

o
r 

se
rv

ic
es

 o
f,

 G
R

O
H

E
.

JAKOŚĆ TECHNOLOGIA DESIGN ZRÓWNOWAŻONY  
ROZWÓJ


