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RAPIDO SMARTBOX

29 123 000
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi 
jednego wyjścia wody, chrom

29 153 LS0
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi 
jednego wyjścia wody, moon white

29 124 000
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi 
dwóch wyjść wody, chrom

29 156 LS0
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi 
dwóch wyjść wody, moon white

29 126 000
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi 
trzech wyjść wody, chrom

29 127 000
Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinający

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox 
Uniwersalny element podtynkowy

29 157 LS0
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi 
trzech wyjść wody, moon white

29 158 LS0
Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinający, moon white

29 118 000
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi 
jednego wyjścia wody, chrom

29 150 LS0
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi 
jednego wyjścia wody, moon white

29 119 000
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi 
dwóch wyjść wody, chrom

29 151 LS0
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi 
dwóch wyjść wody, moon white

29 121 000
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi 
trzech wyjść wody, chrom

29 122 000
Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinający

29 904 LS0
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi 
trzech wyjść wody, moon white

29 152 LS0
Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinający, moon white
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PRZYKŁADOWE ROZETY Edycja 2 - grudzień 2018
Aktualna broszura zastępuje poprzednią edycję.
Broszura jest wyłącznie materiałem o charakterze poglądowym,  
a szczegóły dotyczące instalacji produktów marki GROHE AG zostały 
określone w instrukcji obsługi każdego produktu, wobec czego Grohe 
Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności 
za instalację produktów GROHE AG niezgodną z właściwą instrukcją.

 

SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



19 948 000
Grandera 
bateria termostatyczna do obsługi 
więcej niż jednego wyjścia wody

19 920 000
Grandera 
jednouchwytowa bateria wannowa

19 958 000
Grohtherm Cube 
bateria termostatyczna do obsługi 
więcej niż jednego wyjścia wody

19 896 000
Eurocube 
jednouchwytowa bateria wannowa

19 468 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan 
bateria termostatyczna do obsługi 
więcej niż jednego wyjścia wody

19 285 001
Essence 
jednouchwytowa bateria wannowa

19 567 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan 
bateria termostatyczna do obsługi 
więcej niż jednego wyjścia wody

19 548 002
Eurodisc Cosmopolitan 
jednouchwytowa bateria wannowa

19 364 000
Veris  
bateria termostatyczna do obsługi 
więcej niż jednego wyjścia wody

19 344 000
Veris 
jednouchwytowa bateria wannowa

19 355 001
Grohtherm 2000 
bateria termostatyczna do obsługi 
więcej niż jednego wyjścia wody

19 506 002
Eurostyle Cosmopolitan 
jednouchwytowa bateria wannowa

19 792 000
Allure Brilliant 
bateria termostatyczna do obsługi 
więcej niż jednego wyjścia wody

19 785 000
Allure Brilliant 
jednouchwytowa bateria wannowa

19 986 000
Grohtherm 1000 
wannowa bateria termostatyczna  
ze zintegrowanym przełącznikiem

19 506 003
Eurostyle 
jednouchwytowa bateria wannowa

19 446 000
Allure 
bateria termostatyczna do obsługi 
więcej niż jednego wyjścia wody

19 315 000
Allure 
jednouchwytowa bateria wannowa

19 399 000
Atrio 
bateria termostatyczna do obsługi 
więcej niż jednego wyjścia wody

19 459 001
Atrio 
jednouchwytowa bateria wannowa

27 618 000
Grohtherm F 
bateria termostatyczna do obsługi 
więcej niż jednego wyjścia wody

19 382 000
Eurosmart Cosmopolitan 
jednouchwytowa bateria wannowa

27 619 000
Grohtherm F 
bateria termostatyczna do wysokich 
przepływów i wielu wyjść wody

19 450 002
Eurosmart 
jednouchwytowa bateria wannowa

GROHE
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SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH grohe.pl

35 501 000
GROHE Rapido E
Uniwersalny podtynkowy element 
jednouchwytowy

35 500 000
GROHE Rapido T
Uniwersalny podtynkowy element 
termostatyczny



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
SMARTCONTROL

KOLEKCJA GROHE SMARTCONTROL DO MONTAŻU 
PODTYNKOWEGO TO ROZWIĄZANIE, KTÓRE 
ZACHWYCA ILOŚCIĄ FUNKCJI.
Intuicyjne w obsłudze pokrętła SmartControl, umożliwiają 
precyzyjną kontrolę natężenia i temperatury wody, a także 
możliwość wyboru rodzaju strumienia za jednym dotknięciem 
palca. Dostępna jest w dwóch wersjach – okrągłej i 
kwadratowej, jak również z dwoma stylowymi powłokami do 
wyboru: klasycznie chromowaną lub pełną subtelnego wyrazu 
wersją, wykonaną w kolorze księżycowej bieli. Każdy wariant 
doskonale współgra z odpowiadającą mu kolekcją produktów 
GROHE.

grohe.pl
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GROHE
SMARTCONTROL
ZESTAW 1

GROHE Rapido SmartBox 
Uniwersalny element podtynkowy 1/2”

SmartControl 
Bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody

Euphoria Cube 150 
Zestaw prysznicowy

Euphoria Cube Stick 
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

Silverflex 
wąż prysznicowy

Euphoria Cube 
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

35 600 000

29 148 000

26 073 000

27 699 000

28 364 000

26 370 000

3 wyjścia wody 1/2”
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), 
regulacja +/- 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole, głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie 
wydajność przepływu: wyjście B = 23 l / min, wyjście C = 25 l / min

deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych 
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

strumień Rain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, 
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

1500 mm
1/2” x 1/2”
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa
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GROHE
SMARTCONTROL
ZESTAW 2

GROHE Rapido SmartBox 
Uniwersalny element podtynkowy 1/2”

SmartControl 
Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody

Euphoria Cube 150 
Zestaw prysznicowy

Euphoria Cube Stick 
Zestaw prysznicowy

Euphoria Cube 
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Talentofill 
zestaw napełniający,odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill 
zestaw napełniający,odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill 
zestaw przyłączeniowy, DN 20

35 600 000

29 149 000

26 073 000

27 703 000

27 704 000

19 952 000

28 991 000

28 993 000

3 wyjścia wody 1/2”
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja +/- 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole, głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
wydajność przepływu: wyjście A = 22 l/min, wyjście B = 26 l/min, wyjście C = 22 l/min

deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

prysznic ręczny (27 699 000), prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy
do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000
GROHE StarLight powłoka chromowa

do dużych wanien
bez elementów do montażu gotowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową
bez elementów do montażu gotowego
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GROHE
SMARTCONTROL
ZESTAW 3

GROHE Rapido SmartBox 
Uniwersalny element podtynkowy 1/2”

Grohtherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść
wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym

Sena Stick 
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

Silverflex 
wąż prysznicowy

Rainshower Cosmopolitan 210 
Zestaw prysznicowy

35 600 000

29 120 000

28 034 000

28 364 000

26 062 000

3 wyjścia wody 1/2”
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia), 
regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole, GROHE TurboStat głowica termostatyczna, GROHE SafeStop blokada na 38°C, 
GROHE SafeStop Plus opcjonalnie dodatkowy ogranicznik temperatury 43°C, wbudowane zawory 
zwrotne i sitka do zanieczyszczeń, możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie, zintegrowane 
kolanko prysznicowe z wyjściem ½” bez elementu montażowego, wydajność przepływu: wyjście B = 
24 l / min, słuchawka prysznicowa = 12 l / min

strumień Rain
metal
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

1500 mm
1/2” x 1/2”
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
minimalne ciśnienie 0,5 bar
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
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GROHE
SMARTCONTROL
ZESTAW 4

GROHE
SMARTCONTROL
ZESTAW 9

GROHE Rapido SmartBox 
Uniwersalny element podtynkowy 1/2”

Grohtherm SmartControl 
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody

Rainshower Allure 230 
Zestaw prysznicowy

Euphoria Cube+ Stick 
Zestaw prysznicowy

Allure Brilliant 
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Allure Brilliant 
wylewka kaskadowa

35 600 000

29 126 000

26 064 000

27 889 000

27 707 000

13 319 000

3 wyjścia wody 1/2”
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia), 
regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa przełącznik SmartControl, regulacja przepływu 
wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow, wymienne symbole, GROHE TurboStat głowica 
termostatyczna, GROHE SafeStop blokada na 38°C, GROHE SafeStop Plus opcjonalnie dodatkowy 
ogranicznik temperatury 43°C, wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń, możliwość 
używania kilku wyjść wody jednocześnie
wydajność przepływu: wyjście A = 23 l/min, wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 23 l/min

deszczownica Rainshower Allure 230 (27 480 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

prysznic ręczny, metalowy (27 888 000), uchwyt ścienny (27 706 000)
metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego, nadaje się do podgrzewaczy przepły-
wowych, min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
metal
GROHE StarLight powłoka chromowa

montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
wysięg wylewki 180 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
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GROHE
SMARTCONTROL
ZESTAW 5

GROHE
SMARTCONTROL
ZESTAW 10

GROHE Rapido SmartBox 
Uniwersalny element podtynkowy 1/2”

Grohtherm SmartControl 
Potrójny zawór odcinający

Rainshower F-Series 15” 
Deszczownica 3 strumieniowa

Rainshower F-Series 15” 
element montażowy

Euphoria Cube+ Stick 
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

Rotaflex Metal Longlife 
metalowy wąż prysznicowy

Grohtherm SmartControl   
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne

35 600 000

29 127 000

27 938 001

26 042 000

27 888 000

28 417 000

29 123 000 

26 370 000

3 wyjścia wody 1/2”
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia), 
regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa, przełącznik SmartControl, 
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole; możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
bez elementu montażowego
wydajność przepływu: wyjście D = 28 l / min, wyjście E = 28 l / min, wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min

strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada wymiary: 
381 mm (szerokość) x 62 mm (wysokość) x 678 mm (głębokość), 
metal, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk, GROHE StarLight powłoka chromowa, szeroki 
strumień GROHE XL Waterfall, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przepływy przy ciśnieniu 3 bar: 1 x Rain 300 mm: 
ok. 20 l/min, 1 x Kaskada; 20 l/min, 2 x Kaskada: 32 l/min, 4 x Bokoma Spray: 20 l/min, 
wymaga elementu montażowego (26 042 000) zamawiany osobno;  
sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody

do użycia z deszczownicą Rainshower F-Series 15” Multi Spray (27 938 001)
wymiary: 295 mm (szerokość) x 120 mm (wysokość) x 181 mm (głębokość)
max.głębokość instalacji: 91 mm
min. grubość ściany: nie mniej niż 200 mm
minimalna głębokość kotew: 14 mm
w pełni metalowa konstrukcja
mosiężne kanały wodne
przyłącza 1/2”

strumień Rain
metal
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

1500 mm
1/2” x 1/2”
z dużą odpornością na rozciąganie, wersja wzmocniona
odporność na rozciąganie 750N
odporność na ciśnienie do 16 bar
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
stożek z opaską silikonową
zapobiegającą obracaniu się prysznica ręcznego podczas używania go jako prysznic boczny
GROHE StarLight powłoka chromowa

do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 00) metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix 
(zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja +/- 6°; GROHE StarLight powłoka 
chromowa; przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego 
Full Flow wymienne symbole; GROHE SafeStop blokada na 38°C; GROHE SafeStop Plus w zestawie 
opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C; wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń; 
wydajność przepływu: wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min wyjście B / C = 
29 l / min

DN 15z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE StarLight 
powłoka chromowa
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GROHE
SMARTCONTROL
ZESTAW 6

Rainshower System SmartControl 360 DUO 
Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem

Rainshower 360 Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego
26 254 /26 450

Grohtherm SmartControl 
Element podtynkowy

26 443 000

26 264 001

26 449 000

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower 360 DUO deszczownica z poziomym ramieniem prysznicowym 450 mm
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O2 spray* i TrioMassage
Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)
biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O2, Rain
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000) 
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus opcjonalnie dodatkowy ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)
* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

wyjście 1/2”
mocowanie w ścianie
szczelna obudowa
zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu

montaż ścienny
2 wyjścia 1/2”
głębokość instalacji 75 - 105 mm
przyłącze do płukania
materiał uszczelniający w komplecie
urządzenie instalacyjne
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GROHE
SMARTCONTROL
ZESTAW 7

GROHE
SMARTCONTROL
ZESTAW 12

26 174 000

29 121 000

26 254 000

26 264 001

27 057 000

GROHE Rapido SmartBox 
Uniwersalny element podtynkowy 1/2”

Power&Soul Cosmopolitan 
Zestaw prysznicowy 4 strumienie

Grohtherm SmartControl 
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody

Rainshower 360 Duo 
Deszczownica 360 mm x 220 mm

Rainshower 360 Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego
26 254 000/ 26 450 000

Rainshower 
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

35 600 000

słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
4 rodzaje strumienia: GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray®, Jet
regulowany uchwyt ścienny (27 074 000)
metalowy wąż prysznicowy Relexaflex Metal Longlife 1500 mm (28 143 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole, GROHE TurboStat głowica termostatyczna, GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus, opcjonalnie dodatkowy ogranicznik temperatury 43°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń, możliwość używania kilku wyjść wody jedno-
cześnie, bez elementu montażowego wydajność przepływu: wyjście A = 23 l/min 
wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 23 l/min

Rainshower 360 DUO deszczownica chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O2 spray* i TrioMassage
ramię prysznicowe 450 mm, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk, 
GROHE StarLight powłoka chromowa, 
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny 
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)
* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

wyjście 1/2”
mocowanie w ścianie
szczelna obudowa
zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

3 wyjścia wody 1/2”
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego
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GROHE
SMARTCONTROL
ZESTAW 8

Rainshower F-Series 15” 
Deszczownica sufitowa 3 strumienie

Grohtherm SmartControl 
Potrójny zawór odcinający

GROHE Rapido SmartBox 
Uniwersalny element podtynkowy 1/2”

Euphoria Cube+ Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

Silverflex

27 939 001

29 127 000

35 600 000

27 888 000

28 364 000

strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada, 
wymiary: 381 mm szer. x 17 mm wys. x 456 mm dł.
metal, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk, 
GROHE StarLight powłoka chromowa
szeroki strumień GROHE XL Waterfall, 
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przepływy przy ciśnieniu 3 bar: 1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min, 1 x Kaskada; 20 l/min
2 x Kaskada: 32 l/min, 4 x Bokoma Spray : 20 l/min
sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody

do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia), 
regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa, przełącznik SmartControl, regulacja przepływu 
wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole, możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
bez elementu montażowego
wydajność przepływu: wyjście D = 28 l / min, wyjście E = 28 l / min, wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min

3 wyjścia wody 1/2”
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

strumień Rain
metal
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

1500 mm
1/2” x 1/2”
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

Grohtherm SmartControl 
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody 

GROHE
Euphoria Cube

29 123 000 

26 370 000

do montażu gotowego zRapido SmartBox (35 600 00) metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix 
(zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja +/- 6°; 
GROHE StarLight powłoka chromowa; przełącznik SmartControl, 
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow; 
wymienne symbole; GROHE SafeStop blokada na 38°C; 
GROHE SafeStop Plus, w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C; wbudowane zawory 
zwrotne i sitka do zanieczyszczeń; wydajność przepływu: 
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min wyjście B / C = 29 l / min

kolanko przyłączeniowe ścienne, 
DN 15z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE StarLight 
powłoka chromowa



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
AQUAYMSPHONY

GROHE AQUASYMPHONY NIE JEST ZWYCZAJNYM 
SYSTEMEM PRYSZNICOWYM –
to strefa wellness, w której rytm wyznacza woda. 
AquaSymphony tworzy strefę pielęgnacji, harmonijnie 
łączącą wodę, muzykę i oświetlenie, by pobudzić wszystkie 
zmysły oraz zapewnić najwspanialsze wrażenia. Jej smukły, 
przestronny kształt kryje w sobie innowacyjną technologię, 
pozwalającą wybrać i regulować strumienie wody.

grohe.pl
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GROHE
AQUAYMSPHONY
ZESTAW 1

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Rainshower F-Series 40” AquaSymphony 
Deszczownica sufitowa z 6 rodzajami strumienia i oświetleniem

Rainshower F-Series 40” 
element montażowy

Grohtherm F 
Kompletny zestaw termostatyczny do Rainshower F - series 40”

GROHE F-digital Deluxe 
obudowa do zabudowy podtynkowej

GROHE F-digital Deluxe 
Jednostka bazowa 4.0 Bluetooth F - Series 40” (BCU V4.0)

GROHE F-digital Deluxe 
Urządzenie Bluetooth BT - 01A dla systemów Apple i Android

GROHE F-digital Deluxe 
jednostka zasilająca

Rapido C Element 
podtynkowy do zaworu odcinającego

Rapido C Element 
podtynkowy do potrójnego zaworu odcinającego

Grohtherm F element podtynkowy do ściennego przyłącza prysznicowego 27621000

35 500 000

26 373 001

26 376 001

34 634 001

36 367 000

26 374 000

36 371 000

42 429 000

35 028 000

35 031 000

35 034 000

wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”, wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich 
wyjść wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

1016 mm (szerokość) x 762 mm (wysokość) x 145 mm (głębokość) metal minimalny przepływ 25 l/
min minimalne zalecane ciśnienie 3.0 bar

do montażu z systemem Rainshower F-Series 40”  
AquaSymphony 1000 mm (szerokość) x 745 mm (wysokość) x 152 mm (głębokość) minimalna 
głębokość instalacji 167 mm

do montażu z systemem Rainshower F-Series 40” AquaSymphony 1000 mm (szerokość) x 745 mm 
(wysokość) x 152 mm (głębokość)minimalna głębokość instalacji 167 mm 
Elementy podtynkowe zamawiane osobno

do użycia z jednostką bazową 26 374 000 / 36 397 000550 x 700 x 110 mm z demontowalnym 
panelem czołowym

do sterowania kurtyną świetlną w deszczownicy sufitowej Rainshower F-Series 40” AquaSymphony 
możliwość podłączenia i sterowania dodatkowymi modułami pary, światła i dźwięku

ze zintegrowaną elektroniką 
do bezprzewodowej transmisji danych montaż ścienny

zasilanie dla jednostki bazowej (26 374 000/ 36 397 000), każdy punkt zasilania dla 2 modułów 
światło/ dźwięk lub 1 deszczownicy sufitowej ze zintegrowanym światłem (27 865 000), możliwość 
podłączenia maksymalnie 2 jednostek zasilających do jednostki bazowej (obsługa 8 modułów)

zasilanie dla jednostki bazowej (26 374 000 / 36 397 000)każdy punkt zasilania dla 2 modułów światło/
dźwięk lub 1 deszczownicy sufitowej ze zintegrowanym światłem (27 865 000)

do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower obudowa z demontowalną pokrywą 
wodoodporna membrana uszczelniająca do zabudowy lekkiej i ciężkiej

do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower obudowa z demontowalną  pokrywą 
wodoodporna membrana  uszczelniająca przyłącze do płukania
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GROHE
AQUAYMSPHONY
ZESTAW 2

GROHE
AQUAYMSPHONY
ZESTAW 15a

GROHE Rapido SmartBox 
Uniwersalny element podtynkowy 1/2”

Rainshower F-Series 40” AquaSymphony  
Deszczownica sufitowa z 6 rodzajami strumiena i oświetleniem

Rainshower F-Series 40” element montażowy

GROHE F-digital Deluxe Jednostka bazowa 4.0 Bluetooth F - Series 40” (BCU
V4.0)

GROHE F-digital Deluxe Urządzenie Bluetooth BT - 01A dla systemów Apple i
Android

GROHE F-digital Deluxe 
obudowa do zabudowy podtynkowej

GROHE F-digital Deluxe 
jednostka zasilająca

GROHE F-digital Deluxe 
Generator pary 6.6 kW z wylotem pary i czujnikiem temperatury

GROHE F-digital Deluxe 
zestaw do zabudowy podtynkowej

Rainshower F-Series 
zestaw świetlny

Rainshower F-Series 
zestaw do zabudowy podtynkowej

Rainshower F-Series 
zestaw dźwiękowy

Rainshower F-Series 
zestaw do zabudowy podtynkowej

Grohtherm SmartControl 
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody

35 600 000

26 373 001

26 376 001

26 374 000

36 371 000

36 367 000

42 429 000

27 934 000

29 074 000

36 359 000

29 072 000

36 360 000

29 073 000

29 126 000

3 wyjścia wody 1/2”
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm

1016 mm (szerokość) x 762 mm (wysokość) x 145 mm (głębokość) metal minimalny przepływ 25 l/
min minimalne zalecane ciśnienie 3.0 bar

do montażu z systemem Rainshower F-Series 40” AquaSymphony 1000 mm (szerokość) x 745 mm 
(wysokość) x 152 mm (głębokość)minimalna głębokość instalacji 167 mm

do sterowania kurtyną świetlną w deszczownicy sufitowej Rainshower F-Series 40” AquaSymphony 
możliwość podłączenia i sterowania dodatkowymi modułami pary, światła i dźwięku

ze zintegrowaną elektroniką do bezprzewodowej transmisji danych montaż ścienny

do użycia z jednostką bazową 26 374 000 / 36 397 000550 x 700 x 110 mm z demontowalnym 
panelem czołowym

zasilanie dla jednostki bazowej (26 374 000 / 36 397 000)każdy punkt zasilania dla 2 modułów światło/
dźwięk lub 1 deszczownicy sufitowej ze zintegrowanym światłem (27 865 000)

generator pary 415 x 445 x 130 mm do pomieszczeń o kubaturze do 17 m3 

wymagany element podtynkowy 29074000 - zamawiany osobno

do zastosowania z generatorem pary (36 362 000 lub 27 934 000)

127 x 127 mm na 1 moduł pełna paleta LED: delikatne  światło ze zmiennymi kolorami 
wymagany element podtynkowy 29072000, zamawiany osobno

do użycia z podwójnym modułem świetlnym (36 359 000)

127 x 127 mm na 1 moduł pełnozakresowe głośniki stereo 
wymagany element podtynkowy 29073000, zamawiany osobno

do zastosowania z podwójnym modułem dźwiękowym (36 360 000)

do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
VERIS

ZAKORZENIONA W FILOZOFII ZMYSŁOWEGO 
MINIMALIZMU.
Kolekcja GROHE Veris łączy pragmatyzm z emocjonalnością. 
Wijące się krzywe spotykają miękkie krawędzie, tworząc 
ponadczasową i kunsztowną formę. Uchwyty w kształcie 
podłużnego owalu nadają armaturze łagodny charakter 
architektoniczny, pierścienie wokół podstaw wylewek i 
pryszniców akcentują miejsce przeznaczenia, a wylewki baterii 
są wygodnie nachylone pod kątem 7°.

grohe.pl
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GROHE
VERIS F-DIGITAL
ZESTAW 1

Rainshower® Veris 300
Zestaw prysznicowy

Elektroniczny sterownik 
i przełącznik prysznicowy

GROHE Ondus® Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

GROHE Ondus
uchwyt prysznicowy ścienny

GROHE Ondus
kolanko przyłączeniowe ścienne

Silverflex 
wąż prysznicowy

zasilacz 
110 - 240 V

zasilacz z wtyczką 
230V

26 068 000

36 295 000

27 185 000

27 188 000

27 190 000

28 364 000

36 078 000

65 790 000* 

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Veris (27 471 000), 
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, 
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

zawiera elektroniczny termostat, elektroniczny sterownik
technologia bezprzewodowa, kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy, 
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury  
wymagany: zasilacz do zabudowy 36 078 000 lub zasilacz z wtyczką  65 790 000  
- zamawiane osobno

dostępny strumień Rain
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
GROHE DreamSpray®
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych

montaż ścienny
nieprzestawialny

gwint przyłącza 1/2”
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym

z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2” x 1/2”

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

* produkt opcjonalny
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GROHE
VERIS F-DIGITAL
ZESTAW 2

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

GROHE Ondus® Stick
Zestaw prysznicowy jednostrumieniowy

elektroniczny 
sterownik i przełącznik wannowy 

zasilacz 
110 - 240 V

zasilacz z wtyczką
230V

19 952 000

28 991 000

28 993 000

27 532 000

36 289 000

36 078 000

65 790 000*

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
do kombinacji z 28 990 000, 28 991 000

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

elementy składowe:
prysznic ręczny 27 184 000
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm 28 146 000
przepust węża

zawiera elektroniczny termostat
technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa 
do montażu z 36078000 lub 65790000 - zamawiane osobno

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm 
 
 
 
 
 
 
* produkt opcjonalny
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GROHE
VERIS F-DIGITAL
ZESTAW 3

Veris
wylewka wannowa, DN 20

element montażowy 
do podłogowych wylewek wannowych

GROHE Ondus® Stick
Zestaw prysznicowy jednostrumieniowy

elektroniczny 
sterownik i przełącznik wannowy 

zasilacz 
110 - 240 V

zasilacz 
z wtyczką 230V

13 245 000

45 984 001

27 532 000

36 289 000

36 078 000

65 790 000*

do montażu podłogowego
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 45 984 001
bez podłogowego elementu
montażowego
wylewka z perlatorem
wysięg wylewki 295 mm
wysokość całkowita 1037mm
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
wyrównanie podłogowe 0-80 mm
przyłącze wody 1/2”
korek spłukiwania
elementy mocujące

elementy składowe:
prysznic ręczny 27 184 000
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm 28 146 000
przepust węża

zawiera elektroniczny termostat
technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa 
do montażu z 36078000 lub 65790000- zamawiane osobno

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm 
 
 
 
 
 
 
* produkt opcjonalny

wąż  
przyłączeniowy

07 300 000*

*produkt opcjonalny
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GROHE
VERIS F-DIGITAL
ZESTAW 4

Rainshower® Veris 300
Zestaw prysznicowy

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

GROHE Ondus® Stick
Zestaw prysznicowy jednostrumieniowy

elektroniczny 
sterownik i przełącznik

zasilacz 
110 - 240 V

zasilacz z wtyczką 
230V

26 068 000

19 952 000

28 991 000

28 993 000

27 532 000

36 289 000

36 078 000

65 790 000*

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Veris (27 471 000), 
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, 
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

zawiera elektroniczny termostat, elektroniczny sterownik, technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu, funkcja pauzy, funkcja pamięci, sygnalizacja LED:
wizualna dla zmniejszenia zużycia wody, wymaga instalacji z: 
zasilacz do zabudowy 36 078000 
lub zasilacz z wtyczką 65 790 000

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

elementy składowe:
prysznic ręczny 27 184 000
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm 28 146 000
przepust węża

zawiera elektroniczny termostat
technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa
do montażu z 3607800 lub 65790000- zamawiane osobno

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm 
 
 
 
 
* produkt opcjonalny
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GROHE
VERIS F-DIGITAL
ZESTAW 5

Rainshower® Veris 300
Zestaw prysznicowy

GROHE Ondus® Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

GROHE Ondus
uchwyt prysznicowy ścienny

GROHE Ondus
kolanko przyłączeniowe ścienne

wąż prysznicowy Silverflex
z tworzywa sztucznego

Rainshower® F-Series 5”
Jednostrumieniowy prysznic boczny

F-digital
Elektroniczny sterownik i przełącznik prysznicowy,

zasilacz 
110 - 240 V

zasilacz z wtyczką 
230V

26 068 000

27 185 000

27 188 000

27 190 000

28 364 000

27 251 000

36 295 000

36 078 000

65 790 000*

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Veris (27 471 000), 
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, 
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

dostępny strumień Rain 
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
GROHE DreamSpray®
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

montaż ścienny
nieprzestawialny

gwint przyłącza 1/2”
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym

łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2” x 1/2”

dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm, z elementem do zabudowy podtynkowej
przegub kulowy (regulacja 12,5°)
regulacja przepływu GROHE FlowBalance, gwint przyłącza 1/2”
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

zawiera elektroniczny termostat, elektroniczny sterownik
technologia bezprzewodowa, kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy, 
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury 
do użycia z 36078000 lub 65790000- zamawiane osobno 

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm 
 
 
 
* produkt opcjonalny
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GROHE
VERIS
ZESTAW 1

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Rainshower® Veris 300
Zestaw prysznicowy

Veris bateria termostatyczna
do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

GROHE Ondus
element zewnętrzny zaworu podtynkowego

element wewnętrzny zaworu
podtynkowego, DN 25

GROHE Ondus® Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

GROHE Ondus
uchwyt prysznicowy ścienny

GROHE Ondus
kolanko przyłączeniowe ścienne

wąż prysznicowy Silverflex
z tworzywa sztucznego

Rainshower® F-Series 5”
Jednostrumieniowy prysznic boczny

35 500 000

26 068 000

19 364 000

19 444 000

29 032 000

27 185 000

27 188 000

27 190 000

28 364 000

27 251 000

wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat 
2 wyjścia górne 1/2”, wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść, 
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

elementy składowe: deszczownica Rainshower Veris (27 471 000), 
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, 
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

powłoka chromowa GROHE StarLight, 
zintegrowany ogranicznik temperatury GROHE SafeStop Plus, wielofunkcyjny regulator
przepływu: blokada i regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy dwoma 
wyjściami wody, rozeta ścienna z GROHE QuickFix (z uszczelnieniem, zakryte mocowania), 
metalowa rozeta, metalowe pokrętła

do montażu gotowego do:
29 032 000
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
rozeta z systemem mocowania

zmontowana wstępnie głowica 1/2”, przyłącze gwintowane 1/2”
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR

dostępny strumień Rain, z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight, GROHE DreamSpray
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych

montaż ścienny
nieprzestawialny

gwint przyłącza 1/2”
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym

gładka powierzchnia, łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm, 1/2” x 1/2”

dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm, do użycia także jako deszczownica górna
przegub kulowy (regulacja 12,5°), regulacja przepływu GROHE FlowBalance
gwint przyłącza 1/2”,, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
GROHE DreamSpray®. SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
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GROHE
VERIS
ZESTAW 2

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy

Rainshower® Cosmopolitan 210
Zestaw prysznicowy

Veris
jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria 110 Massage
Prysznic ręczny, 3 strumienie

Silverflex 
wąż prysznicowy

Rainshower®
uchwyt prysznicowy ścienny

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

35 501 000

26 062 000

19 344 000

27 239 000

28 364 000

27 074 000

27 057 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

elementy składowe:
deszczownica Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 373 000)
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
GROHE DreamSpray®
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
minimalne ciśnienie 0,5 bar

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody
GROHE DreamSpray®
GROHE SprayDimmer® (bezstopniowa redukcja przepływu)
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2” x 1/2”

nieprzestawialny
z okrągłą rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
ALLURE BRILLIANT

GŁADKIE POWIERZCHNIE, INTRYGUJĄCE KĄTY I 
KUNSZTOWNE DETALE.
Allure Brilliant to pokaz doskonałej precyzji, którą można 
było osiągnąć jedynie dzięki długoletniemu doświadczeniu i 
niesłabnącej pasji do innowacji. Powierzchnie idealnie przycięte 
w fasety budzą skojarzenie z diamentami, nadając nowy 
wymiar zarówno łazienkowemu wzornictwu jak i wodzie. 
Otwór na końcu baterii pozwala na podziwianie płynącego 
strumienia. Szczyt luksusu i wyrafinowania w łazience.

grohe.pl
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GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 1

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria Cube+ Stick
Zestaw prysznicowy

Allure Brilliant
kolanko przyłączeniowe ścienne

Talentofil
Zestaw napełniający odpływowo-przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

zestaw  
zabezpieczający

35 501 000

19 785 000

27 889 000

27 707 000

28 990 000

19 952 000

28 993 000

29 008 000*

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

elementy składowe:
prysznic ręczny, metalowy (27 888 000)
uchwyt ścienny (27 706 000)
metalowy wąż prysznicowy 1500 mm (28 417)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

do Rapido E 35 501 000 
z zaworem zwrotnym 
do użycia z zestawami odpływowymi 
* produkt opcjonalny
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GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 3

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria Cube+ Stick
zestaw prysznicowy z drążkiem

Allure Brilliant 
Kolanko przyłączeniowe ścienne

Rainshower® Allure 230
Zestaw prysznicowy

35 501 000

19 785 000

27 891 000

27 707 000

26 065 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

elementy składowe:
prysznic ręczny, metalowy (27 888 000)
drążek prysznicowy 600 mm
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm (28 025 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

elementy składowe:
deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000)
przepust stropowy Rainshower 154 mm ( 27 711 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
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GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 4

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Rainshower Allure 230
Zestaw prysznicowy

Allure Brilliant
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

Euphoria Cube+ Stick
jednostrumieniowy przysznic ręczny

Allure Brilliant
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Allure Brilliant
uchwyt prysznicowy ścienny

Silverflex 
Wąż prysznicowy 1500 mm

Allure Brilient
element zewnętrzny zaworu podtynkowego

element wewnętrzny zaworu podtynkowego, 
DN 25

Prysznic boczny Relexa x3
dostępny strumień Rain

35 500 000

26 064 000

19 792 000

27 884 001

27 707 000

27 706 000

28 364 000

19 796 000

29 032 000

27 251 000

wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”, wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000), 
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 709 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min, 
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

powłoka chromowa GROHE StarLight
zintegrowany ogranicznik temperatury GROHE SafeStop Plus
wielofunkcyjny regulator przepływu, przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody, rozeta 
ścienna z GROHE QuickFix® (z uszczelnieniem, zakryte mocowania), metalowe pokrętła

dostępny strumień Rain, metal
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z tworzywa sztucznego, gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm, 1/2” x 1/2”

do montażu gotowego do:
29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2”)
powłoka chromowa z GROHE StarLight® głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo, zakres regulacji 43 - 91 mm

zmontowana wstępnie głowica 1/2”, przyłącze gwintowane 1/2”
głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR

127 x 127 mm z elementem do zabudowy podtynkowej, przegub kulowy (regulacja 12,5°), 
regulacja przepływu GROHE FlowBalance
gwint przyłącza 1/2”, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych GROHE DreamSpray®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
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GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 5

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Allure Brilliant
wylewka wannowa, DN 20

Allure Brilliant
jednouchwytowa bateria prysznicowa

Allure Brilliant
przełącznik pięciodrożny

przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej

Euphoria Cube Stick
zestaw punktowy

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne, 

Rainshower Allure 230
Zestaw prysznicowy

35 501 000

13 299 000

19 789 000

19 798 000

29 033 000

27 703 000

27 704 000

26 065 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
wysięg 161mm

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

zestaw do montażu gotowego do 29 033 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm

zabudowa w ścianie z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2”
2 wyjścia 1/2”, 1 wylot wanny 3/4”
głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm
odporny na korozję mosiądz DR

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 699 000), prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000), GROHE DreamSpray, 
GROHE EcoJoy technologia dla zmniejszenia zużycia wody,  
powłoka chromowa z GROHE StarLight, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, 
wewnętrzny kanał wodny stabilizator przepływu 9,5 l/min,  
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego, 
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight

Zestaw prysznicowy elementy składowe:
deszczownica Rainshower Allure 210 (27 480 000)
przepust stropowy Rainshower 154 mm
GROHE DreamSpray, z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
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GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 6

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Rainshower
jednostrumieniowy prysznic górny

Allure Brilliant
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

Allure Brilliant
element zewnętrzny zaworu podtynkowego

element wewnętrzny zaworu, podtynkowego, DN 25

Euphoria Cube+ Stick
jednostrumieniowy prysznic ręczny

Allure Brilliant
uchwyt przysznicowy ścienny

Allure Brilliant
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Wąż prysznicowy 1500 mm Silverflex

Rainshower
jednostrumieniowy prysznic boczny

35 500 000

27 286 000

19 792 000

19 796 000

29 032 000

27 884 001

27 706 000

27 707 000

28 364 000

27 251 000

wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”, wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

508 x 508 mm, gwint przyłącza 1/2”
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
minimalne ciśnienie 1,0 bar

powłoka chromowa GROHE StarLight
zintegrowany ogranicznik temperatury GROHE SafeStop Plus
wielofunkcyjny regulator przepływu, przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody, rozeta 
ścienna z GROHE QuickFix® (z uszczelnieniem, zakryte mocowania), metalowe pokrętła

do montażu gotowego do:
29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2”)
powłoka chromowa z GROHE StarLight® głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo zakres regulacji 43 - 91 mm

zmontowana wstępnie głowica 1/2”, przyłącze gwintowane 1/2”
głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR

dostępny strumień Rain, metal
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z tworzywa sztucznego, gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm, 1/2” x 1/2”

dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm
z elementem do zabudowy podtynkowej, 
przegub kulowy (regulacja 12,5°), regulacja przepływu GROHE FlowBalance
gwint przyłącza 1/2”, nadaje się do podgrzewaczy, przepływowych, GROHE DreamSpray
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym powłoka chromowa z GROHE StarLight
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GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 7

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Allure Brilliant
wylewka wannowa, DN 20

element montażowy
do podłogowych wylewek wannowych

Allure Brilliant
jednouchwytowa bateria wannowa

uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny

Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

wąż  
przyłączeniowy

35 501 000

13 301 000

45 984 001

19 785 000

27 531 000

27 699 000

07 300 000*

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

do montażu podłogowego
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 45 984 001
bez podłogowego elementu
montażowego
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
wysokość całkowita 1070 mm

bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
wyrównanie podłogowe 0-80 mm
przyłącze wody 1/2”
korek spłukiwania
elementy mocujące

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
metalowy wąż prysznicowy 1/2” x 3/8”,
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

*produkt opcjonalny
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GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 8

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Allure Brilliant
wylewka kaskadowa

Allure Brilliant
jednouchwytowa bateria wannowa

uchwyt prysznica ręcznęgo
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych

Euphoria Cube Stick
jednostrumieniowy prysznic ręczny

35 501 000

13 319 000

19 785 000

27 531 000

27 699 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wysięg wylewki 180 mm

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
metalowy wąż prysznicowy 1/2” x 3/8”,
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wąż  
przyłączeniowy

07 300 000*

*produkt opcjonalny
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GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 9

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Rainshower® F-Series 15”
Deszczownica 3 strumieniowa

Rainshower® F-Series 15”
element montażowy

Allure Brilliant
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

Allure Brilliant
przełącznik pięciodrożny

przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej

Rainshower F-Series 5”
Jednostrumieniowy prysznic boczny

Euphoria Cube
jednostrumieniowy prysznic ręczny

Allure Brilliant
uchwyt prysznicowy ścienny

Allure Brilliant
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Silverflex 
Wąż prysznicowy 1500 mm

35 500 000

27 938 001

26 042 000

19 792 000

19 798 000

29 033 000

27 251 000

27 884 001

27 706 000

27 707 000

28 364 000

wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm; urządzenie wstępnie 
zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat; 2 wyjścia górne 1/2”, wielkość przepływu 
53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść; wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z 
oddzielnym zaworem odcinającym; prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

strumienie Rain,
Bokoma Spray,
Kaskada
wymiary 381 mm (szer) x 60 mm (wys) x 677 mm (głęb)metal

do użycia z deszczownicą Rainshower® F-Series 15” Multi Spray
wymiary 295 mm (szer) x 121 mm (wys) x 181 mm (głęb); max.głębokość instalacji: 91 mm, min. 
grubość ściany: nie mniej niż 200 mm; minimalna głębokość kotew: 14 mmm 
w pełni metalowa konstrukcja, mosiężne kanały wodne przyłącza 1/2”

powłoka chromowa GROHE StarLight; zintegrowany ogranicznik temperatury GROHE SafeStop Plus
wielofunkcyjny regulator przepływu, przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody,  
rozeta ścienna z GROHE QuickFix (z uszczelnieniem, zakryte mocowania), metalowe pokrętła

zestaw do montażu gotowego do 29 033 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej 
powłoka chromowa z GROHE StarLight
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo zakres regulacji 66 - 113 mm

zabudowa w ścianie, z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2”, 2 wyjścia 1/2”, 1 wylot wanny 3/4”
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm; odporny na korozję mosiądz DR

dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm z elementem do zabudowy podtynkowej, przegub kulowy 
(regulacja 12,5°), regulacja przepływu GROHE FlowBalance, gwint przyłącza 1/2” nadaje się 
do podgrzewaczy przepływowych, GROHE DreamSpray, SpeedClean system przeciw osadom 
wapiennym, powłoka chromowa z GROHE StarLight

dostępny strumień Rain, metal, GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight; SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight

z tworzywa sztucznego, gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree; 1500 mm, 1/2” x 1/2”

Allure Brilliant
element zewnętrzny zaworu podtynkowego

element wewnętrzny zaworu, podtynkowego, DN 25

19 796 000

29 032 000

do montażu gotowego do: 
29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2”)
powłoka chromowa z GROHE StarLight® głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo zakres regulacji 43 - 91 mm

zmontowana wstępnie głowica 1/2”, przyłącze gwintowane 1/2”
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
ALLURE

PERFEKCYJNIE WYWAŻONE PROPORCJE NA 
ZEWNĄTRZ I ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE 
WEWNĄTRZ.
Allure łączy w sobie wyszukane piękno i wyjątkową 
funkcjonalność. Cylindryczne formy wyrastają z podstaw 
opartych na kształcie kwadratu lub prostokąta, co skutkuje 
minimalistycznym, wyszukanym stylem. Kolekcja oferuje dwa 
typy uchwytów do kontrolowania wody – płaską, pojedynczą 
dźwignię lub klasyczny układ, w którym oddzielne uchwyty 
odpowiadają osobno za ciepłą i zimną wodę.

grohe.pl
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GROHE
ALLURE
ZESTAW 3

GROHE
ALLURE
ZESTAW 5

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Rainshower® Allure 210 
Zestaw prysznicowy

Allure
jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria Cube Stick
zestaw prysznicowy z drążkiem

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne

35 501 000

26 065 000

19 315 000

27 700 000

27 076 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

elementy składowe:
deszczownica Rainshower Allure 210 (27 480 000)
przepust stropowy Rainshower 154mm
GROHE DreamSpray
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

prysznic ręczny (27 698 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 841 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
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GROHE
ALLURE
ZESTAW 4

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Rainshower® F-Series 10”
Zestaw prysznicowy

Allure 
Bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne

Sena
zestaw prysznicowy z drążkiem

35 500 000

26 071 000

19 446 000

27 076 000

28 581 000

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
przepust stropowy 142 mm (27 485 000)
GROHE DreamSpray
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar

powłoka chromowa GROHE StarLight
pokrętło z wyborem temperatury z blokadą GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie) dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C
blokada i regulacja strumienia przepływu
wielofunkcyjny regulator przepływu:
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowe pokrętła, metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym

metal
elementy składowe:
prysznic ręczny Sena Stick (28 308 000)
drążek prysznicowy 600 mm (28 580 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2” x 1/2” (28 154 000)
adapter kątowy (28 389 000)
wewnętrzny kanał wodny
powłoka chromowa z GROHE StarLight
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GROHE
ALLURE
ZESTAW 5

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Rainshower® F-Series 10” 254 x 254
Zestaw prysznicowy 286 mm

Allure
jednouchwytowa bateria prysznicowa

Allure
przełącznik pięciodrożny

przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej

Allure
wylewka wannowa, DN 20

Sena Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

35 501 000

26 070 000

19 317 000

19 590 000

29 033 000

13 218 000

28 341 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm, urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie, 1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 488 000)
GROHE DreamSpray® z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight® SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych, min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar

powłoka chromowa GROHE StarLight
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 29 033 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
rozeta z systemem mocowania
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo, zakres regulacji 66 - 113 mm
do stosowania z elementem podtynkowym

zabudowa w ścianie
z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2”
2 wyjścia 1/2”, 1 wylot wanny 3/4”
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo, zakres regulacji 66 - 113 mm
odporny na korozję mosiądz DR

do montażu podłogowego do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 45 984 001
bez podłogowego elementu montażowego
wysięg 300 mm wylewka z perlatorem, wysokość całkowita 910 mm
powłoka chromowa z GROHE StarLight
minimalne ciśnienie robocze 1.0 bar

uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych

27 531 000

uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego z kwadratową rozetą
metalowy wąż prysznicowy 1/2” x 3/8”, 2000 mm (28 158 000)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa GROHE StarLight

element montażowy
do podłogowych wylewek wannowych

45 984 001

bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
wyrównanie podłogowe 0-80 mm
przyłącze wody 1/2”
korek spłukiwania
elementy mocujące

dostępny strumień Rain, metal
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min, wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
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GROHE
ALLURE F-DIGITAL
ZESTAW 1

Rainshower® Allure 230
Zestaw prysznicowy

Rainshower
uchwyt prysznicowy ścienny

Rainshower
kolanko przyłączeniowe ścienne

Euphoria Cube+ Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

Silverflex
wąż prysznicowy

Rainshower® F-Series 5”
Jednostrumieniowy prysznic boczny

podstawka pod elektroniczny sterownik i przełącznik

F-digital
Elektroniczny sterownik i przełącznik prysznicowy

zasilacz 
110 - 240 V

zasilacz 
z wtyczką 230V

26 064 000

27 075 000

27 076 000

27 888 000

28 364 000

27 251 000

40 548 000

36 295 000

36 078 000*

65 790 000

elementy składowe: deszczownica Rainshower Allure 230 (27 480 000), 
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min, 
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

nieprzestawialny
powłoka chromowa z GROHE StarLight
z kwadratową rozetą

gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym

dostępny strumień Rain, metal, stabilizator przepływu 9,5 l/min., GROHE EcoJoy
technologia dla zmniejszenia zużycia wody, GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa 
z GROHE StarLight SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny 
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych, uniwersalny montaż, 
pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

z tworzywa sztucznego, gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm, 1/2” x 1/2”

dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm, z elementem do zabudowy podtynkowej
przegub kulowy (regulacja 12,5°), 
regulacja przepływu GROHE FlowBalance, gwint przyłącza 1/2”,  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych GROHE DreamSpray, SpeedClean system 
przeciw osadomwapiennym powłoka chromowa z GROHE StarLight

zabudowa pionowa lub pozioma
do stosowania z 36 289 000 i 36 295 000
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

zawiera elektroniczny termostat, elektroniczny sterownik
technologia bezprzewodowa, kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy, 
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury 

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm 
 
 
*produkt opcjonalny
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GROHE
ALLURE F-DIGITAL
ZESTAW 2

Allure
wylewka kaskadowa

Euphoria Cube+ Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

uchwyt prysznica ręcznego 
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych

elektroniczny 
sterownik i przełącznik

podstawka 
pod elektroniczny sterownik i przełącznik

zasilacz 
110 - 240 V

zasilacz 
z wtyczką 230V

13 317 000

27 888 000

27 531 000

36 289 000

40 548 000

36 078 000

65 790 000*

montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight
wysięg wylewki 180 mm

dostępny strumień Rain
metal
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
metalowy wąż prysznicowy 1/2” x 3/8”,
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight

zawiera elektroniczny termostat
technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa

zabudowa pionowa lub pozioma
do stosowania z 36 289 000 i 36 295 000
powłoka chromowa z GROHE StarLight

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm 
 
 
 
 
 
 
*produkt opcjonalny

wąż  
przyłączeniowy

07 300 000*

*produkt opcjonalny



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
ATRIO

HARMOINIJNE POŁĄCZENIE CYLINDRYCZNYCH KSZTAŁTÓW. 
Zgrabne cylindry mają różną średnicę i wysokość, tworząc dwa 
warianty kolekcji – Atrio Classic i Atrio 7°. Obydwa wykorzystują smukłe 
dźwignie i uchwyty, które razem ze zmniejszonymi proporcjami tworzą 
klasyczny wygląd, pasujący do wnętrza każdej łazienki. Atrio oferuje 
dwa style uchwytów do kontroli temperatury i ciśnienia wody. Ypsilon 
to rozwiązanie, w którym do obsługi używa się dwóch uchwytów – 
osobnych do ciepłej i zimnej wody, natomiast baterie Jota mają głowicę 
jednouchwytową.

grohe.pl
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GROHE
ATRIO
ZESTAW 1

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Rainshower® Cosmopolitan 400
Zestaw prysznicowy

Atrio
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

Sena
zestaw punktowy

Rainshower
kolanko przyłączeniowe ścienne DN15

35 500 000

26 256 000

19 399 000

28 348 000

27 057 000

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych

do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight, blokada GROHE SafeStop przy 38°C
wielofunkcyjny regulator przepływu:
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
blokada i regulacja strumienia przepływu
uszczelnienie rozety i trzpienia, rozeta ścienna, zakryte zamocowanie, pokrętło Jota

elementy składowe:
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
uchwyt prysznica ścienny (28 690 000)
wąż prysznicowy (28 151 000)
powłoka chromowa z GROHE StarLight
\wewnętrzny kanał wodny
GROHE DreamSpray
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight
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GROHE
ATRIO
ZESTAW 2

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Rainshower
Zestaw prysznicowy

Atrio
jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria Cosmopolitan
zestaw punktowy

Rainshower
kolanko przyłączeniowe ścienne

35 501 000

26 257 000

19 459 001

27 369 000

27 057 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight
uszczelnienia rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

elementy składowe:
prysznic ręczny
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1500 mm (28 364 000)
powłoka chromowa z GROHE StarLight
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
GRANDERA

MINIMALISTYCZNA I PROSTA, A JEDNAK 
EKSTRAWAGANCKA.
Czysta, oparta na kształcie kwadratu, a jednak zaokrąglona. 
Ponadczasowa i klasyczna, a jednak nowoczesna. Kolekcja 
GROHE Grandera® godzi ze sobą tradycyjne sprzeczności  
w jednym harmonijnym kształcie. Wynikiem tego mariażu jest 
wyjątkowo różnorodna kolekcja o zdumiewająco wytrzymałym 
wykończeniu, obejmująca baterie, prysznice i akcesoria.

grohe.pl
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GROHE
GRANDERA
ZESTAW 1

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Grandera
prysznicowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym 2-drożnym przełącznikiem

Grandera
Zestaw prysznicowy

Grandera
kolanko przyłączeniowe ścienne

Talentofil
Zestaw napełniający odpływowo-przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

zestaw 
zabezpieczający

35 500 000

19 937 000

27 993 000

27 970 000

28 990 000

19 952 000

28 993 000

29 007 000*

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
blokada GROHE SafeStop Plus® przy 38° C , 
zintegrowany dodatkowy ogranicznik temperatury przy 43°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik: deszczownica/prysznic ręczny
zintegrowany przycisk Eco-Button z blokadą Eco-Stop dla wyjścia prysznicowego
rozety z systemem GROHE SmartFix

elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000)
ścienny uchwyt prysznicowy (27 969 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500mm (28 417 000)
ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy® 7,6 l/min

metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

do Rapido T 35 500 000  
z zaworem zwrotnym do użycia  
z zestawami odpływowymi 
* produkt opcjonalny
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GROHE
GRANDERA
ZESTAW 2

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Grandera
prysznicowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym 2-drożnym przełącznikiem

Grandera
Zestaw prysznicowy z drążkiem

Grandera

Rainshower®
Grandera™

Rainshower® Grandera™ 210
Prysznic górny, jednostrumieniowy

35 500 000

19 937 000

26 038 000

27 970 000

27 986 000

27 976 000

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
blokada GROHE SafeStop Plus® przy 38° C , zintegrowany dodatkowy ogranicznik 
temperatury przy 43°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik: deszczownica/prysznic ręczny
zintegrowany przycisk Eco-Button z blokadą Eco-Stop dla wyjścia prysznicowego
rozety z systemem GROHE SmartFix

elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 025 000)
ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy® 7,6 l/min

metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

Ramię prszynicowe
Wysięg 285 mm
metal
gwint przyłącza 1/2”

(strumień Rain)
metal
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
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GROHE
GRANDERA
ZESTAW 3

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Grandera 210
prysznic górny, jednostrumieniowy

Rainshower® Grandera™
Wysięg 285 mm

Grandera
jednouchwytowa bateria wannowa

Grandera™ Stick
zestaw punktowy

Grandera
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

35 501 000

27 974 000

27 986 000

19 920 000

27 993 000

27 970 000

metal, 221 x 221 mm
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°, gwint przyłącza 1/2”
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

metal
wysięg 286 mm
gwint przyłącza 1/2”
rozeta Grandera™
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
pasuje do wszystkich deszczownic Grandera™

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000)
ścienny uchwyt prysznicowy (27 969 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500mm (28 417 000)
ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy® 7,6 l/min
GROHE DreamSpray®, wewnętrzny kanał wodny, GROHE CoolTouch®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”
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GROHE
GRANDERA
ZESTAW 4

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Grandera 210
prysznic górny, jednostrumieniowy

Rainshower Grandera
przepust stropowy 292 mm

Grandera
prysznicowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym 2-drożnym przełącznikiem

Grandera Stick
zestaw prysznicowy z drążkiem

Grandera
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

35 500 000

27 974 000

27 982 000

19 937 000

26 038 000

27 970 000

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat 
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

metal, 221 x 221 mm
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°, gwint przyłącza 1/2”
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

metal
gwint przyłącza 1/2”
rozeta Grandera
powłoka chromowa z GROHE StarLight
pasuje do wszystkich deszczownic Grandera

zestaw do montażu gotowego do 35 500 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight, blokada GROHE SafeStop Plus przy 38° C, 
zintegrowany dodatkowy ogranicznik temperatury przy 43° C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik: deszczownica/prysznic ręczny 
zintegrowany przycisk Eco-Button z blokadą Eco-Stop dla wyjścia prysznicowego
rozety z systemem GROHE SmartFix

elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 025 000)
ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy 7,6 l/min, GROHE DreamSpray
wewnętrzny kanał wodny
GROHE CoolTouch, GROHE QuickFix Plus
(regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów)
powłoka chromowa z GROHE StarLight

metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight
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GROHE
GRANDERA
ZESTAW 5

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Grandera 210
prysznic górny, jednostrumieniowy

Rainshower® Grandera™
Wysięg 285 mm

Grandera
jednouchwytowa bateria prysznicowa

Grandera
przełącznik pięciodrożny

przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej, DN 15

Grandera™ Stick
zestaw punktowy

Grandera
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Grandera
wylewka wannowa

35 501 000

27 974 000

27 986 000

19 932 000

19 942 000

29 708 000

27 993 000

27 970 000

13 341 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm, urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

metal, 221 x 221 mm z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°, gwint przyłącza 1/2”
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

metal
wysięg 286 mm
gwint przyłącza 1/2”
rozeta Grandera™
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
pasuje do wszystkich deszczownic Grandera™

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

do montażu gotowego do:
29 708 000, bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm

bez elementów do montażu gotowego, zabudowa w ścianie
odporny na korozję mosiądz DR z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2”
2 wyjścia 1/2”, wyjście wanny 3/4”
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
20-80 mm tuleja ochronna

elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000), ścienny uchwyt prysznicowy (27 969 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500mm (28 417 000) ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy® 
7,6 l/min, GROHE DreamSpray®, wewnętrzny kanał wodny, GROHE CoolTouch®, powłoka 
chromowa z GROHE StarLight®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, 
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator
wysięg 177 mm



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
GROHTHERM

PRECYZYJNA KONTROLA TO GWARANCJA RELAKSU 
POD PRYSZNICEM.
Tworzymy termostaty GROHE z myślą o najwrażliwszym 
termometrze na świecie: Twojej skórze. Termostaty z 
rewolucyjnej linii Grohtherm to gwarancja kąpieli w idealnie 
zmieszanej ciepłej i zimnej wodzie. GROHE TurboStat jest 
przełomową technologią, dzięki której woda pod prysznicem 
osiąga odpowiednią temperaturę w ciągu kilku sekund i nie 
zmienia się. Nasze miniaturowe cuda techniki uzupełniamy 
licznymi eleganckimi detalami wzorniczymi, które same 
w sobie są rewelacyjną innowacją. Technologia GROHE 
CoolTouch gwarantuje, że temperatura na całej powierzchni 
termostatu nigdy nie przekracza preferowanej temperatury 
wody. Innowacyjny kanał chłodzenia tworzy barierę między 
gorącą wodą a chromowaną powierzchnią, dzięki czemu nigdy 
nie będzie ona zbyt gorąca. 

grohe.pl
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GROHE
GROHTHERM 1000
ZESTAW 1

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy

Rainshower®
Ramię prysznica 422 mm

Grohtherm 1000 New
prysznicowa bateria ze zintegrowanym 2 - drożnym przełącznikiem

New Tempesta 100
prysznicowy zestaw punktowy, 2 strumienie

Relexa
plus kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

35 500 000

27 492 000

26 146 000

19 985 000

27 601 00E

28 671 000

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat 
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

(strumień Rain)
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa z GROHE StarLight
GROHE DreamSpray
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych

metal
wysięg 422 mm
gwint przyłącza 1/2”
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
powłoka chromowa z GROHE StarLight

rozeta ścienna z GROHE QuickFix (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
powłoka chromowa GROHE StarLight
ergonomiczne uchwyty GROHE MetalGrip
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie) dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje: przycisk GROHE EcoButton, 
regulacja strumienia przepływu, przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 597 00E)
regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)
wąż prysznicowy Relexaflex, 1750 mm 1/2” x 1/2” (28 154 000)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE EcoJoy technologia dla zmniejszenia zużycia wody. GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight
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GROHE
GROHTHERM 1000
ZESTAW 2

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Grohtherm 1000 New
wannowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym przełącznikiem

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

uchwyt prysznica ręcznego 
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych

New Tempesta 100
Prysznic ręczny, 3 strumienie

35 500 000

19 986 000

19 952 000

28 991 000

28 993 000

27 151 000

28 419 001

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

rozeta ścienna z GROHE QuickFix (z uszczelnieniem, zakryte mocowania), 
powłoka chromowa GROHE StarLight, ergonomiczne uchwyty GROHE MetalGrip, 
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie) dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C, 
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje: przycisk GROHE 
EcoButton, regulacja strumienia przepływu, przełącznik: wanna/ prysznic

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

uchwyt prysznica ręcznego
metalowy wąż prysznicowy 1/2” x 3/8”,
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight

GROHE Rain O2, Rain, Massage
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody. GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

zestaw 
zabezpieczający

29 007 000*

do Rapido T 35 500 000  
z zaworem zwrotnym do użycia  
z zestawami odpływowymi 
* produkt opcjonalny
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GROHE
GROHTHERM 2000
ZESTAW 1

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Power&Soul® Cosmopolitan
Zestaw prysznicowy

Grohtherm 2000
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

Relexa 65
dysza boczna, 2 strumienie

Grohtherm 2000
element zewnętrzny zaworu podtynkowego

elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego,
DN 15

Power&Soul® Cosmopolitan 115
prysznicowy zestaw punktowy, 2 strumienie

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

35 500 000

26 173 000

19 355 001

27 067 000

19 243 001

29 800 000

27 838 000

27 057 000

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

elementy składowe:
deszczownica Power&Soul Cosmopolitan 190 (27 764 000)
przepust stropowy Rainshower® 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
minimalne ciśnienie 0,5 bar

do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000), bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight, blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
zintegrowany przycisk Eco
rozety z systemem GROHE SmartFix

Normal/Massage
przegub kulowy
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
minimalny przepływ 4 l/min

powłoka chromowa z GROHE StarLight
do zaworów podtynkowych, 1/2”, 3/4”, 1”
głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo
28 - 80 mm
rozeta metalowa
uchwyt z przyciskiem oszczędnościowym, do przykręcenia

zmontowana wstępnie głowica 1/2”
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 1/2”
odporny na korozję mosiądz DR

elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE DreamSpray, powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
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GROHE
GROHTHERM 2000
ZESTAW 2

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Grohtherm 2000
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

Euphoria System 180
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Talentofil
Zestaw napełniający odpływowo-przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

35 500 000

19 355 001

27 297 001

27 057 000

28 990 000

19 952 000

28 993 000

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
zintegrowany przycisk Eco
rozety z systemem GROHE SmartFix

elementy składowe: 
poziome obrotowe ramię 390 mm, 
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny 
Euphoria Cosmopolitan(27 492 000), strumień Rain, 
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000) 
z regulacją za pomocą przesuwnego uchwytu prysznicowego (12 140 000), 
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000), 
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2” (28 144 000)

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

zestaw 
zabezpieczający

29 007 000*

do Rapido T 35 500 000  
z zaworem zwrotnym do użycia  
z zestawami odpływowymi 
* produkt opcjonalny
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GROHE
GROHTHERM 3000
ZESTAW 1

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Rainshower Allure 230
Jednostrumieniowy prysznic górny (strumień Rain)

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

Power&Soul® Cosmopolitan 130
prysznicowy zestaw punktowy, 4 strumienie

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne

35 500 000

27 863 000

19 567 000

27 741 000

27 076 000

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

metal
230 x 230 mm
gwint przyłącza 1/2”
GROHE DreamSpray
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
wielofunkcyjny regulator przepływu:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem

elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
regulowany uchwyt ścienny (27 055 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE DreamSpray® powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych, minimalne ciśnienie 1,0 bar

gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
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GROHE
GROHTHERM 3000
ZESTAW 2

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Rainshower F-Series 10” 254 x 254
Zestaw prysznicowy 286 mm

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

Power&Soul Cosmopolitan 115
prysznic ręczny, 2 strumienie

Rainshower
uchwyt prysznicowy ścienny

Rainshower
kolanko przyłączeniowe ścienne

Silverflex  
wąż prysznicowy

35 500 000

26 070 000

19 567 000

27 661 000

27 075 000

27 076 000

28 364 000

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 488 000)
GROHE DreamSpray® z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar

do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
wielofunkcyjny regulator przepływu:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem

GROHE Rain O2, Rain, GROHE One-click showering
wybór rodzaju strumienia przez przyciśnięcie przycisku
GROHE DreamSpray® z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych

nieprzestawialny
powłoka chromowa z GROHE StarLight
z kwadratową rozetą

gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym

z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2” x 1/2”
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GROHE
GROHTHERM 3000
ZESTAW 5

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

Rainshower® Cosmopolitan 210
Zestaw prysznicowy

Power&Soul® Cosmopolitan
Zestaw prysznicowy 4 strumienie

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

35 500 000

19 468 LS0

26 171 LS0

26 174 LS0

27 057 LS0

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

rozeta ścienna z GROHE QuickFix (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie) dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C
wielofunkcyjny regulator przepływu:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody

elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 LS0)
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 LS0)
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

elementy składowe :
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 663 LS0)
regulowany uchwyt ścienny (27 074 LS0)
metalowy wąż prysznicowy 1500 mm (28 143 000)
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight
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GROHE
GROHTHERM CUBE
ZESTAW 1

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Rainshower® F-Series 10” 254 x 254
Jednostrumieniowy prysznic górny

Grohtherm Cube
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

Euphoria Cube Stick
zestaw punktowy

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne, 

35 500 000

27 467 000

19 958 000

27 703 000

27 704 000

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

metal
254 x 254 mm
GROHE DreamSpray
gwint przyłącza 1/2”
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
powłoka chromowa z GROHE StarLight
minimalne ciśnienie 1,0 bar

do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000), bez elementów do zabudowy podtynkowej, 
powłoka chromowa z GROHE StarLight, blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
Przycisk GROHE EcoButton
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
rozeta z zakrytymi mocowaniami

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 699 000), prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray, GROHE EcoJoy technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, stabilizator przepływu 9,5 l/min.
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight
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GROHE
GROHTHERM CUBE
ZESTAW 2

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Universal Cube
wylewka wannowa

Grohtherm Cube
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

uchwyt prysznica ręcznego 
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych

Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

35 500 000

13 303 000

19 958 000

27 531 000

27 699 000

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight
perlator
gwint zewnętrzny 1/2”
wysięg wylewki 170 mm

do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000) bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
Przycisk GROHE EcoButton (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
rozeta z zakrytymi mocowaniami

uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
metalowy wąż prysznicowy 1/2” x 3/8”,
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight

strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
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GROHE
GROHTHERM CUBE
ZESTAW 3

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Grohtherm Cube
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

Eurocube
element zewnętrzny zaworu podtynkowego

elementy wewnętrzne zaworu
podtynkowego, DN 15

Rainshower Allure 230
Zestaw prysznicowy

Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne, 

Rainshower F-Series 5”
Jednostrumieniowy prysznic boczny

35 500 000

19 958 000

19 910 000

29 800 000

26 064 000

27 703 000

27 704 000

27 251 000

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000) bez elementów do zabudowy podtynkowej, 
powłoka chromowa z GROHE StarLight, blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
Przycisk GROHE EcoButton (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
rozeta z zakrytymi mocowaniami

montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
gwint zewnętrzny 1/2”
wysięg wylewki 170 mm

zmontowana wstępnie głowica 1/2”
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 1/2”
odporny na korozję mosiądz DR

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000), 
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 709 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min, 
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 699 000), prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000), GROHE DreamSpray 
GROHE EcoJoy technologia dla zmniejszenia zużycia wody; powłoka chromowa 
z GROHEStarLight SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny 
kanał wodny stabilizator przepływu 9,5 l/min. Twistfree system zapobiegający 
skręcaniu węża prysznicowego; nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight

dostępny strumień Rain
127 x 127 mm z elementem do zabudowy podtynkowej
przegub kulowy (regulacja 12,5°)
regulacja przepływu GROHE FlowBalance
gwint przyłącza 1/2”, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
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GROHE
GROHTHERM F-DIGITAL
ZESTAW 1

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Rainshower F-Series 15”
Deszczownica sufitowa 3 strumienie

Grohtherm F
Bateria termostatyczna

Grohtherm F
Zawór odcinający potrójny

Grohtherm F
Prysznicowe przyłącze ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznica

Grohtherm F
Prysznicowe przyłącze ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznica

Grohtherm F
element podtynkowy do ściennego przyłącza prysznicowego 27621000

Sena Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

Relexa
metalowy wąż prysznicowy

35 500 000

27 939 001

27 618 000

27 625 000

35 031 000

27 621 000

35 034 000

28 341 000

28 143 000

wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat , 2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada, 
wymiary: 381 mm szer. x 17 mm wys. x 456 mm dł.
metal, szeroki strumień GROHE XL Waterfall, SpeedClean system przeciw 
osadom wapiennym, minimalny przepływ 20 l/min, przepływy przy ciśnieniu 3 bar:
1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min, 1 x Kaskada; 20 l/min, 2 x Kaskada: 32 l/min, 4x Bokoma 
Spray® : 20 l/min sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody

do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody, do montażu do elementu podtynkowego
Rapido T 35 500 000 (sprzedawany osobno), powłoka chromowa GROHE StarLight,
blokada GROHE SafeStop przy 38°C, metalowe pokrętło temperatury, metalowe pokrętło
przełącznika Aquadimmer z funkcjami:- włączanie i regulacja siły przepływu- przełączanie
pomiędzy dwoma górnymi wyjściami wody

do montału z elementem podtynkowym 35031000 (sprzedawany osobno)
powłoka chromowa z GROHE StarLight
metalowe pokrętła
metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem
montaż pionowy lub poziomy

zabudowa pionowa lub pozioma
do użycia łącznie z podtynkowym elementem instalacyjnym 35034000 (1/2”)
wyjście prysznica 1/2”
prysznic ręczny i wąż prysznicowy sprzedawane osobno
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
montaż pionowy lub poziomy

zabudowa pionowa lub pozioma
do użycia łącznie z podtynkowym elementem instalacyjnym 35034000 (1/2”)
wyjście prysznica 1/2”
prysznic ręczny i wąż prysznicowy sprzedawane osobno
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
montaż pionowy lub poziomy

do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower, obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca, przyłącze do płukania
do zabudowy lekkiej i ciężkiej, 
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu, przyłącza 1/2”
głębokość montażu 70 - 95 mm

dostępny strumień Rain, metal, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

1500 mm
z dużą odpornością na rozciąganie, wersja wzmocniona
odporność na rozciąganie 750N
odporność na ciśnienie do 16 bar



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
LINEARE

SWOBODNA INTERPRETACJA MINIMALIZMU.
Lineare zmiękcza charakterystyczne dla minimalizmu ostre 
kąty nadając im płynności. To także solidna, niemiecka jakość. 
Baterie tej linii wyróżnia idealne dopasowanie cylindrycznego 
korpusu i prostokątnej formy wylewki oraz uchwytu, tchnących 
razem relaksem i harmonią. Zostały one wyposażone 
w technologię GROHE SilkMove, która gwarantuje idealnie 
łatwą obsługę i precyzję ustawienia siły strumienia wody.

grohe.pl
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GROHE
LINEARE
ZESTAW 1

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Lineare
jednouchwytowa bateria wannowa

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

uchwyt prysznica ręcznego 
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych

Euphoria Cosmopolitan Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

35 501 000

19 297 001

19 952 000

28 991 000

28 993 000

27 151 000

27 400 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight
do kombinacji z 28 990 000, 28 991 000

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

uchwyt prysznica ręcznego
metalowy wąż prysznicowy 1/2” x 3/8”,
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight

dostępny strumień Rain
GROHE EcoJoy technologia dla
zmniejszenia zużycia wody.
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych

zestaw 
zabezpieczający

29 007 000*

do Rapido T 35 500 000  
z zaworem zwrotnym do użycia  
z zestawami odpływowymi 
* produkt opcjonalny
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GROHE
LINEARE
ZESTAW 2

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Lineare
jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy

Rainshower®
ramię prysznica 286 mm

Euphoria Cosmopolitan Stick
zestaw punktowy

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

35 501 000

19 297 001

27 492 000

28 576 000

27 369 000

27 057 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

(strumień Rain)
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
GROHE DreamSpray®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych

metal
gwint przyłącza 1/2”
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower® Cosmopolitan
400
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

elementy składowe:
prysznic ręczny
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowySilverflex 1.500 mm (28 364 000)
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

Lineare__wariant 2



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
EUROCUBE

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 jest wyrażona przez dynamiczny styl życia 
ludzi „w biegu“, jednocześnie podkreślając proste piękno bryły, 
którą jest sześcian. Zachwyć się prostotą jej minimalistycznego 
designu.

grohe.pl
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GROHE
EUROCUBE
ZESTAW 1

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurocube
Jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria Cube Stick
elementy składowe:

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowo-przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

35 501 000

19 896 000

27 702 000

27 704 000

28 990 000

19 952 000

28 993 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

prysznic ręczny (27 698 000)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray®, 
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający
skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight

do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

zestaw 
zabezpieczający

29 008 000*

do Rapido E 35 501 000 
z zaworem zwrotnym 
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny
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GROHE
EUROCUBE
ZESTAW 2

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurocube
Jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria Cube 
Deszczownica (strumień Rain)

Rainshower
Ramię prysznica 286 mm

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowo-przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

35 501 000

19 896 000

27 705 000

27 709 000

28 990 000

19 952 000

28 993 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

152 x 152 mm
przegub kulowy, kąt obrotu ± 12°, gwint przyłącza 1/2”
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

metal
gwint przyłącza 1/2”
z kwadratową rozetą
pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

zestaw 
zabezpieczający

29 008 000*

do Rapido E 35 501 000 
z zaworem zwrotnym 
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny
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GROHE
EUROCUBE
ZESTAW 3

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurocube
Jednouchwytowa bateria wannowa

Rainshower
Ramię prysznica 286 mm

Rainshower Allure 230
prysznic górny, jednostrumieniowy

Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

Relexaflex
Wąż prysznicowy 150 cm

Euphoria Cube
Uchwyt prysznicowy ścienny

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne, 

35 501 000

19 896 000

27 709 000

27 480 000

27 699 000

28 364 000

27 693 000

27 704 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

metal
gwint przyłącza 1/2”
z kwadratową rozetą
pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

strumień prysznica Rain
230 x 230 mm, metal
obrotowe złącze kulowe ± 15°, gwint przyłącza 1/2”
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2” x 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight
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GROHE
EUROCUBE
ZESTAW 5

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurocube
jednouchwytowa bateria wannowa

Universal Cube
wylewka wannowa

uchwyt prysznica ręcznego 
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych

Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

Euphoria Cube 150
prysznic górny, jednostrumieniowy (strumień Rain)

Rainshower®
przepust stropowy 154 mm

wąż 
przyłączeniowy

35 501 000

19 896 000

13 304 000

27 531 000

27 699 000

27 705 000

27 711 000

07 300 000*

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
z podtynkowym elementem łączącym
gwint zewnętrzny 1/2”
wysięg wylewki 170 mm

uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
metalowy wąż prysznicowy 1/2” x 3/8”,
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight

strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

152 x 152 mm, przegub kulowy
kąt obrotu ± 12°, gwint przyłącza 1/2”
GROHE EcoJoy technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

metal
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa z GROHE StarLight

*produkt opcjonalny



grohe.pl

GROHE
EUROCUBE
ZESTAW 6

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurocube
jednouchwytowa bateria wannowa

Rainshower® Allure 230
Zestaw prysznicowy

Euphoria Cube Stick
zestaw prysznicowy z drążkiem

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne, 

35 501 000

19 896 000

26 064 000

27 700 000

27 704 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000), 
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 709 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min, 
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 841 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight
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GROHE
EUROCUBE
ZESTAW 7

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurocube
jednouchwytowa bateria prysznicowa

Euphoria Cube System 150 
System prysznicowy z przełącznikiemdo montażu ściennego

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne, 

35 501 000

19 898 000

27 696 000

27 704 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

do montażu z GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno) 
bez elementów do zabudowy podtynkowej 
metalowa dźwignia 
GROHE StarLight powłoka chromowa 
uszczelnienie rozety i trzpienia 
metalowa rozeta, 
zakryte mocowanie

poziome ramię prysznica 400 mm 
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym 
deszczownica Euphoria Cube 152 mm x 152 mm 
z przegubem kulowymo kącie obrotu ± 20° 
prysznic ręczny Euphoria Cube Stick (27 698 000) 
regulowany uchwyt prysznica 
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 
podłączenie wody do kolanka przyłączeniowego 
za pomocą metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2” (28 144 000)

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
ESSENCE

SUBTELNA INTERPRETACJA KLASYKI.
Bezpretensjonalną estetykę GROHE Essence docenią osoby 
gustujące w czystym, prostym i miłym dla oka wzornictwie. 
Linia Essence charakteryzuje się wyważoną, nowoczesną 
stylistyką i zapewnia przestrzeń dla kreatywnych pomysłów 
na urządzenie wnętrza oraz zastosowanie innowacyjnych 
technologii. W kolekcji Essence forma walca jest zawsze 
wykorzystywana w intrygujący sposób. Pomysłowa gra 
kształtów obecna jest w całej kolekcji – od luksusowych 
pryszniców po lśniącą armaturę – dostępnej w rozmiarach  
od S do XL.

grohe.pl



grohe.pl

GROHE
ESSENCE
ZESTAW 1

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria 110 Mono
elementy składowe:

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

35 501 000

19 285 001

27 354 000

28 671 000

28 991 000

19 952 000

28 993 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający
skręcaniu węża prysznicowego

DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

zestaw 
zabezpieczający

29 008 000*

do Rapido E 35 501 000 
z zaworem zwrotnym 
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny
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GROHE
ESSENCE
ZESTAW 2

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria 110 Mono
zestaw prysznicowy z drążkiem

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Rainshower®
Ramię prysznica 380 mm

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy

35 501 000

19 285 001

27 266 001

28 671 000

28 361 000

27 491 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000), drążek prysznicowy 600 mm (27 499 000), 
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
półka GROHE EasyReach (27 596 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych

metal
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa GROHE StarLight
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GROHE
ESSENCE
ZESTAW 3

GROHE
ESSENCE
ZESTAW 5

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria 110 Mono
zestaw prysznicowy z drążkiem

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Prysznic boczny Relexa x2
Normal/strumień Eco

35 501 000

19 285 001

27 266 001

27 057 000

27 066 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000), drążek prysznicowy 600 mm (27 499 000), 
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
półka GROHE EasyReach (27 596 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przegub kulowy
minimalny przepływ 4 l/min.
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
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GROHE
ESSENCE
ZESTAW 4

GROHE
ESSENCE
ZESTAW 6

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria Cosmopolitan 
zestaw punktowy

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

35 501 000

19 285 001

27 369 000

27 057 000

28 991 000

19 952 000

28 993 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

elementy składowe:
prysznic ręczny
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1.500 mm (28 364 000)

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

zestaw 
zabezpieczający

29 008 000*

do Rapido E 35 501 000 
z zaworem zwrotnym 
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny
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GROHE
ESSENCE
ZESTAW 5

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria 110 Massage
Zestaw z drążkiem prysznicowym

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Rainshower® Cosmopolitan 210
Zestaw prysznicowy

35 501 000

19 285 001

27 231 001

27 057 000

26 062 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie

3 strumienie elementy składowe:
słuchawka prysznicowa (27 221 000)
drążek prysznicowy, 600 mm
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
półka GROHE EasyReach™ (27 596 000)
mydelniczka (27 206 000)

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

elementy składowe:
deszczownica Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 373 000)
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
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GROHE
ESSENCE
ZESTAW 6

Essence
3-otworowa bateria wannowa

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

19 976 001

28 991 000

19 952 000

28 993 000

głowica ceramiczna 35 mm
mieszacz
jednouchwytowy przełącznik wanna /prysznic
prysznic ręczny
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm (28 146 000)

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

PEŁNE ZAUFANIE.
Eurodisc Cosmopolitan to owoc wzornictwa najwyższej 
próby, dostępny w szerokiej palecie modeli baterii 
wykonanych w jakości “Made in Germany”. Świeża 
elegancja detali i wyrafinowane technologie wyróżniają 
także baterie prysznicowe i wannowe tej kolekcji. Kompletny 
system prysznicowy, baterie jednouchwytowe i poręczne 
mocowania słuchawki prysznica to tylko wybrane przykłady 
funkcjonalności kolekcji. Eurodisc Cosmopolitan zmieni twoją 
łazienkę w strefę komfortu.

grohe.pl



grohe.pl

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
ZESTAW 1

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria 110 Mono
elementy składowe:

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

35 501 000

19 548 002

27 354 000

28 671 000

28 991 000

19 952 000

28 993 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie

słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający
skręcaniu węża prysznicowego

DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

zestaw 
zabezpieczający

29 008 000*

do Rapido E 35 501 000 
z zaworem zwrotnym 
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny
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GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
ZESTAW 2

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa

New Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Rainshower®
Ramię prysznica 380 mm

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy

35 501 000

19 548 002

27 579 001

28 671 000

28 361 000

27 491 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 574 001)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2” x 1/2” (28 154 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

metal
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa GROHE StarLight

(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



grohe.pl

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
ZESTAW 4

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurodisc Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa

Power&Soul® Cosmopolitan 190
deszczownica, 4 strumienie

Rainshower®
Ramię prysznica 422 mm

Power&Soul® Cosmopolitan 115
prysznicowy zestaw punktowy, 2 strumienie

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

35 501 000

19 548 002

27 764 000

26 146 000

27 838 000

27 057 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie

GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE One-click showering
wybór rodzaju strumienia przez przyciśnięcie przycisku
obrotowe złącze kulowe ± 15°, gwint przyłącza 1/2”
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
minimalne ciśnienie 1,0 bar
wewnętrzny kanał wodny

metal
wysięg 422 mm
gwint przyłącza 1/2”
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
Twistfree system zapobiegający, skręcaniu węża prysznicowego
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
CONCETTO

ZACHĘCAJĄCE WZORNICTWO.
Linia Concetto idealnie wyraża eleganckie piękno walców 
i miękkie kształty kolistych detali. Concetto jest unikalnym 
wyrazem czystego stylu. Wyrazisty kąt uchwytu subtelnie 
zachęca, do obsługi i podkreśla stylizację baterii. Wykończenie 
GROHE StarLight łączy czystą estetykę z optymalną 
funkcjonalnością.

grohe.pl
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GROHE
CONCETTO
ZESTAW 1

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Concetto
jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria 110 Mono
Jednostrumieniowy prysznic ręczny

wąż prysznicowy Relexaflex
1500 mm

Relexa
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

35 501 000

19 346 001

27 265 000

28 151 000

28 628 000

28 991 000

19 952 000

28 993 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte złącze śrubowe
metalowa dźwignia 456

(strumień Rain)
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych

1/2” x 1/2”
odporny na zginanie
powłoka chromowa z GROHE StarLight

z zamocowaniem prysznica ręcznego
powłoka chromowa z GROHE StarLight

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

zestaw 
zabezpieczający

29 008 000*

do Rapido E 35 501 000 
z zaworem zwrotnym 
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny
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GROHE
CONCETTO
ZESTAW 2

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Concetto
jednouchwytowa bateria wannowa

New Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne,

Rainshower®
Ramię prysznica 380 mm

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy

35 501 000

19 346 001

27 644 000

28 671 000

28 361 000

27 491 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte złącze śrubowe
metalowa dźwignia 456

prysznic ręczny (28 419 001)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2” x 1/2” (28 154 000)
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych minimalne ciśnienie 1,0 bar

DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

metal
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa GROHE StarLight

(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych



grohe.pl

GROHE
CONCETTO
ZESTAW 3

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Concetto
jednouchwytowa bateria wannowa

New Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne,

Relexa 65
dysza boczna, 2 strumienie

35 501 000

19 346 001

27 644 000

28 671 000

27 067 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte złącze śrubowe
metalowa dźwignia 456

prysznic ręczny (28 419 001)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2” x 1/2” (28 154 000)
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych minimalne ciśnienie 1,0 bar

DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

Normal/Massage
przegub kulowy
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
minimalny przepływ 4 l/min



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

ZRÓWNOWAŻONA STYLISTYKA.
Mieszczące się w Düsseldorfie Studio Designu GROHE 
jak zawsze spisało się doskonale projektując Eurostyle 
Cosmopolitan. Nachylony pod kątem siedmiu stopni uchwyt 
armatury przyciągnie wzrok każdego konesera dobrego 
smaku. Lekkości designu dodaje charakterystyczna forma 
przypominająca dziurkę od klucza. Eurostyle Cosmopolitan 
to wiodąca linia baterii GROHE obejmująca szeroką gamę 
produktów, której idealnym uzupełnieniem jest czterootworowa 
armatura wannowa, jednouchwytowa dźwignia prysznicowa i 
stylowy uchwyt na prysznic ręczny.

grohe.pl
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
ZESTAW 1

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurostyle Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa

New Tempesta 100
zestaw prysznicowy, 2 strumienie

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Rainshower®
Ramię prysznica 380 mm

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy

35 501 000

19 506 002

27 598 00E

28 671 000

28 361 000

27 491 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie

prysznic ręczny (27 597 00E)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2” x 1/2” (28 154 000)
GROHE EcoJoy® ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
silikonowy pierścień ochronny ShockProof, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

metal
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa GROHE StarLight

(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
EUROSTYLE

KOMFORT I ERGONOMIA ZE SZCZYPTĄ LUKSUSU. 
idealne połączenie swobody, użyteczności i subtelnej 
elegancji. Dzięki smukłym, zmysłowym liniom charakteryzuje 
się intuicyjną obsługą i pięknym wyglądem. Dynamiczne 
krzywizny oraz różne opcje wysokości wylewek – od S do XL 
– zapewniają jeszcze większą wygodę. Kolekcja dostępna jest 
z wykończeniem chromowanym bądź w urzekająco czystym 
kolorze księżycowej bieli.

grohe.pl
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GROHE
EUROSTYLE
ZESTAW 1

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa

Power&Soul® Cosmopolitan 130
Prysznic ręczny 4 strumienie

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Relexaflex
wąż prysznicowy

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

35 501 000

19 506 LS3

27 663 LS0

27 057 LS0

28 151 L00

28 991 000

19 952 000

28 993 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

metalowa dźwignia
GROHE QuickFix zakryte przyłącze
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna

GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray
GROHE One-click showering
wybór rodzaju strumienia przez przyciśnięcie przycisku

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

1500 mm
1/2” x 1/2”
odporny na zginanie

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

zestaw 
zabezpieczający

29 008 000*

do Rapido E 35 501 000 
z zaworem zwrotnym 
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny
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GROHE
EUROSTYLE
ZESTAW 2

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa

Rainshower Cosmopolitan 210
Zestaw prysznicowy

Power&Soul® Cosmopolitan 130
Prysznic ręczny 4 strumienie

Power&Soul®
drążek prysznicowy, 900 mm

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Relexaflex
wąż prysznicowy

35 501 000

19 506 LS3

26 171 LS0

27 663 LS0

27 785 000

27 057 LS0

28 151 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

metalowa dźwignia
GROHE QuickFix® zakryte przyłącze
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna

elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210
ramię prysznica Rainshower 422 mm
GROHE DreamSpray
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
minimalne ciśnienie 0,5 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE DreamSpray®
GROHE One-click showering
wybór rodzaju strumienia przez przyciśnięcie przycisku

z uchwytami ściennymi
regulowany i przesuwany uchwyt
system GROHE QuickFix® (regulowana
odległość pomiędzy uchwytami drążka dla
dostosowania do istniejących otworów)

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

1500 mm
1/2” x 1/2”
odporny na zginanie



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

SKONCENTROWANY NA TYM, CO NAJISTOTNIEJSZE. 
Projektując linię Eurosmart Cosmopolitan celowo 
zrezygnowano ze wszystkich elementów, które mogłyby 
odciągnąć uwagę od czystości designu. Wzornictwo armatury 
tej linii przemawia do zwolenników nowoczesnej architektury, 
bowiem łączy współczesną estetykę z wyśmienitą ergonomią  
i najwyższą funkcjonalnością. Obiecywaną jakość potwierdzają 
nasze sprawdzone technologie, m.in. GROHE SilkMove, 
GROHE SilkMove ES i GROHE StarLight.

grohe.pl
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
ZESTAW 1

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurosmart Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa

Euphoria System 180
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego,

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20

35 501 000

19 382 000

27 297 001

28 671 000

28 991 000

19 952 000

28 993 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

elementy składowe: 
poziome obrotowe ramię 390 mm, 
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny 
Euphoria Cosmopolitan(27 492 000), strumień Rain, 
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000) 
z regulacją za pomocą przesuwnego uchwytu prysznicowego (12 140 000), 
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000), 
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2” (28 144 000)

zestaw 
zabezpieczający

29 008 000*

do Rapido E 35 501 000 
z zaworem zwrotnym 
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
ZESTAW 2

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurosmart Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa

Rainshower®
Ramię prysznica 380 mm

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy

New Tempesta 100
zestaw prysznicowy z drążkiem

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

35 501 000

19 382 000

28 361 000

27 491 000

27 853 000

28 671 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie

metal
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa GROHE StarLight

(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 852 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2” x 1/2” (28 154 000)
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
ZESTAW 3

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurosmart Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa

New Tempesta 100
zestaw prysznicowy z drążkiem

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Relexa 65
dysza boczna, 2 strumienie

35 501 000

19 382 000

27 853 000

28 671 000

27 067 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 852 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2” x 1/2” (28 154 000)
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

Normal/Massage
przegub kulowy
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
minimalny przepływ 4 l/min
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
ZESTAW 4

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurosmart Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa

Eurosmart Cosmopolitan
wylewka wannowa, DN 20

Rainshower®
ramię prysznica 286 mm

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy

Relexa
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

Silverflex 
wąż prysznicowy

Euphoria 110 Champagne
Prysznic ręczny, 3 strumienie

35 501 000

19 382 000

13 262 000

28 576 000

27 492 000

28 628 000

28 364 000

27 222 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic, metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie

montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
gwint zewnętrzny 1/2”
wysięg wylewki 170 mm

metal
gwint przyłącza 1/2”
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower® Cosmopolitan
400
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

(strumień Rain)
obrotowe złącze kulowe +/- 15°, stabilizator przepływu 9,5 l/min.
gwint przyłącza 1/2”
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
GROHE DreamSpray®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

z zamocowaniem prysznica ręcznego
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2” x 1/2”

Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray®
GROHE SprayDimmer® (bezstopniowa redukcja przepływu)
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
EUROSMART

PONADCZASOWOŚĆ I SOLIDNOŚĆ.
Design łazienki naturalnie odwzorowuje rytm życia, nie tracąc 
przy tym unikalnego charakteru. Stworzyliśmy tę nową 
i całkowicie odmienioną kolekcję dla ludzi, którzy oczekują 
idealnej równowagi między ceną, wydajnością i wzornictwem. 
Eurosmart łączy jakość Grohe z luksusem na lata 
- jest doskonałym produktem, który nieustannie ewoluuje. 
Nowa technologia zastosowana w głowicy nadaje kształtom 
baterii jeszcze więcej piękna.

grohe.pl
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GROHE
EUROSMART
ZESTAW 1

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

Eurosmart
jednouchwytowa bateria prysznicowa

Euphoria System 180
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego,

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

35 501 000

19 451 002

27 297 001

28 671 000

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm  z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2” i 1 wyjście dolne i 1/2”

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna
GROHE QuickFix® zakryte przyłącze

elementy składowe: 
poziome obrotowe ramię 390 mm, 
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria 
Cosmopolitan(27 492 000), strumień Rain, 
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000) 
z regulacją za pomocą przesuwnego uchwytu prysznicowego (12 140 000), 
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000), 
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2” (28 144 000)

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



SCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
ARMATURA SPECJALNA

ARMATURA SPECJALNA GROHE TO WYJĄTKOWO 
KORZYSTNE ROZWIĄZANIE.
Baterie oprócz relatywnie niskiego kosztu zakupu oferują 
także szereg funkcji pozwalających na utrzymywanie kosztów 
wody, energii i konserwacji na niskim poziomie. Produkty te 
gwarantują, że nawet w najbardziej wymagających instalacjach 
woda płynie tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, i zawsze ma 
odpowiednią temperaturę.

grohe.pl
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GROHE
ARMATURA SPECJALNA
ZESTAW 1

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth 
Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień

Relexa 70 
prysznic górny dla sportowców

Eurosmart Cosmopolitan E 
element podtynkowy

36 415 000

28 002 000

36 416 000

z czujnikiem na podczerwień oraz modułem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej 
w celu monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
 z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
 instalacja z elementem podtynkowym 36 416 000 (zamawiany osobno)
 GROHE StarLight powłoka chromowa
 rozeta chromowana
 Bluetooth 4.0* do bezprzewodowewgo przesyłania danych
 dla urządzeń Apple** i Android
 Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów / materiały i 
ściany między nadajnikiem a odbiornikiem
 Monitorowanie
 dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
 aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu
 ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania
 użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni
 ilość cykli dezynfekcji termicznej / czas ostatniej dezynfekcji

niska emisja aerozoli
wersja wandaloodporna
zabezpieczony przed kradzieżą
gwint przyłącza 1/2”, wysięg 58 mm
ogranicznik przepływu 9 l/min. i 12 l/min.
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk, GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, forma budowy E, podłączenie leworęczne
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

do prysznica z zakrytym, ustawionym wstępnie
 termostatycznym urządzeniem mieszającym 
 do montażu z 36 415 000
 2 blokady wstępne
 zawiera Grohtherm Micro
 zawory zwrotne z filtrami
 przyłącze do zasilania zewnętrznego
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
 



grohe.pl

GROHE
ARMATURA SPECJALNA
ZESTAW 2

Eurosmart Cosmopolitan T Samozamykająca bateria prysznicowa z
mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

Eurosmart Cosmopolitan T 
Puszka do zabudowy podtynkowej, DN 15

Relexa Plus 60 
prysznic górny dla sportowców

36 321 000

36 322 000

28 948 000

GROHE StarLight powłoka chromowa
rozeta chromowana
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi
(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
sitka do zanieczyszczeń
do montażu 36 322 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej

z mieszaczem
zabudowa w ścianie
do baterii czasowych
puszka do wbudowy w ścianie z okalającym kołnierzem samoprzylepnym
do przyłączenia uszczelki wodoodpornej
2 blokady wstępne
gniazdo z mieszaczem
zawór zwrotny
do montażu z 36 321 000

wersja wandaloodporna
zabezpieczony przed kradzieżą
gwint przyłącza 1/2”
wysięg 148 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
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GROHE
ARMATURA SPECJALNA
ZESTAW 3

Grohtherm 3000 Cosmopolitan 
Bateria centralna z termostatem

Relexa Plus 30 
prysznic górny dla sportowców

Euroeco Cosmopolitan T 
samozamykający zawór przelotowy, DN 15

19 469 000

28 089 000

36 268 000

do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus opcjonalnie dodatkowy ogranicznik temperatury 43°C
bez elementów do zabudowy podtynkowej

wersja wandaloodporna
zabezpieczony przed kradzieżą
gwint przyłącza 1/2”
wysięg 148 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowane natężenie przepływu
od 5 do 35 l/min

do wbudowy w ścianę z elementem
do wbudowy podtynkowej
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki), ok. 7, 
15, 30 s (zależny od
ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

35 500 000

wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”, wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich 
wyjść wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
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GROHE
ARMATURA SPECJALNA
ZESTAW 4

Grohtherm Special 
Bateria centralna z termostatem

Euroeco Cosmopolitan T 
samozamykający zawór sztorcowy, DN 15

zawór kątowy, 
DN 15

29 096 000

36 265 000

22 043 000

do montażu gotowego z GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia, zakryte mocowanie
ergonomiczny uchwyt metalowy
pokrętło temperatury z blokadą bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 
s (zależny od
ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2”
wyjście 1/2”
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
Ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

35 500 000

wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
2 wyjścia górne 1/2”, wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich 
wyjść wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI 
Z PRZEŁĄCZNIKIEM PIĘCIODROŻNYM

ZAWORY ODCINAJĄCE 

PRZEŁĄCZNIKI PIĘCIODROŻNE

do deszczownicy

29 708 000
przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy 
podtynkowej

do prysznica ręcznego

doprowadzenie wody
z mieszacza

2 wejścia 
zaślepione korkiem

do wylewki wannowej

Przełączniki wielodrożne (3- 4- lub 5-drożne) są stosowane w celu przekierowania strumienia 
wody zmieszanej na wiele różnych odbiorników. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia 
swobodne skonfigurowanie przestrzeni prysznica lub wanny i wyposażenie jej w takie 
urządzenia jak deszczownica, wylewka wannowa, prysznic ręczny czy dysze boczne. 
Zastosowanie różnych średnic przyłączy daje możliwość pełnego wykorzystania możliwości 
urządzeń pod kątem ich przepływu np. małe wyjście wody może być skierowane na prysznic 
ręczny, podczas gdy dolne (duże) wyjście wody będzie zasilać wylewkę wannową, gdzie 
wymagany jest maksymalny wypływ. 

Poniżej przykładowy schemat podłączenia przełącznika pięciodrożnego.

KOLEKCJA ELEMENT NATYNKOWY ELEMENT PODTYNKOWY

GROHE VERIS 19 444 000 29 032 000

GROHE ALLURE BRILLIANT 19 796 000 29 032 000

GROHE ALLURE 19 384 000 29 032 000

GROHE GRANDERA 19 944 000 29 032 000

GROHTHERM 3000 
COSMOPOLITAN

19 470 000 29 800 000

GROHTHERM 2000 19 243 000 29 800 000

GROHTHERM 1000 19 981 000 29 800 000

GROHE EUROCUBE 19 910 000 29 800 000

KOLEKCJA ELEMENT NATYNKOWY ELEMENT PODTYNKOWY

GROHE VERIS 19 448 000 29 033 000

GROHE ALLURE BRILLIANT 19 798 000 29 033 000

GROHE ALLURE 19 590 000 29 033 000

ATRIO 19 134 000 29 708 000

GROHE GRANDERA 19 942 000 29 708 000

grohe.plSCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH



trzy wyloty umożliwiające więcej 
opcji podłączeń

mosiężne wyloty, urządzenie może 
być zamontowane za pomocą 
klucza do rur

1/2” przyłącza do połączenia 
ze standardową instalacją 
wodociągową bez użycia adapterów

stabilna, wbudowana obudowa

miejsce, gdzie ścianka 
obudowy jest cieńsza, 
by umożliwić łatwiejsze 
docięcie obudowy po 
montażu w ścianie

podparcie  
dla poziomicy

wymienialna i stabilna pokrywa chroniąca

jasne oznaczenie 
minimalnej/maksymalnej 
głębokości instalacji

16 stabilnych mocowań dla 6 mm i 8 mm

oznaczenia do wyśrodkowania pozycji

pierścień montażowy instalacja z tyłu

jasne oznaczenia dopływów ciepłej i zimnej wody,  
wyloty na dole ułatwiające instalację

schematy instalacyjne

GROHE
RAPIDO SMARTBOX 

GROHE RAPIDO SMARBOX TO PRODUKT PEŁEN INNOWACJI.
Zaprojektowany tak, by można było go z łatwością przystosować do
każdego z  projektów. Połączony z podtynkowym systemem prysznicowym
GROHE SmartControl, stanowi niezwykle inteligentne rozwiązanie.
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Wyjątkowo płaski element umożliwiający uniwersalną 
instalację. Dzięki głębokości zaledwie 70 mm GROHE Rapido 
można zamontować w każdej ścianie, czego nie można 
powiedzieć o produktach konkurencji. Bez względu na rodzaj 
zabudowy oraz na to, czy wyposażasz nowe pomieszczenie, 
czy też odświeżasz wnętrze — GROHE Rapido jest idealnym 
rozwiązaniem w każdej sytuacji.

Szybki i bezpieczny montaż. Osłona zabudowy, korpus baterii 
oraz głowica tworzą razem kompaktowe urządzenie. Testy 
montażu i całościowe testy w fabryce zapewniają długotrwałe, 
bezproblemowe działanie i brak wycieków.

Ponieważ element termostatyczny wyposażony jest w trzecie 
wyjście — następną cechę dostępną w standardzie — oferuje 
jeszcze więcej możliwości stworzenia uniwersalnej przestrzeni 
prysznicowej. Trzecie wyjście jest obsługiwane dodatkowym 
zaworem podtynkowym. Dzięki doskonałemu przepływowi 
wody, wynoszącemu ponad 50 litrów na minutę, Rapido T jest 
również doskonałym wyborem w przypadku niestandardowego 
prysznica składającego się z prysznica górnego, ręcznego oraz 
pryszniców bocznych.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, urządzenie zabezpieczające 
zawór antyskażeniowy zgodne z normą EN 1717 może 
zostać na miejscu zmodernizowane, aby mogło zastąpić 
zwyczajny zawór zwrotny. Równie prosty jest zabieg 
zmodernizowania przelewu wannowego — połączonego 
zestawu napełniającego  wody (Talentofill) — na potrzeby 
termostatu i baterii jednouchwytowej, tak aby zachować 
zgodność ze standardami bezpieczeństwa.

Szybki montaż: GROHE Rapido to podstawowa technologia wykorzystywana we wszystkich elementach 
podtynkowych GROHE. Praktyczny projekt pozwala na szybką i niezawodną instalację, zmniejszając czas montażu 
i potencjalne błędy podczas instalacji.

WYBÓR

• Rapido E — uniwersalny jednouchwytowy element podtynkowy
• Rapido T — uniwersalny element termostatyczny
• Rapido C — zawory podtynkowe

• Wyjątkowo mała głębokość zabudowy: tylko 70 mm 
• Szybki montaż: kompletna bateria montowana w fabryce
• Sprawdzony poziom bezpieczeństwa: armatura i głowica w 100% sprawdzone w fabryce
• Więcej opcji: 2 wyjścia i wielkość przepływu na poziomie > 50 l/min
• Zgodność ze standardami: możliwość modernizacji urządzeń ochronnych zgodnych z normą EN 1717

GROHE
RAPIDO
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ZALECANA WYSOKOŚĆ 
MONTAŻU ELEMENTÓW PRYSZNICA

OPIS WYSOKOŚĆ MONTAŻU

Wysokość człowieka H 150 160 170 180 190

Kontrolery wody h0 105 115 120 125 130

Prysznic boczny h1 60 70 70 75 80

Prysznic boczny h2 95 105 110 115 120

Prysznic boczny h3 130 140 150 155 160

Czujnik temperatury h4 150 160 170 180 190

Prysznic górny h5 200 210 225 235 250

H  - wysokość człowieka
h0 - umieszczenie kontrolera wody
h1 - dysza boczna na wysokości kolan
h2 - dysza boczna na wysokości bioder
h3 - dysza boczna na wysokości ramion
h4 - wysokość umieszczenia czujnika temperatury
h5 - wysokość umieszczenia prysznica sufitowego

grohe.plSCHEMATY INSTALACJI PODTYNKOWYCH

GROHE
TECHNOLOGIE

GROHE ECOJOY 
Technologia EcoJoy powstała, by 
ograniczyć zużycie wody oraz energii 
i pomóc zachować cenne naturalne 
zasoby. Produkty, które zostały w 
nią wyposażone pozwalają chronić 
środowisko, gwarantując znakomity 
komfort użytkowania. 

GROHE TURBOSTAT
Baterie termostatyczne GROHE 
są wyposażone w najbardziej 
zaawansowane i precyzyjnie wykonane 
głowice w branży. Technologia 
TurboStat umożliwia osiągnięcie 
wybranej temperatury wody w ułamku 
sekundy i utrzymanie jej na stałym 
poziomie przez cały czas trwania 
kąpieli.

GROHE STARLIGHT
Baterie GROHE przez lata eksploatacji 
będą wyglądać tak samo olśniewająco, 
jak w dniu zakupu. Receptą na tak 
wyjątkową trwałość powierzchni 
jest technologia GROHE StarLight, 
która zapewnia nieskazitelnie lśniącą 
powłokę, niebywale odporną na 
uszkodzenia i zmatowienie.

GROHE COOLTOUCH
Technologia CoolTouch daje pewność, 
że metalowy korpus baterii będzie 
zawsze bezpieczny w dotyku. Dzięki 
umieszczeniu w nim innowacyjnego 
kanału chłodzącego, stworzyliśmy 
barierę pomiędzy gorącą wodą a 
chromowaną powłoką – gwarantuje on, 
że temperatura powierzchni nigdy nie 
jest zbyt wysoka.

GROHE GWARANCJA
Niezawodna niemiecka technologia 
jest gwarancją jakości produktu. Im 
dłuższy okres gwarancji, tym większa 
pewność, że produkt jest najwyższej 
jakości, dlatego GROHE oferuje 5 lat 
gwarancji na wszystkie produkty i 10 
lat gwarancji na elementy podtynkowe.

GROHE SILKMOVE
Płynna, bezproblemowa obsługa 
świetnie odzwierciedla najwyższą 
jakość i niezawodność oferowane przez 
markę GROHE. Ceramiczne głowice 
SilkMove są gwarancją przyjemnie 
prostej, precyzyjnej kontroli nad 
temperaturą i ciśnieniem wody.

GROHE DREAMSPRAY
Zaawansowany system rozprowadzania 
wody w głowicach prysznicowych 
gwarantuje utrzymanie równego 
ciśnienia w każdej dyszy natrysku. 
Niezależnie od wyboru strumienia 
i kąta ułożenia słuchawki, strumień 
wody pozostanie idealny, a kąpiel 
pod prysznicem będzie czystą 
przyjemnością.

MADE IN GERMANY
Miejscem tworzenia niezawodnych 
technologii GROHE, kreowania 
innowacji i znakomitego designu są 
Niemcy, dlatego produkty GROHE 
noszą znak jakości „Made in Germany”. 



JAKOŚĆ DESIGN ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

TECHNOLOGIA

NIEMIECKA JAKOŚĆ ŹRÓDŁEM
ZAUFANIA KLIENTÓW.

Dążymy do doskonałości, która wykracza poza nasze
produkty. Zasadniczo naszym celem jest osiągnięcie
pełnej doskonałości na każdym etapie – począwszy
od projektu, poprzez produkcję, a skończywszy na
obsłudze klienta. Nasza historia wspaniałej niemieckiej
inżynierii, rygorystycznych testów wewnętrznych
i licznych zewnętrznych certyfikacji, wzbudza pełne
zaufanie klientów do marki, na której mogą polegać.

STARANNE WYKONANIE, PERFEKCYJNY DESIGN.

Sposób, w jaki przemawia do nas empatyczny i intuicyjny
projekt, daje nam możliwość tworzenia produktów, które
sprawiają wrażenie szytych na miarę. To unikatowe DNA
GROHE, zarówno ergonomiczne, jak i wyróżniające się
wizualnie, pozwoliło nam na zdobycie licznych nagród
w dziedzinie wzornictwa: światowej klasy referencje to
dowód na uznanie, jakim cieszymy się na całym świecie.

GWARANCJA PRZYJEMNOŚCI KORZYSTANIA
Z WODY PRZEZ LATA.

Woda jest podstawową i jedną z najbardziej fascynujących
substancji na Ziemi. Dlatego chcemy oferować zarówno
obecnym klientom, jak i przyszłym pokoleniom, produkty
oparte na zrównoważonych rozwiązaniach, takich jak
GROHE Blue, GROHE EcoJoy i GROHE SilkMove ES.
Liczne wyrazy uznania potwierdzają nasze zaangażowanie
w ochronę planety.

TECHNOLOGIA WOBEC ŻYWIOŁU WODY.

Poprzez nasze stałe poszukiwanie innowacji 
technologicznych, dążymy do zintegrowania najnowszych 
możliwości cyfrowych i tworzymy inteligentne rozwiązania, 
które dają naszym klientom większą przyjemność korzystania 
z wody. Nasi wewnętrzni eksperci poskramiają moc wody, 
aby codziennie ulepszać doznania klientów – to chwila 
prawdy dla naszych produktów i marki.
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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

e-mail: biuro@grohe.com

WIĘCEJ INFORMACJI:
WWW.GROHE.PL


