TWOJE ŻYCIE.
TWOJE ZASADY.

TWOJA KĄPIEL.
TWÓJ RUCH.
GROHE SMARTCONTROL

Przyjemność kąpieli dzięki
mocy trzech natrysków. grohe.pl
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PORZUCIŁAM SZPILKI:
CZAS ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ
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MOJE MOTTO NA WEEKEND:
ZABAWA BEZ OGRANICZEŃ
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MASECZKA BŁOTNA
MOŻE ZDZIAŁAĆ CUDA
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TWÓJ REWOLUCYJNY SPOSÓB,
BY CIESZYĆ SIĘ WODĄ
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1. ELASTYCZNY

2. SILNY

3. RELAKSUJĄCY

PRZYJEMNOŚĆ KĄPIELI,
DZIĘKI MOCY TRZECH
NATRYSKÓW

W prosty sposób zwiększ przepływ
wody, by cieszyć się odpowiednią
objętością strumienia. Od odprężająco
delikatnego, po orzeźwiająco mocny –
po prostu pełna elastyczność.

10

Pełna moc w zasięgu Twojej dłoni.
Zacznij od intensywnego strumienia,
by dokładnie spłukać szampon, a
następnie zwiększ objętość przepływu,
by uzyskać skoncentrowany, masujący
strumień Jet, dzięki któremu odprężysz
się po ciężkim i pełnym stresu dniu.

Wszystko czego potrzebujesz do
pełni relaksu – wybierz miękki i
orzeźwiający deszcz lub zwiększ
objętość przepływu, by cieszyć
się doświadczeniem letniej ulewy.

11
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1. DLA MAKSYMALNEJ
ELASTYCZNOŚCI POD PRYSZNICEM:
SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA EUPHORIA

Słuchawka prysznicowa GROHE
z możliwością ustawienia idealnej
wysokości i perfekcyjnego kąta
przepływu wody

12
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2. ODKRYJ
NOWY WYMIAR RELAKSU:
STRUMIEŃ GROHE PURERAIN

Miękki i odświeżający
strumień GROHE
PureRain
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WIĘCEJ PRZYJEMNOŚCI
PODCZAS KAŻDEJ KĄPIELI
GROHE SMARTCONTROL

NACIŚNIJ, BY ZYSKAĆ CZYSTĄ PRZYJEMNOŚĆ
Czym jest dla nas SmartControl? To możliwość możliwość łatwego
ustawiania każdego parametru wody podczas kąpieli z zachowaniem
pełnej swobody, by po prostu rozkoszować się chwilą relaksu. SmartControl
jest synonimem intuicyjnej kontroli, z której możesz korzystać bez chwili
zastanowienia, ciesząc się wyjątkowymi doznaniami pod prysznicem. Do
stworzenia GROHE SmartControl zainspirowało nas bogactwo możliwości –
dzięki nim, to Ty zyskujesz jeszcze więcej.

20

ODKRYJ ŚWIAT
SMARTCONTROL

01

nowość

EUPHORIA
SYSTEM
PRYSZNICOWY

Natynkowy system prysznicowy Euphoria to bogactwo inteligentnych
funkcji, które zwiększą komfort kąpieli. Strona 24

CZAS NA
TWÓJ RUCH!

02

RAINSHOWER
SYSTEM
PRYSZNICOWY

Luksusowy system prysznicowy do montażu ściennego, który przenosi
doznania podczas każdej kąpieli na zupełnie nowy poziom. Strona 50
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03

SYSTEM
PRYSZNICOWY
DO MONTAŻU
PODTYNKOWEGO

3. SILNY I REWITALIZUJĄCY:
STRUMIEŃ GROHE ACTIVERAIN JET

Najlepsze rozwiązanie do Twojej łazienki: ukryta technologia technologia
instalacji podtynkowej, która pozwala zachować czysty, minimalistyczny
design oraz jeszcze więcej przestrzeni. Strona 74

04

AQUASYMPHONY

Najbardziej luksusowy i nowoczesny system prysznicowy. Przygotuj się
na nową erę komfortu pod prysznicem. Strona 92

05

KOLEKCJE
PRODUKTÓW

NOWOŚĆ! Strumień GROHE ActiveRain,
który dokładnie spłukuje szampon oraz
rewitalizuje skórę całego ciała, dzięki
dyszom o innowacyjnym kształcie

Odkryj całą gamę produktów GROHE SmartControl. Strona 104
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MÓJ SPOSÓB,
BY SIĘ ROZLUŹNIĆ

01
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MÓJ SPOSÓB,
NA KĄPIEL

nowość

SYSTEM
PRYSZNICOWY
GROHE EUPHORIA
SMARTCONTROL
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OSTATNI KROK DO
OSZAŁAMIAJĄCYCH
DOZNAŃ PODCZAS
KĄPIELI

28
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SYSTEM PRYSZNICOWY GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL 310:
POŁĄCZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH
ELEMENTÓW WYJĄTKOWEJ KĄPIELI

Niezależnie czy szukasz stylowego designu,
funkcjonalności czy po prostu pełnej kontroli: system
prysznicowy GROHE Euphoria SmartControl 310
wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Elegancka,
szeroka deszczownica Rainshower 310 SmartActive
z chromowaną powłoką łączy silny, a także miękki
i odświeżający strumień. Dzięki w pełni regulowanemu
uchwytowi prysznicowemu, możesz dowolnie ustawić
wysokość ręcznej słuchawki: idealne rozwiązanie,
by wziąć kąpiel bez zamoczenia włosów.
Perfekcyjną kontrolę nad parametrami kąpieli zapewnia
system Grohtherm SmartControl z intuicyjną obsługą
funkcjonalnych pokręteł. Ułatwia on bezproblemowe
przełączanie pomiędzy dwoma strumieniami natrysku
i słuchawką ręczną, dzięki czemu możesz wybrać nawet
dwa źródła wody jednocześnie, jeśli masz na to ochotę.
Dzięki technologii termostatycznej GROHE TurboStat,
możesz ustawić pożądaną temperaturę wody i cieszyć się
perfekcyjnym komfortem, mając pewność, że parametry
przepływu nie ulegną zmianie. Każdy system GROHE
SmartControl jest wyposażony również w technologię
CoolTouch. Dzięki niej, powierzchnia jego elementów
nie nagrzewa się zbytnio pozwalając Ci uniknąć
przypadkowych oparzeń, a to tylko jedna z wielu zalet,
które zachwycą Cię w systemie prysznicowym GROHE
Euphoria SmartControl 310.

30
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MOC UKRYTA
W PERFEKCJI
Korzystanie z odświeżającego i w pełni spersonalizowanego
prysznica jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Po prostu
naciśnij przycisk, by wybrać preferowany strumień. GROHE
SmartControl umożliwia przełączanie pomiędzy dwoma
różnymi strumieniami deszczownicy i prysznicem ręcznym.
Wolisz korzystać z dwóch strumieni jednocześnie? Żaden
problem, po prostu aktywuj dwa przyciski i ciesz się kąpielą.

TEMPERATURA
Ceramiczna głowica GROHE TurboStat to serce tego systemu
prysznicowego. Niezrównana czułość termoelementu oznacza,
że woda niemal natychmiastowo osiąga pożądaną temperaturę
i utrzymuje ją na stałym poziomie przez cały czas trwania kąpieli.

32

Przekręć pierścień na uchwycie GROHE ProGrip, aby
dostosować objętość przepływu wody: od łagodnego,
aż po mocny strumień. Twoje ulubione ustawienia są
zapamiętywane, a to idealne rozwiązanie, gdy chcesz na
chwilę przerwać kąpiel lub od razu oddać się przyjemnym
doznaniom następnym razem. Innowacyjna technologia
GROHE SmartControl oferuje wybór strumienia oraz kontrolę
parametrów przepływu wody za pomocą jednego pokrętła.

START / STOP I OBJĘTOŚĆ PRZEPŁYWU
Innowacyjna technologia GROHE SmartControl pozwala
wybrać każdy ze strumieni lub ich dowolną kombinację,
a także umożliwia ustawienie pożądanych parametrów
przepływu wody. To nie może być prostsze.

33
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KTÓRA KOCHA
FUNKCJONALNOŚĆ
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Ulepszone dysze
SpeedClean

NOWOŚĆ! Strumień GROHE
ActiveRain, który dokładnie
spłukuje szampon oraz
rewitalizuje skórę całego
ciała, dzięki dyszom
o innowacyjnym kształcie.

Strumień GROHE PureRain dla
efektu delikatnej, odświeżającej
kąpieli
Deszczownica z chromowaną
powłoką GROHE StarLight
(dostępna również z powłoką
MoonWhite ze szkła akrylowego).

34
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SPŁUCZ STRES
RAZEM Z SZAMPONEM

Wybierz delikatny, letni deszcz lub intensywną ulewę za
pomocą jednego przycisku. za pomocą jednego przycisku.
Środkowy, mocny strumień GROHE ActiveRain szybko i
skutecznie usuwa pozostałości szamponu z włosów oraz
pobudza skórę głowy, gwarantując jednocześnie uczucie
czystości. Następnie wybierz GROHE PureRain i zrelaksuj
się pod miękkim, odświeżającym strumieniem.

36
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DOSKONAŁE ZWIEŃCZENIE
KAŻDEJ FORMY: OD OKRĘGU
DO KWADRATU
Gdy już zdecydujesz się na idealny kształt
Twojego systemu prysznicowego Euphoria
SmartControl 310, czas zastanowić się
nad rodzajem wykończenia powierzchni.
Wybieraj pomiędzy klasycznym, lśniącym
chromem lub elegancką powłoką MoonWhite
ze szkła akrylowego.

38
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SYSTEM PRYSZNICOWY
EUPHORIA SMARTCONTROL 260:
OD RELAKSU PO ORZEŹWIENIE
Dzięki dwóm przyciskom SmartControl, system prysznicowy
GROHE Euphoria SmartControl 260 zapewnia perfekcyjną
kontrolę nad obydwoma natryskami: deszczownicą Euphoria
260 i prysznicem ręcznym.
Nazwa Euphoria 260 zyskuje na znaczeniu za każdym razem,
gdy bierzesz kąpiel. Specjalny przycisk znajdujący się na środku
lśniącej, chromowanej powierzchni natrysku pozwala wybierać
pomiędzy różnymi strefami natryskowymi oraz dostosować
objętość strumienia i moc przepływu.

40
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REGULOWANA
STREFA
NATRYSKOWA.
OTO ODPOWIEDŹ

Trzy strefy przyjemności podczas każdej kąpieli
w zasięgu Twojej dłoni. Wygodne przełączanie pomiędzy
każdym strumieniem umożliwia pierścień znajdujący
się na przycisku. Po prostu przekręć go, by cieszyć się
mocą strumienia Jet, a następnie odkryć energetyzujące
i relaksujące doznania szerszego strumienia SmartRain.
Na koniec wybierz strumień Rain, by poczuć jak
delikatny, letni deszcz otula Twoje ciało i kontynuuj
obrót pierścienia, by ponownie przejść przez wszystkie
trzy strefy.

STREFA 2

STREFA 1

STREFA 3

Od pełnego strumienia Rain, przez SmartRain, aż do pobudzającego Jet. Tak często, jak tylko masz na to ochotę…

42
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ZAPROJEKTUJ ŁAZIENKĘ
MARZEŃ I CIESZ SIĘ CODZIENNYM
KOMFORTEM KĄPIELI
Nawet gdy masz ograniczoną przestrzeń w łazience, możesz cieszyć
się najwyższym komfortem kąpieli. System prysznicowy Euphoria
SmartControl 260, który łączy ręczny prysznic i wylewkę wannową.
Euphoria 260 to rozwiązanie do małych pomieszczeń, w których
nie ma wystarczająco dużo miejsca, by zmieścić wannę i kabinę
prysznicową. Dzięki trzem przyciskom, zapewnia pełną kontrolę
nad obydwoma strumieniami, pozwalając także sterować wylewką,
by napełnić wannę.
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WIĘCEJ KORZYŚCI.
WIĘCEJ PRZYJEMNOŚCI
Dokładnie przemyśleliśmy każdą z funkcji systemu
prysznicowego Euphoria SmartControl 260, dzięki
czemu zapewnia on większy komfort kąpieli dzięki
intuicyjnej obsłudze. Obrotowe ramię deszczownicy
obraca się w zakresie 180°, dzięki czemu możesz
ustawić ją pod odpowiednim dla Ciebie kątem.
W pełni regulowany uchwyt pozwala natomiast
dopasować idealną wysokość słuchawki.

46

Stworzyliśmy mniejszą i bardziej kompaktową baterię
Grohtherm SmartControl, by zadbać o większą
przestrzeń pod prysznicem. W celu zapewnienia niemal
natychmiastowej radości z każdej kąpieli, system
Euphoria SmartControl 260 wyposażyliśmy w system
QuickFix, który pozwala w prosty sposób zmienić
wysokość górnego uchwytu drążka prysznicowego.
Dzięki temu, całość możesz zamontować w szybki
i łatwy sposób, wykorzystując istniejące już otwory.

Ramię deszczownicy z funkcją obrotu

W pełni regulowane
ustawienie
słuchawki: wyżej,
niżej, pod kątem

Kompaktowy korpus
baterii

QuickFix –
system szybkiego
montażu drążka
prysznicowego
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ODKRYJ NOWY STANDARD
ZEWNĘTRZNYCH BATERII
TERMOSTATYCZNYCH
GROHTHERM SMARTCONTROL
Z dumą prezentujemy nasz Grohtherm SmartControl: nowy, znaczący
postęp w zakresie baterii termostatycznych. Dostępny jako osobny
element w naszej kolekcji, łączy design GROHE oraz komfort użycia
SmartControl. Kompaktowy kształt pozwala zyskać więcej przestrzeni
pod prysznicem, a półka prysznicowa EasyReach to idealne miejsce
na kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji. Przycisk termostatyczny został
umieszczony z przodu, dzięki czemu gwarantuje dogodne ustawianie
pożądanych parametrów przepływu. Tak, jak wszystkie baterie
termostatyczne GROHE, Grohtherm SmartControl został wyposażony
w ceramiczną głowicą TurboStat, gwarantującą precyzyjną kontrolę
temperatury wody oraz technologię CoolTouch, która sprawia, że
powierzchnia baterii nigdy nie stanie się zbyt gorąca w dotyku, dzięki
czemu unikniesz przypadkowych oparzeń.

Termostatyczna bateria prysznicowa Grohtherm
została wyposażona w jeden przycisk SmartControl.
Jest również dostępna w zestawie prysznicowym
wraz z drążkiem o długości 600 mm lub 900 mm
oraz parametrów przepływu Euphoria 110.

48

Termostatyczna bateria wannowa Grohtherm
SmartControl jest wyposażona w dwa przyciski
SmartControl do sterowania wylewką wannową
oraz obsługi słuchawki prysznicowej.
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02
MÓJ MAŁY
SEKRET
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MÓJ SPOSÓB
NA KĄPIEL
GROHE
RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL
DUO

ZUPEŁNIE
NOWY POZIOM
PRZYJEMNOŚCI
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MY TYLKO
DBAMY
O TWOJĄ
PRZYJEMNOŚĆ ...
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ODKRYJ ELEMENTY
PRZYJEMNEJ KĄPIELI
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MOŻESZ POZNAĆ
JE WSZYSTKIE:
GROHE RAINSHOWER
SMARTCONTROL
Być może już od dawna marzysz o tym, by zwykłą kąpiel
przekształcić w cudowne doznanie. Jeśli planujesz aranżację
nowej łazienki lub remont już istniejącej. GROHE SmartControl
do montażu natynkowego jest idealnym rozwiązaniem.
System prysznicowy do montażu natynkowego GROHE
Rainshower SmartControl zapewnia łatwą i szybką instalację,
gwarantując pełne zadowolenie z efektu.
System prysznicowy GROHE SmartControl, dostępny
w dwóch różnych wersjach: Duo z trzema przyciskami
SmartControl, dwustrumieniową deszczownicą i prysznicem
ręcznym oraz Mono z dwoma przyciskami SmartControl,
jednostrumieniową deszczownicą i prysznicem ręcznym,
zawiera również zintegrowaną półkę na kosmetyki i akcesoria
do pielęgnacji.
Wiele rozwiązań zastosowanych w GROHE SmartControl –
od intuicyjnych przycisków oraz perfekcyjnej kontroli nad
parametrami strumienia, aż po możliwość wyboru powłoki
na powierzchni deszczownicy, gwarantuje jeszcze więcej
przyjemności podczas każdej kąpieli.
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PREZENTUJEMY Z NAJWIĘKSZĄ
DUMĄ: GROHE RAINSHOWER
SMARTCONTROL

GROHE SmartControl do montażu natynkowego jest
dostępny w dwóch różnych wersjach. Duo z trzema
przyciskami SmartControl umożliwia obsługę dwóch
strumieni deszczownicy oraz prysznica ręcznego.

Mono z dwoma przyciskami SmartControl pozwala
kontrolować jeden strumień deszczownicy oraz
prysznic ręczny.

Zaprojektowany z myślą o najwyższej funkcjonalności w Twojej
łazience, GROHE SmartControl do montażu natynkowego łączy
intuicyjną obsługę z wyjątkową przyjemnością podczas kąpieli.
Wystarczy jedynie przekręcić pierścień, aby ustawić pożądaną
objętość przepływu oraz idealną temperaturę wody. Wciśnięcie
przycisku pozwala natomiast wybrać ulubione strumienie,
by cieszyć się w pełni spersonalizowanym prysznicem.

START / STOP I OBJĘTOŚĆ PRZEPŁYWU
Innowacyjna technologia GROHE SmartControl pozwala wybrać
każdy ze strumieni lub ich dowolną kombinację, a także umożliwia
ustawienie pożądanych parametrów przepływu wody. To nie może
być prostsze.

TEMPERATURA
Ceramiczna głowica GROHE TurboStat to serce tego systemu
prysznicowego. Niezrównana czułość termoelementu oznacza,
że woda osiąga pożądaną temperaturę niemal natychmiast i
utrzymuje ją na stałym poziomie przez cały czas trwania kąpieli.
60
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GROHE TrioMassage
Połączenie popularnego strumienia
GROHE Bokoma oraz dwóch strumieni
GROHE Massage pozwala cieszyć się
masażem głowy i ramion.

UWAGA NA GŁOWĘ!
NAD NIĄ PRYSZNIC PRZYJEMNOŚCI

GROHE PureRain /
GROHE Rain O2 jako
podstawowe strumienie

Udoskonalone
dysze SpeedClean

Łatwa w
czyszczeniu
powierzchnia
GROHE EasyClean

Duża powierzchnia deszczownicy Rainshower 360°
zapewnia wyjątkowe przeżycia, gwarantując kąpiel
w rozmiarze XXL.

62

63

01 | 02 GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEM PRYSZNICOWY | 03 | 04 | 05

grohe.pl

MAMY GŁOWY
PEŁNE POMYSŁÓW –
WSZYSTKO DLA WIĘKSZEJ
PRZYJEMNOŚCI PODCZAS
KĄPIELI
Wejdź pod prysznic i ciesz się różnorodnością, jaką
oferuje woda. Aby zapewnić Ci przyjemne doznania,
nasze deszczownice pozwalają wybierać pomiędzy
dwoma różnymi strumieniami, a dzięki GROHE
SmartControl możesz korzystać z obydwu jednocześnie.
Spróbuj połączyć strumień GROHE PureRain z
pobudzającym TrioMassage lub wybierz ręczny
prysznic, wciskając tylko jeden przycisk. Wszystko
tu jest możliwe i stworzone dla przyjemności. Dzięki
intuicyjnemu sterowaniu, GROHE SmartControl
zapewnia to, czego potrzebujesz podczas każdej kąpieli.

DOSKONAŁA
POWŁOKA
GROHE SmartControl jest dostępny w dwóch stylowych
powłokach: klasycznym chromie oraz akrylowym szkle
MoonWhite, które stanowi synonim elegancji.
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KOMFORT
W KAŻDYM DETALU
W GROHE nigdy nie przestajemy myśleć o nowych
rozwiązaniach, które sprawią, że kąpiel z Rainshower
SmartControl stanie się jeszcze przyjemniejsza
i bezpieczniejsza – nawet, jeśli nie zwrócisz na
to uwagi. Dla przykładu, poza świetnym designem
drążka prysznicowego, upewniliśmy się także, że
jego powierzchnia zawsze zachowuje odpowiednią
temperaturę, która nigdy nie przekracza temperatury
wody podczas Twojej kąpieli.
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GDZIE TYLKO SPOJRZYSZ,
WSZYSTKO WYGLĄDA
DOSKONALE
Jesteśmy naprawdę dumni z wielu rozwiązań, które
wykorzystaliśmy w naszym systemie prysznicowym
Rainshower SmartControl. Zaczynając od samej góry:
wyjątkowy, bardzo szeroki i ergonomiczny kształt
deszczownicy został zaprojektowany tak, by tworzyć
strumień, który całkowicie pokrywa ciało. Woda otula
ramiona, co zapewnia luksusowe doznania podczas
każdej kąpieli. Smukły drążek przyciąga wzrok dzięki
eleganckiej, płaskiej linii, zwieńczonej minimalistycznym
uchwytem mocującym.

Metalowy korpus baterii

Bateria termostatyczna Rainshower SmartControl
z lśniącą, metalową powłoką oraz designem
zainspirowanym naturą – oto wizytówka naszego
systemu natryskowego.

Ergonomiczny
kształt
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Płaskie ramię prysznica
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MÓJ SPOSÓB
NA KĄPIEL
SYSTEM
PRYSZNICOWY GROHE
SMARTCONTROL
COMBI
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TAK, MOŻESZ MIEĆ
TO WSZYSTKO
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WSZYSTKO, CO NAJLEPSZE Z DWÓCH
ŚWIATÓW: SYSTEM PRYSZNICOWY
GROHE SMARTCONTROL COMBI
Elastyczność – o to główny powód, dla którego warto
wybrać system prysznicowy GROHE SmartControl
Combi, oferujący szereg najróżniejszych kombinacji
i możliwości montażowych.
Co to oznacza? Dla przykładu, możesz zainstalować
baterię termostatyczną tuż pod deszczownicą lub, jeśli
tylko chcesz, z dala od strumienia wody – również na
jednej z bocznych ścian. Elastyczność tego systemu
dotyczy także sposobu, w jaki możesz połączyć baterię
z innymi deszczownicami i prysznicami ręcznymi
GROHE, tworząc w pełni spersonalizowane rozwiązanie.
Niezależnie od tego, czy masz wannę, czy kabinę
prysznicową, baterie GROHE Smart Control pozwolą
Ci stworzyć łazienkę Twoich marzeń!
Podobnie, jak w przypadku natynkowego GROHE
SmartControl, system Combi znajdziesz w dwóch
różnych wariantach: Duo i Mono. Każdy z nich zawiera
również półkę na kosmetyki do kąpieli. W GROHE
SmartControl Combi, rury łączące deszczownicę
i baterię termostatyczną są montowane podtynkowo.
Brak drążka prysznicowego znacznie ułatwia
czyszczenie, a to tylko jedna z zalet, jakich możesz
oczekiwać od tego systemu.
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MÓJ SPOSÓB,
BY BEZ OBAW UBRUDZIĆ
SOBIE RĘCE
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MÓJ
SPOSÓB NA KĄPIEL
GROHE
SMARTCONTROL
PODTYNKOWY
SYSTEM
PRYSZNICOWY
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WIĘCEJ PRZESTRZENI,
WIĘCEJ SWOBODY W
WYRAŻANIU RADOŚCI
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KORZYŚCI, KTÓRYCH NIE DA SIĘ UKRYĆ
GROHE SMARTCONTROL PODTYNKOWY
SYSTEM PRYSZNICOWY

Przestrzeń – każdy z nas chciałby mieć jej więcej
wokół siebie. Szczególnie w strefie prysznicowej, gdzie
często jej brakuje. Dlatego, jeśli cieszysz się komfortem
projektowania swojego pokoju kąpielowego od podstaw,
GROHE SmartControl do montażu podtynkowego
jest wspaniałym rozwiązaniem. Dzięki ukrytej w
ścianie instalacji oraz wyjątkowo smukłej linii, GROHE
SmartControl do montażu podtynkowego oferuje
więcej przestrzeni pod prysznicem oraz minimalistyczny,
czysty design.
Swoboda projektowania: GROHE SmartControl do
montażu podtynkowego to również szereg różnych
wariantów. Bogaty wybór zestawów, deszczownic
i słuchawek prysznicowych o kwadratowej i okrągłej
formie sprawia, że bez trudu zachowasz spójną
aranżację wnętrza, a system prysznicowy doskonale
skomponuje się ze stylem łazienki.
System oferuje również dodatkowe korzyści i praktyczne
rozwiązania: dzięki płaskiej, opływowej linii, czyszczenie
jest znacznie szybsze i wygodniejsze.
GROHE SmartControl do montażu podtynkowego
gwarantuje również wiele funkcji wspólnych dla
natynkowego systemu prysznicowego GROHE
SmartControl oraz wersji Combi: od precyzyjnej
i intuicyjnej kontroli parametrów przepływu do
wyboru Twojego ulubionego strumienia poprzez
naciśnięcie jednego przycisku.
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WIĘCEJ, NIŻ
MOŻESZ ZOBACZYĆ

Twoją uwagę przyciągnie przede wszystkim smukła,
opływowa linia podtynkowego systemu prysznicowego
GROHE SmartControl. Wtedy odkryjesz wszystkie
wyjątkowe funkcje ukryte za piękną powłoką
i eleganckimi przyciskami: wszystko dla perfekcyjnej
kontroli i w pełni spersonalizowanej kąpieli.
Podtynkowy system prysznicowy GROHE SmartControl
znacznie wykracza poza tradycyjną funkcjonalność.
Jego opływowa linia doskonale prezentuje się w każdej

łazience. Rozety o grubości jedynie 10 mm czynią
ten system eleganckim i wyjątkowo oszczędnym,
jeśli chodzi o przestrzeń.
Dostępny w dwóch różnych kształtach: w formie
kwadratu i okręgu, pozwala również wybrać między
powłoką w klasycznym chromie oraz akrylowym szkle
MoonWhite, które stanowi synonim elegancji. Każdy
z nich jest perfekcyjne dopasowany do linii GROHE.

WŁĄCZANIE /
WYŁĄCZANIE

TEMPERATURA
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SMUKŁY OZNACZA
PIĘKNY

10 mm

MAKSYMALNIE 43 MM
Niezależnie od głębokości montażu, maksymalny
wysięg elementu zewnętrznego nigdy nie przekracza
43 mm. Dzięki temu, GROHE SmartControl do
montażu podtynkowego łączy wygodę, oszczędność
miejsca pod prysznicem oraz doskonały wygląd.

ROZMIAR 1:1

NIEZWYKLE CIENKA ROZETA
Dzięki wysięgowi zaledwie 10 mm, super smukły
design rozety ściennej GROHE SmartControl do
montażu podtynkowego jest niezwykle elegancki
i pozwala zyskać więcej przestrzeni pod prysznicem.
UKRYTY SYSTEM USZCZELNIAJĄCY
GROHE SmartControl do montażu podtynkowego
posiada zintegrowany system uszczelniający, który
kompletnie redukuje ryzyko wycieku wody za ścianą.

43 mm
METALOWA ROZETA, ERGONOMICZNY UCHWYT
GROHE SmartControl do montażu podtynkowego stworzony jest
materiałów najwyższej jakości, które podkreślają elegancki design.
Zastosowane pokrętła posiadają moletkowy uchwyt, zapewniający
łatwiejszą obsługę.
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ZNAJDŹ SWÓJ
ULUBIONY STRUMIEŃ

GROHE ActiveRain posiada inny kształt dysz, dzięki którym
to idealny strumień do spłukiwania pozostałości szamponu
i rewitalizacji skóry. Jeśli natomiast chcesz cieszyć się
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delikatnym prysznicem, ulepszony strumień GROHE
PureRain składa się z większych i miękkich kropel, które
gwarantują więcej komfortu podczas kąpieli.
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FORMA,
KTÓRA KOCHA
FUNKCJONALNOŚĆ
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Ulepszone dysze
SpeedClean

Strumień GROHE PureRain
dla efektu delikatnej,
odświeżającej kąpieli

88

NOWOŚĆ! Strumień GROHE
ActiveRain, który dokładnie
spłukuje szampon oraz
rewitalizuje skórę całego
ciała, dzięki dyszom
o innowacyjnym kształcie.

Deszczownica z chromowaną
powłoką GROHE StarLight
(dostępna również z powłoką
MoonWhite ze szkła
akrylowego).
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PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE
IDEALNA POWŁOKA

Lśniący okrąg czy współczesna, kwadratowa forma?
Wybór należy do Ciebie. GROHE Rainshower 310
SmartActive i SmartControl do montażu podtynkowego
zostały stworzone tak, by perfekcyjnie do siebie pasować.
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Gdy już zdecydujesz się na idealny kształt Twojej
deszczownicy, czas zastanowić się nad wyborem
powłoki. Wybierz pomiędzy klasycznym, lśniącym
chromem lub eleganckim szkłem akrylowym
MoonWhite.
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MOJE ŻYCIE
PEŁNE WRAŻEŃ
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MÓJ SPOSÓB
NA KĄPIEL
GROHE
AQUASYMPHONY
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GROHE AQUASYMPHONY:
TWOJE ZAPROSZENIE DO RAJU
Wyobraź sobie, że każdy dzień możesz rozpocząć od wizyty
w raju. AquaSymphony marki GROHE pozwoli Ci uciec od
codzienności, by na moment wkroczyć do innego świata.
Miejsca, gdzie wzajemne oddziaływanie wody poprawia
nastrój i regeneruje, otulając Cię kolorami delikatnych świateł
i kojąc relaksującymi dźwiękami. Stań się częścią kompozycji,
która inspiruje wszystkie zmysły. Oto symfonia kąpieli.

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
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NIESKOŃCZONE
MOŻLIWOŚCI, BY
CIESZYĆ SIĘ WODĄ
Strumień Pure
Nazwa mówi wszystko.
Miękki strumień czystej
wody, który spada prosto
ze środka deszczownicy
niczym bijące, górskie
źródło.

Strumień Rain
Nowy, ulepszony
strumień RainSpray
to większe i jeszcze
bardziej miękkie krople,
które gwarantują
luksusowe doznania
podczas kąpieli.

AquaSymphony to orkiestra, w której
instrumentem jest woda – we wszystkich swoich
cudownych kształtach i formach. Delikatna niczym
mgła unosząca się nad oceanem i pobudzająca,
jak wodospad. Czerp z niej radość na setki różnych
sposobów i skomponuj własną symfonię. Dzięki
AquaSymphony możesz kreować wyjątkowe
doznania podczas kąpieli. Inteligentny system
SmartControl i znakomicie precyzyjny Grohtherm-F
pozwolą Ci wybierać i kontrolować zupełnie inne
doświadczenia każdego dnia.

34 634 001
Kompletny zestaw termostatyczny
Grohtherm F
+ osobne elementy podtynkowe
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

Strumień Waterfall
Ekstra szeroki strumień
wody, który odzwierciedla
wrażenie wodospadu.

Strumień AquaCurtain
Fascynująca gra wody,
w której otacza Cię
delikatna, rzypominająca
rosę kurtyna kropel.

Niezwykle dokładne sterowanie baterią termostatyczną
Grohtherm-F pozwala aranżować doznania z łatwością,
co oznacza, że wchodząc pod prysznic, możesz mieć
pewność, że temperatura wody zawsze taka, jakiej
oczekujesz.

3 x 29 126 000
Grohtherm SmartControl
do obsługi 3 wyjść wody
+ osobne elementy podtynkowe
3 x 35 600 000

Strumień Drizzle
Strumień Drizzle otula
ciało świeżą, lekką
mgiełką, która chłodzi
i rewitalizuje skórę.
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Strumień Bokoma
Osiem dynamicznie
pulsujących dysz,
które oferują
pobudzający masaż.

Co więcej, z GROHE SmartControl do montażu
podtynkowego kontrolowanie każdego parametru w
Twoim wymarzonym SPA jest niesamowicie intuicyjne.
Oferując wybór strumienia i objętości przepływu wody,
dzięki wciśnięciu i przekręceniu jednego przycisku,
system zapamiętuje Twoje preferowane ustawienia
nawet wtedy, gdy przerwiesz kąpiel.
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NIESAMOWITA UCZTA DLA
ZMYSŁÓW – W ZASIĘGU
TWOJEJ DŁONI
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NIECH MUZYKA CIĘ PORUSZY
Niech dźwięki Twojej ulubionej muzyki mieszają
się z melodią wody. Bez względu na to, czy
preferujesz jazz czy podniosłą symfonię – możesz
cieszyć się koncertem, który samodzielnie
wybierzesz.

ZANURZ SIĘ W GORĄCEJ KĄPIELI PAROWEJ
Łagodna para, znana od lat ze swoich pozytywnych
właściwości dla skóry, teraz jest dostępna w Twojej
łazience. Otwiera pory, oczyszcza ciało i nawilża
skórę, a aromatyczne olejki, które wzmacniają
działanie pary, zapewniają relaksującą i wyjątkowo
luksusową przyjemność.

Jedna aplikacja, która pozwoli Ci zarządzać wszystkimi
rozwiązaniami. Baza F-digital Deluxe i urządzenie z systemem
Android lub Apple z zainstalowaną aplikacją GROHE SPA
umożliwiają perfekcyjną kontrolę nad światłem, dźwiękiem
i strumieniami oraz każdym modułem osobno. Niech
rozpocznie się występ!
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CHROMOTERAPIA DLA DUSZY
Rozkoszuj się wyjątkowymi doznaniami podczas
kąpieli, otaczając się kurtyną kolorów. Mnóstwo
różnorodnych kompozycji barw i odcieni pozwala
skomponować spersonalizowany pokaz świateł,
który zachwyci Cię i w pełni zrelaksuje.
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KONIEC MOJEGO
PERFEKCYJNEGO DNIA
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GROHE SMARTCONTROL
OFERTA PRODUKTÓW
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EUPHORIA SMARTCONTROL
SYSTEMY PRYSZNICOWE

26 509 000
Euphoria SmartControl 260 Mono
System prysznicowy z baterią termostatyczną
do montażu natynkowego:
deszczownica Euphoria 260 (26 455)
3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain,
Jet z przegubem kulowym,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage,
3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Massage
słuchawka prysznicowa z białą tarczą natrysku (27 221 001)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388)

EUPHORIA SMARTCONTROL 260 MONO
SYSTEM PRYSZNICOWY
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26 507 000
Euphoria SmartControl 310
System prysznicowy z baterią termostatyczną
do montażu natynkowego:
deszczownica Rainshower 310 SmartActive
tarcza prysznica w kolorze chromu lub MoonWhite
GROHE PureRain i ActiveRain
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage,
3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Massage
słuchawka prysznicowa z białą tarczą natrysku (27 221 001)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388)

26 508 000
Euphoria SmartControl Cube 310
System prysznicowy z baterią termostatyczną
do montażu natynkowego:
deszczownica Rainshower 310 SmartActive Cube
tarcza prysznica w kolorze chromu lub MoonWhite
GROHE PureRain i ActiveRain
prysznic ręczny Euphoria Cube Stick,
1 strumień: Rain
słuchawka prysznicowa z białą tarczą natrysku (27 221 001)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388)

EUPHORIA SMARTCONTROL 310
SYSTEM PRYSZNICOWY

EUPHORIA SMARTCONTROL 310 CUBE
SYSTEM PRYSZNICOWY

26 510 000
Euphoria SmartControl 260 Duo
System wannowo-prysznicowy z baterią termostatyczną
do montażu natynkowego:
deszczownica Euphoria 260 (26 455)
3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain,
Jet z przegubem kulowym,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage,
3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Massage
słuchawka prysznicowa z białą tarczą natrysku (27 221 001)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388)

EUPHORIA SMARTCONTROL 260 DUO
SYSTEM PRYSZNICOWY Z WYLEWKĄ
WANNOWĄ
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GROHTHERM SMARTCONTROL
BATERIE TERMOSTATYCZNE
DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

34 719 000
Grohtherm SmartControl
Termostatyczna bateria prysznicowa 1/2"
do montażu natynkowego:
100 % GROHE CoolTouch,
chromowa powłoka GROHE StarLight,
kompaktowa głowica GROHE TurboStat
przycisk GROHE SmartControl
ON-OFF z regulacją natężęnia
od EcoJoy do pełnego przepływu

GROHTHERM
SMARTCONTROL
BATERIA PRYSZNICOWA
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34 718 000
Grohtherm SmartControl
Termostatyczna bateria prysznicowa 1/2"
do montażu natynkowego:
100 % GROHE CoolTouch,
chromowa powłoka GROHE StarLight,
kompaktowa głowica GROHE TurboStat
2 przyciski GROHE SmartControl
typu ON-OFF z regulacją natężęnia
od EcoJoy do pełnego przepływu
wylewka wannowa z perlatorem

GROHTHERM
SMARTCONTROL
BATERIA WANNOWOPRYSZNICOWA

34 720 000
Grohtherm SmartControl
Zestaw prysznicowy
z baterią termostatyczną 1/2"
Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Deszczownica Euphoria 110 Massage
z drążkiem prysznicowym 600 mm
(27 231 001)
34 721 000
Zestaw z drążkiem prysznicowym 900 mm

GROHTHERM
SMARTCONTROL
BATERIA PRYSZNICOWA/
ZESTAW PRYSZNICOWY
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RAINSHOWER SMARTCONTROL
NATYNKOWY SYSTEM PRYSZNIC

26 361 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono
System prysznicowy z baterią termostatyczną
deszczownica ze strumieniami:
GROHE PureRain / GROHE Rain O²*
prysznic ręczny ze strumieniami:
GROHE Rain O², Rain, Bokoma, Jet

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 MONO
SYSTEM PRYSZNICOWY

RAINSHOWER SMARTCONTROL
COMBI SYSTEM PRYSZNICOWY

26 250 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
System prysznicowy z baterią termostatyczną
deszczownica ze strumieniami:
GROHE PureRain / GROHE Rain O²*
+ TrioMassage
prysznic ręczny ze strumieniami:
GROHE Rain O² / Rain

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO
SYSTEM PRYSZNICOWY

26 446 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono Combi
System prysznicowy z baterią termostatyczną
natynkową / podtynkową
deszczownica ze strumieniami:
GROHE PureRain / GROHE Rain O²*
prysznic ręczny ze strumieniami:
GROHE Rain O², Rain, Bokoma, Jet
+ osobne elementy podtynkowe
(26 264 001 / 26 449 000)

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 MONO
SYSTEM PRYSZNICOWY

26 443 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo Combi
System prysznicowy z baterią termostatyczną
natynkową / podtynkową
deszczownica ze strumieniami:
GROHE PureRain / GROHE Rain O²*
+ TrioMassage
prysznic ręczny ze strumieniami:
GROHE Rain O² / Rain
+ osobne elementy podtynkowe
(26 264 001 / 26 449 000)

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO
SYSTEM PRYSZNICOWY
* należy wybrać podczas pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: GROHE PureRain
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GROHTHERM SMARTCONTROL
TERMOSTATYCZNE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO

29 123 000 + 29 127 000
29 153 LS0 + 29 158 LS0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
oraz element zewnętrzny Grohtherm SmartControl
do trzech wyjść wody

29 904 LS0
29 121 000 / AL0 / DC0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi trzech wyjść wody
29 125 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi dwóch wyjść wody
ze zintegrowanym uchwytem
na prysznic ręczny

29 120 000 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi dwóch wyjść wody
ze zintegrowanym uchwytem
na prysznic ręczny

29 150 LS0
29 118 000 / AL0 / DC0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody

29 150 LS0 + 29 152 LS0
29 118 000 / DC0 / AL0 + 29 122 000 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
oraz element zewnętrzny Grohtherm SmartControl
do trzech wyjść wody

29 126 000
29 157 LS0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi trzech wyjść wody

29 124 000
29 156 LS0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi dwóch wyjść wody

29 151 LS0
29 119 000 / AL0 / DC0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi dwóch wyjść wody

29 123 000
29 153 LS0
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody

1 FUNKCJA
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Opcje kolorystyczne:
000 I Chrom
LS0 I MoonWhite
DC0 I SuperSteel
AL0 I Brushed Hard Graphite

2 FUNKCJE

3 FUNKCJE

4 FUNKCJE

Do zainstalowania wszystkich
elementów zewnętrznych potrzebny
jest element podtynkowy GROHE
Rapido SmartBox (35 600 000)
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GROHTHERM SMARTCONTROL
ZESTAWY PRYSZNICOWE

34 743 000
Grohtherm SmartControl
Zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 210:
zestaw z elementem zewnętrznym
Grohtherm SmartControl
do instalacji ze zintegrowanym
uchwytem na prysznic ręczny
GROHE Rapido SmartBox
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210
prysznic ręczny Power&Soul Cosmopolitan
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm

34 742 000
Grohtherm SmartControl
Zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower F-series 10":
zestaw z elementem zewnętrznym
Grohtherm SmartControl
do instalacji ze zintegrowanym
uchwytem na prysznic ręczny
GROHE Rapido SmartBox
deszczownica Rainshower F-series
prysznic ręczny Powe&Soul Cosmopolitan
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm

34 705 000
Grohtherm SmartControl
Zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower 310 SmartActive:
zestaw z elementem zewnętrznym
Grohtherm SmartControl
GROHE Rapido SmartBox
deszczownica Rainshower 310 SmartActive
z dwoma rodzajami strumieni
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick
uchwyt ścienny i przyłącze Rainshower
wąż prysznicowy Silverflex 1500 mm

34 706 000
Grohtherm SmartControl
Zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower 310 SmartActive Cube:
zestaw z elementem zewnętrznym
Grohtherm SmartControl
GROHE Rapido SmartBox
deszczownica Rainshower 310 SmartActive Cube
z dwoma rodzajami strumieni
prysznic ręczny Euphoria Cube Stick
uchwyt ścienny i przyłącze Euphoria Cube
wąż prysznicowy Silverflex 1500 mm

34 744 000
Grohtherm SmartControl
Zestaw prysznicowy z deszczownicą
Euphoria 260:
zestaw z elementem zewnętrznym
Grohtherm SmartControl
do instalacji ze zintegrowanym
uchwytem na prysznic ręczny
GROHE Rapido SmartBox
deszczownica Euphoria 260 z trzema strumieniami
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm

ZESTAW 2-FUNKCYJNY
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ZESTAW 3-FUNKCYJNY
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ODKRYJ
ŚWIAT GROHE
Przedstawiliśmy tylko mały fragment bogatego świata produktów GROHE. Znajdziesz w nim wszystko,
czego potrzebujesz: od pomysłów i inspiracji, po gotowe rozwiązania do łazienki i kuchni.
Wystarczy zeskanować kody QR, aby obejrzeć najnowsze broszury na tablecie lub smartfonie, lub pobrać
je w formie plików PDF na swoje urządzenia.
Odwiedź świat GROHE na grohe.pl

BROSZURA SYSTEMY PRYSZNICOWE

116

BROSZURA SENSIA ARENA

BROSZURA CERAMICS

BROSZURA TWOJA ŁAZIENKA

BROSZURA TWOJA KUCHNIA

BROSZURA RAPIDO SMARTBOX

BROSZURA SYSTEMY SANITARNE
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MARKA O
GLOBALNYM
ZASIĘGU
GROHE JEST CZĘŚCIĄ LIXIL – MIĘDZYNARODOWEGO
LIDERA W BRANŻY MIESZKANIOWEJ I BUDOWLANEJ
Firma LIXIL rozpoczęła swą działalność na początku
XX wieku w Japonii. Dziś jest jedną z najbardziej
wszechstronnych firm w naszej branży: jej portfolio
obejmuje nie tylko technologie rewolucjonizujące sposób,
w jaki korzystamy z wody, ale też pełen wachlarz
materiałów i produktów niezbędnych do prac wewnątrz
i na zewnątrz domów, jak również do wykonania potężnych
przedsięwzięć z zakresu architektury. Firma LIXIL działa
w 150 krajach, zaś ponad miliard ludzi na całym świecie
korzysta z produktów, które opracowała i wyprodukowała.

Razem jesteśmy silniejsi. Nasze doświadczenie w
roli światowego lidera branży urządzeń sanitarnych w
połączeniu z wyjątkową technologią i wiedzą innych marek
firmy LIXIL, pozwala nam oferować pełne rozwiązania do
łazienek, w tym toalety myjące, prysznice SmartControl,
a także rewolucyjne technologie, takie jak ceramika
łazienkowa AquaCeramic, zachowująca czystość przez
100 lat. Piękno, funkcjonalność i niezawodność produktów
i rozwiązań LIXIL sprawia, że zmieniają one sposób życia
ludzi na całym świecie.

Świat ulega nagłym zmianom, a marki wchodzące
w skład grupy LIXIL pomagają go kształtować.
Dzięki naszym markom i technologiom już dziś jesteśmy
w stanie projektować i wytwarzać rozwiązania jutra.
Począwszy od inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań
przeznaczonych do mieszkań i biur, a skończywszy
na rozwiązaniach stosowanych w najsłynniejszych
budowlach na świecie, produkty firmy LIXIL kreują
przestrzeń, w której pracujemy, uczymy się, podróżujemy
i żyjemy.

Mamy wspólną wizję lepszego jutra – dla naszych
klientów i dla całego świata. Jako marka działająca
na całym świecie zdajemy sobie sprawę, że przyszłość
planety leży w naszych rękach. Jesteśmy liderami w
zakresie oszczędzania energii i wody, ponadto do 2030 r.
zamierzamy osiągnąć zerowy bilans wpływu na środowisko.
Uważamy, że każdy powinien mieć dostęp do czystego
i bezpiecznego systemu sanitarnego. W tym celu
wykorzystujemy całą naszą wiedzę i doświadczenie.

Poza GROHE, do rodziny LIXIL należą takie marki
jak American Standard, INAX, DXV by American
Standard oraz Permasteelisa. Ich połączenie sprawia,
że jesteśmy numerem jeden na rynku armatury i wyrobów
sanitarnych, a także największym dostawcą produktów
mieszkaniowych w Japonii. Dzięki naszej wspólnej
pracy na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
które poprawiają jakość życia, jesteśmy liderami w wielu
innych dziedzinach na całym świecie.

Razem budujemy lepszą przyszłość. Dla każdego,
w każdym miejscu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie lixil.com
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