DOSKONAŁE DOZNANIA
POD PRYSZNICEM
NACIŚNIJ, PRZEKRĘĆ, ODPRĘŻ SIĘ
GROHE SMARTCONTROL

INTELIGENTNE
WZORNICTWO
INTUICYJNE
STEROWANIE
Co oznacza system SmartControl?
Pozwala on bez żadnego wysiłku
kontrolować każdy aspekt prysznica,
dzięki czemu możesz rozkoszować się
chwilą i doświadczyć prawdziwego
relaksu. SmartControl umożliwia intuicyjne
sterowanie natryskiem, które pozwoli Ci
bezgranicznie cieszyć się prysznicem.
Tworząc system GROHE SmartControl,
zwracaliśmy uwagę na najdrobniejsze
szczegóły, by prysznic był doskonałym
doświadczeniem.

POCZUJ CZYSTĄ
PRZYJEMNOŚĆ
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TWOJA
DOSKONAŁA KĄPIEL...
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… NA WYCIĄGNIĘCIE DŁONI
Pomyśl o prysznicu, który bierzesz każdego dnia. To nie tylko spadające
krople, prawda? To niezwykle zaawansowana technologia. Nie ma w tym
żadnej filozofii. Musisz poczuć na własnym ciele, żeby zrozumieć, w jaki
sposób GROHE SmartControl współpracuje z wodą. Nagle zwykły prysznic
staje się zupełnie nowym doświadczeniem, które odczujesz tak, jakby było
stworzone wyłącznie dla Ciebie.
Inteligentna technologia zastosowana w GROHE SmartControl, odkrywa
żywioł wody na nowo: możesz otoczyć się dużymi, swobodnie spadającymi
kroplami, przywodzącymi na myśl ciepły deszcz lub skorzystać z masującego
strumienia, który koi ciało po trudnym dniu. Przekręć pokrętło w prawo, by
uzyskać mocny, intensywny strumień lub w lewo, by cieszyć się delikatnym
muśnięciem wody. Wybierz odpowiednią temperaturę wody. Wszystko jest
w zasięgu Twojej dłoni.
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NIE UWIERZYSZ,
JAK INTELIGENTNĄ
TECHNOLOGIĘ
SKRYWA TEN PRZYCISK

Odświeżająca kąpiel dostosowana do Twoich
preferencji – to jeszcze nigdy nie było takie proste.
Naciśnij przycisk, wybierz rodzaj strumienia i ciesz
się przyjemną kąpielą pod prysznicem. Możesz do
woli wybierać pomiędzy odświeżającym natryskiem
GROHE PureRain / GROHE Rain O2, nowym natryskiem
TrioMassage, który wymasuje Ci skórę głowy i ramion,
a także prysznicem ręcznym Power & Soul. Chcesz
uruchomić dwa strumienie jednocześnie? To żaden
problem – po prostu aktywuj oba przyciski.
Prysznic z systemem GROHE SmartControl jest jeszcze
bardziej inteligentny niż dotychczas. Innowacyjna
technologia pozwala na jednoczesny wybór natrysku
i regulację natężenia wody. Obróć pokrętło GROHE
ProGrip, by dostosować strumień. Twoje ustawienia
zostaną zachowane – następny prysznic rozpoczniesz
z identycznym ustawieniem. Płynna i intuicyjna regulacja
za pomocą rozety umożliwia łatwą obsługę prysznica.
Inteligentna technologia dla Twojej wygody!

GROHE SMARTCONTROL
NATYNKOWY SYSTEM
PRYSZNICOWY
Natynkowy system prysznicowy GROHE SmartControl to technologia
pozwalająca na intuicyjne sterowanie parametrami wody oraz gwarancja
prawdziwej przyjemności płynącej z kąpieli. Za pomocą pokrętła
umieszczonego na rozecie można regulować natężenie strumienia wody
i jej temperaturę. Przycisk umożliwia również wybór rodzaju natrysku,
pozwalając Ci doświadczyć kąpieli stworzonej idealnie dla Ciebie.

GROHE COOLTOUCH
Ochrona przed oparzeniem
o powierzchnię baterii dzięki
technologii GROHE CoolTouch
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System GROHE SmartControl dostępny jest w dwóch
wersjach. Wariant Duo wyposażony jest w trzy
przyciski SmartControl, które umożliwiają sterowanie
dwoma rodzajami strumieni i prysznicem ręcznym.

Wersja Mono posiada dwa pokrętła SmartControl,
za pomocą których możesz sterować dwoma
wyjściami wody, na przykład jedną deszczownicą
i jednym prysznicem ręcznym.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I REGULACJA NATĘŻENIA
Innowacyjna technologia GROHE SmartControl pozwala Ci
na wybór rodzaju strumienia lub łączenie strumieni, a także
na regulację natężenia. Nie ma nic prostszego!

TEMPERATURA
Sercem nowego systemu prysznicowego jest technologia GROHE
TurboStat. Dzięki niezrównanej czułości termoelementu, bateria
termostatyczna w ułamku sekundy dostarcza wodę o żądanej
temperaturze, niezmiennej przez cały czas trwania prysznica.

WIĘCEJ NIŻ WIDZISZ:
GROHE SMARTCONTROL
PODTYNKOWY
Najpierw Twoją uwagę przyciągnie zgrabny, nowoczesny
design systemu podtynkowego GROHE SmartControl.
Szybko dostrzeżesz również atuty, które kryją się pod
piękną obudową i stylowymi pokrętłami: doskonałe
sterowanie parametrami wody, które pozwoli Ci
doświadczyć kąpieli stworzonej specjalnie dla Ciebie.
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DO NASZYCH
GŁÓW SPŁYWAJĄ
NAJLEPSZE
POMYSŁY –
DLA WIĘKSZEJ
PRZYJEMNOŚCI
Woda ma Ci wiele do zaoferowania. Dlatego
deszczownice GROHE pozwalają na wybór
spośród różnych rodzajów strumieni, którymi
możesz sterować za pomocą systemu GROHE
SmartControl.
Wypróbuj połączenie strumienia GROHE PureRain
ze stymulującym natryskiem TrioMassage. Jeśli
masz ochotę, użyj pokrętła, by przełączyć strumień
na prysznic ręczny. Wszystko tu jest możliwe
i stworzone dla przyjemności. Dzięki intuicyjnym
pokrętłom GROHE SmartControl każdy będzie
w swoim żywiole.

UWAGA NA GŁOWY!
NAD NIMI PRYSZNIC
PRZYJEMNOŚCI

Natryski GROHE PureRain / GROHE Rain O2
jako funkcje wstępnie zaprogramowane

Natrysk GROHE TrioMassage
Połączenie strumienia GROHE
Bokoma oraz dwóch strumieni
GROHE Massage zapewnia masaż
głowy i ramion jednocześnie.
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Deszczownica Rainshower 360 sama w sobie jest
zapewnieniem niezapomnianych przeżyć pod prysznicem za
sprawą wyjątkowych proporcji. Jej nietuzinkowe rozmiary
zagwarantują Ci prawdziwy prysznic w rozmiarze XXL.
GROHE StarLight
metalowa tarcza pokryta chromem

Nowe dysze SpeedClean

GROHE EasyClean
zdejmowana tarcza
natrysku

FORMA UWIELBIA
FUNKCJONALNOŚĆ
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NOWOŚĆ! Centralna dysza
GROHE Jet Spray: intensywny
strumień doskonały do spłukiwania
szamponu oraz stymulacji skóry
głowy – wyróżniony innym
kształtem dyszy

Udoskonalone dysze
SpeedClean

GROHE PureRain

Tarcza natrysku pokryta GROHE StarLight
NOWOŚĆ! Tarcza natrysku ze szkła
akrylowego w kolorze Moon White

WYBIERZ SWÓJ
KOLOR

LS0
Moon White
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DOSKONAŁA
POWŁOKA

System prysznicowy GROHE SmartControl
dostępny jest z dwoma rodzajami stylowych
powłok: w klasycznej wersji z chromem oraz
eleganckiej powierzchni ze szkła w kolorze
księżycowej bieli.

000
Chrome

LS0
Moon White

3 SPOSOBY NA
IDEALNĄ KĄPIEL
Idealny prysznic możesz stworzyć na trzy sposoby.
Wybór należy wyłącznie do Ciebie. Niezależnie od
tego, czy planujesz zwykły remont, czy całkowite
przeprojektowanie łazienki, dzięki GROHE zyskujesz
cały wachlarz rozwiązań, będących odpowiedzią na
indywidualne potrzeby.

01

SMARTCONTROL
NATYNKOWY
SYSTEM PRYSZNICOWY
System prysznicowy GROHE SmartControl do
montażu natynkowego składa się z imponującej
deszczownicy Rainshower 360, baterii prysznicowej
Smartcontrol oraz drążka prysznicowego. Niezwykle
prosta instalacja, efektowny wygląd.
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02

SMARTCONTROL COMBI
SYSTEM PRYSZNICOWY
Kompromisowe rozwiązanie – widoczna jest, tylko
imponująca deszczownica Rainshower 360 oraz
bateria prysznicowa GROHE SmartControl.

03

SMARTCONTROL
PODTYNKOWY SYSTEM
PRYSZNICOWY
Zredukowany do maksimum. GROHE SmartControl
do montażu podtynkowego zachwyca czystym,
minimalistycznym wyglądem, dając więcej
przestrzeni pod prysznicem.

01
WSZYSTKO ZOSTANIE ODKRYTE:
GROHE SMARTCONTROL
NATYNKOWY SYSTEM PRYSZNICOWY
Z pewnością już od dawna marzysz o tym, by zamienić
swój tradycyjny prysznic w wyjątkową przestrzeń kąpielową.
GROHE SmartControl to idealne rozwiązanie, jeśli projektujesz
nową łazienkę lub remontujesz już istniejącą. System
prysznicowy GROHE SmartControl do montażu ściennego
jest prosty w instalacji, funkcjonalny i doskonale prezentuje
się w łazience.
Produkt dostępny jest w dwóch różnych wariantach: w wersji
Duo z trzema pokrętłami SmartControl, dwustrumieniową
deszczownicą z prysznicem ręcznym oraz w wersji Mono
z dwoma pokrętłami SmartControl, jednostrumieniową
deszczownicą i prysznicem ręcznym. Dodatkowy element
wyposażenia stanowi zintegrowana półka na kosmetyki.
System prysznicowy SmartControl zachwyca ilością
funkcji – od intuicyjnych w obsłudze pokręteł SmartControl,
umożliwiających precyzyjną kontrolę natężenia i temperatury
wody, do wyboru powłoki pokrywającej deszczownice,
co gwarantuje jeszcze więcej przyjemności pod prysznicem.
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26 250 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
System prysznicowy z baterią
termostatyczną
Strumienie deszczownicy:
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
+ TrioMassage
Strumienie słuchawki prysznicowej:
GROHE Rain/GROHE Rain O2

*D
 o wyboru podczas pierwszej instalacji;
ustawienie domyślne: GROHE PureRain
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26 361 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
System prysznicowy z baterią
termostatyczną
Strumienie deszczownicy:
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
Strumienie słuchawki prysznicowej:
GROHE Rain/GROHE Rain O2
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WYBIERZ
SWÓJ KOLOR

LS0
Moon White

000
Chrome

02
TO, CO NAJLEPSZE Z DWÓCH
ŚWIATÓW: GROHE SMARTCONTROL
COMBI SYSTEM PRYSZNICOWY
Elastyczność jest najlepszym słowem, żeby opisać zalety
wyboru systemu prysznicowego GROHE SmartControl
w wersji Combi, który oferuje różne opcje instalacji
i dużo możliwości połączeń.
Oznacza to na przykład, że możesz zamontować baterię
termostatyczną w pozycji pionowej pod prysznicem
górnym, albo wybrać opcję instalacji poza centralną
osią systemu – nawet na jednej z bocznych ścian
kabiny prysznicowej. Elastyczność produktu wyraża
się również przez sposób, w który można zestawić
baterię termostatyczną z deszczownicą, prysznicem
ręcznym i prysznicami bocznymi.
Dodatkowo zyskujesz możliwość przemienienia swojej
wanny w prysznic – łącząc baterię termostatyczną
SmartControl z dopływem wannowym oraz prysznicem
ręcznym. Podobnie jak natynkowy system prysznicowy
GROHE SmartControl, wersja Combi dostępna jest
w dwóch opcjach: Duo oraz Mono wraz pojemną półką
na kosmetyki. Brak drążka prysznicowego ułatwia
dbanie o czystość – to kolejna zaleta nowego wariantu
tego wyjątkowego systemu.
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WYBIERZ
SWÓJ KOLOR

26 254 000 / LS0 + 26 264 001
Rainshower 360 Duo zestaw:
Deszczownica i ramię prysznica
Strumienie deszczownicy:
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
+ TrioMassage
+ ramię prysznicowe do instalacji
podtynkowej 26 254 000

26 450 000 / LS0 + 26 264 001
Rainshower 360 Mono
Deszczownica i drążek prysznicowy
Strumienie deszczownicy:
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
ramię prysznicowe 450 mm
+ element podtynkowy do montażu
drążka prysznicowego

26 443 000 / LS0
+ 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo
Natynkowy system prysznicowy
bez drążka prysznicowego
Strumienie deszczownicy:
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
+ TrioMassage
Strumienie słuchawki prysznicowej:
GROHE Rain/GROHE Rain O2
+ oddzielny element podtynkowy
+ element podtynkowy do montażu
ramienia prysznicowego

26 446 000 / LS0
+ 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Mono
Natynkowy system prysznicowy
bez drążka prysznicowego
Strumienie deszczownicy:
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
+ TrioMassage
Strumienie słuchawki prysznicowej:
GROHE Rain/GROHE Rain O2*
+ oddzielny element podtynkowy
+ element podtynkowy do montażu
ramienia prysznicowego

LS0
Moon White

34 713 000 + 26 449 000
Termostatyczna bateria
prysznicowa do natynkowego
systemu SmartControl bez drążka
prysznicowego
do obsługi trzech wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy

*D
 o wyboru podczas pierwszej instalacji;
ustawienie domyślne: GROHE PureRain
Strona 30 | 31

000
Chrome

34 714 000 + 26 449 000
Termostatyczna bateria
prysznicowa do natynkowego
systemu SmartControl bez drążka
prysznicowego
do obsługi dwóch wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy
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03
NIEKSRYWANE KORZYŚCI:
GROHE SMARTCOTROL
PODTYNKOWY
Przestrzeń - każdy z nas chciałby mieć jej jak najwięcej,
zwłaszcza pod prysznicem. Dlatego, jeśli cieszysz
się luksusem projektowania kabiny kąpielowej od
podstaw, system GROHE SmartControl do montażu
podtynkowego to rozwiązanie zdecydowanie warte
uwagi. Montaż podtynkowy i niezwykle subtelne
wzornictwo sprawią, że zyskasz nie tylko więcej
swobody pod prysznicem, ale także zadowalajacy efekt
wizualny w postaci czystej, uporządkowanej przestrzeni.
Swoboda wyboru wzornictwa: podtynkowy GROHE
SmartControl umożliwia skorzystanie z wielu możliwości
projektowych. Baterie i prysznice dostępne są w różnych
wariantach, zarówno w okrągłym, jak i kwadratowym
kształcie. Dlatego możesz mieć pewność, że Twój
prysznic subtelnie wpisuje się w styl całej łazienki.
Nowoczesny, minimalistyczny kształt sprawia, że
natrysk jest łatwiejszy w czyszczeniu i przez to bardziej
praktyczny.
Oczywiście system prysznicowy GROHE SmartControl
do montażu natynkowego ma również wiele innych
atutów typowych dla systemów GROHE SmartControl,
w tym precyzyjną, intuicyjną regulację natężenia wody
i temperatury, a także możliwość wyboru rodzaju
strumienia za jednym dotknięciem pokrętła.
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METALOWA ROZETA,
ERGONOMICZNY UCHWYT
GROHE SmartControl do montażu
podtynkowego stworzony jest
z materiałów najwyższej jakości,
które podkreślają elegancki design.
Zastosowane pokrętła posiadają
moletkowy uchwyt, zapewniający
łatwiejszą obsługę.
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SMUKŁOŚĆ JEST
NOWYM PIĘKNEM

10 mm

43 MM CAŁKOWITEGO WYSIĘGU
Niezależnie od tego, jak głęboko znajduje się
element podtynkowy, całkowity wysięg, zawsze
wyniesie 43 mm. GROHE SmartControl do montażu
podtynkowego łączy w sobie wygodę, wynikającą
z oszczędności miejsca pod prysznicem z eleganckim
wyglądem.
FAKTYCZNY ROZMIAR
1:1

SMUKŁA ROZETA
GROHE SmartControl do montażu podtynkowego
to rozwiązanie zarówno eleganckie, jak
i przestrzenne, ponieważ smukły design rozety
oznacza w rzeczywistości, że odległość jego
krawędzi od ściany wynosi zaledwie 10 mm.
UKRYTY SYSTEM USZCZELNIANIA
Podtynkowy GROHE SmartControl posiada
zintegrowany system uszczelniania, który
całkowicie eliminuje występowanie przecieków.
WYMIENNE OZNAKOWANIA
Pokrętła posiadają w zestawie szereg różnych
symboli, przedstawiających różne opcje
prysznicowe. Oznakowanie to jest klarowne
i łatwe do rozpoznania, co sprawia, że funkcje
można szybko rozróżnić. Mogą zostać
indywidualnie skonfigurowane i w razie potrzeby
bezproblemowo wymienione.

43 mm

43 MM
SMUKŁY DESIGN
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OKRĄGŁA CZY
KWADRATOWA?
Bateria prysznicowa GROHE SmartControl do
montażu podtynkowego dostępna jest w dwóch
wersjach – okrągłej i kwadratowej, jak również
z dwoma stylowymi powłokami do wyboru:
klasycznie chromowaną lub pełną subtelnego
wyrazu wersją, wykonaną z szkła w kolorze
księżycowej bieli. Każdy wariant doskonale
współgra z odpowiadającą mu kolekcją
produktów GROHE.

GROHTHERM SMARTCONTROL
BATERIE TERMOSTATYCZNE

29 123 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
+ odzielny elemeny podtynkowy

29 124 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi dwóch wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy

29 118 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
+ odzielny elemeny podtynkowy

29 125 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi dwóch wyjść wody;
ze zintegrowanym uchwytem
prysznicowym
+ oddzielny element podtynkowy

29 126 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi trzech wyjść
+ oddzielny element podtynkowy
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29 127 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinajacy
+ oddzielny element podtynkowy

29 119 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi dwóch wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy

29 120 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi dwóch wyjść wody;
ze zintegrowanym uchwytem
prysznicowym
+ oddzielny element podtynkowy

29 121 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi trzech wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy

29 122 000 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinajacy
+ oddzielny element podtynkowy
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GROHTHERM SMARTCONTROL
BATERIE TERMOSTATYCZNE
W SZKLE AKRYLOWYM

29 153 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
+ odzielny elemeny podtynkowy

29 156 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi dwóch wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy

29 150 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
+ oddzielny elemeny podtynkowy

29 151 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi dwóch wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy

29 157 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi trzech wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy

29 158 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinajacy
+ oddzielny element podtynkowy

29 904 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
podtynkowa bateria termostatyczna
do obsługi trzech wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy

29 152 LS0 + 35 600 000
Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinajacy
+ oddzielny element podtynkowy
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SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

29 147 000 + 35 600 000
SmartControl bateria mieszaczowa
do obsługi jednego wyjścia wody
+ oddzielny element podtynkowy

29 149 000 + 35 600 000
SmartControl bateria mieszaczowa
do obsługi trzech wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy

29 148 000 + 35 600 000
SmartControl bateria mieszaczowa
do obsługi dwóch wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy

29 144 000 + 35 600 000
SmartControl bateria mieszaczowa
do obsługi jednego wyjścia wody
+ oddzielny element podtynkowy

29 146 000 + 35 600 000
SmartControl bateria mieszaczowa
do obsługi trzech wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy

29 145 000 + 35 600 000
SmartControl bateria mieszaczowa
do obsługi dwóch wyjść wody
+ oddzielny element podtynkowy

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 TWOJA ŁAZIENKA

Strona 44 | 45

CERAMICS BROCHURE

SPA BROCHURE

SENSIA ARENA BROCHURE

RAPIDO SMARTBOX BROCHURE

SANITARY SYSTEMS BROCHURE

KITCHEN BROCHURE

Obserwuj nas

Zeskanuj kod QR, żeby pobrać
najnowszą broszurę w formacie
PDF na tablety lub smartfony.

GROHE Polska
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Polska
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