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100% GrOHE
PErfEkcja GEOmEtrII
Czysta geometria w łazience. Prawdziwie minimalistyczny design od GROHE.
Biorąc pod uwagę wprowadzoną z sukcesem na rynek linię baterii Eurocube, serię pryszniców Euphoria cube
oraz asortyment akcesoriów łazienkowych Essentials cube, firma groHE uzupełnia asortyment armatury
utrzymanej w minimalistycznym stylu o dobrany stylistycznie termostat. teraz geometryczny design zapanuje
w całej łazience, również w wannie lub pod prysznicem, gwarantując przy tym komfort i bezpieczeństwo.
Nadaj nastrojowi swojej łazienki, czysty, minimalistyczny styl korzystając z geometrycznego asortymentu
kolekcji groHE Eurocube, oferującej szeroki wybór baterii jednouchwytowych i akcesoriów, których proste i
surowe kształty uzupełnią strefę umywalki, bidetu, wanny i prysznica.
wspaniale dopasowane do kolekcji baterii Eurocube są prysznice Euphoria wyposażone w strumień rain,
technologię groHE Dreamspray®, z chromowym wykończeniem. termostat grohtherm cube to ostatnia
brakująca część w całej kolekcji, która pozwala urządzić całe wnętrze łazienki w jednorodnym minimalistycznym
stylu. gama termostatów grohtherm cube została zaprojektowana tak, aby zagwarantować jak największy
komfort, bezpieczeństwo oraz oszczędność wody, reprezentując jednocześnie wyjątkowy geometryczny design.
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GrOHtHErm cUBE
PIęknO & IntElIGEncja
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Piękno. Nowy minimalistyczny termostat grohtherm cube wyznacza trendy w geometrycznym designie, dostosowany
do potrzeb współczesnych minimalistycznych łazienek. Nowatorska i interesująca stylistyka w przystępnej cenie.
Inteligencja. grotherm cube jest wyposażony w precyzyjnie zaprojektowany innowacyjny system groHE turbostat®
umożliwia ustawienie w ułamku sekundy żądanej temperatury i utrzymanie jej na stałym poziomie podczas trwania
kąpieli. czas reakcji elementu termostatycznego groHE na zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej jest teraz dwa razy
szybszy niż do tej pory. Dzięki temu kąpiel pod prysznicem jest w najwyższym stopniu bezpieczna i komfortowa.
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cIEsz sIę mInImalIzmEm
W kaŻDYm DEtalU

GROHE Aquadimmer® Eco
funkcja oszczędzania
wody podczas kąpieli w
wannie lub pod prysznicem.
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od lat firma groHE jest kojarzona z najlepszymi termostatami na rynku, co potwierdza liczba
30 milionów sprzedanych termostatów na całym świecie. wprowadzenie nowej linii baterii
termostatycznych grohtherm cube jest połączeniem innowacyjnego wzornictwa z z wysokimi
standardami jakości. od inspirującego, geometrycznego designu, poprzez funkcję pozwalającą
oszczędzać wodę, aż po zgrabną półkę na mydło lub akcesoria kąpielowe – poznaj każdy detal i
element nowego termostatu i korzystaj z niego z przyjemnością.

GROHE EasyReach™ NOWOŚĆ
wszystko pod ręką dzięki wygodnej, łatwej
do utrzymania w czystości półce.

GROHE TurboStat®
Dla idealnej temperatury
wody przez cały czas.

GROHE XL Waterfall NOWOŚĆ
szeroka wylewka wannowa z cichym
strumieniem kaskadowym.
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zaWszE ODPOWIEDnIa tEmPEratUra
szYBkO & PrEcYzYjnIE – GrOHE tUrBOstat®
technologia groHE turbostat® jest kluczowa jeśli chodzi o teramostaty groHE. to gwarancja wygody, komfortu i bezpieczeństwa.
utrzymuje wybraną temperaturę wody na stałym poziomie. Dzięki tej technologii termostat reaguje momentalnie na zmiany ciśnienia
w sieci wodociągowej, gwarantując w ten sposób ochronę przed poparzeniem.
kanciaste pokrętła baterii termostatycznej są bardzo proste i poręczne w użyciu. ten termostat, tak jak wszystkie termostaty groHE,
wyposażony jest w przycisk safestop®, który należy wcisnąć w celu zwiększenia temperatury powyżej bezpiecznej granicy 38º c.

grohe
TurboStat®
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PErfEkcYjna
kOntrOla WODY

NOWOŚĆ

50% oszczędności, 100% korzyści! opcje Eco są dostępne we wszystkich produktach grohtherm cube, które
zapewniają maksimum komfortu i przyjemności z kąpieli, przy jednoczesnym ograniczonym zużyciu wody.
Przełączniki groHE Aquadimmer Eco opatrzone innowacyjnymi i intuicyjnymi ikonami graficznymi. ułatwia to
przełączanie pomiędzy prysznicem górnym, a ręcznym, przy czym zintegrowany przycisk EcoButton pozawala
na znaczne oszczędzanie wody.
Dzięki wylewce groHE XL waterfall napełnisz wannę wodą jeszcze szybciej, a tym samy skrócisz czas
oczekiwania na odprężającą kąpiel.
groHE. Perfekcyjne sterowanie strumieniem wody.

groHE Aquadimmer Eco

groHE turbostat®

groHE XL waterfall

system prysznicowy z termostatem
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GrOHtHErm cUBE
PrzEGląD kOlEkcjI
NOWOŚĆ

18 700 000
Półka GROHE Easy Reach™

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

5

5

34 491 000
Bateria prysznicowa z termostatem
Grohtherm Cube wraz z półką
GROHE Easy Reach™

34 488 000
Bateria prysznicowa z termostatem
Grohtherm Cube

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

5

5

34 502 000
Bateria wannowa z termostatem
Grohtherm Cube z półką
GROHE Easy Reach™

grohe
DreamSpray®

grohe
TurboStat®
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grohe
ecoJoy®

34 497 000
Bateria wannowa z termostatem
Grohtherm Cube

grohe
Starlight®

NOWOŚĆ

19 959 000
Bateria termostatyczna do obsługi
jednego wyjścia wody
Grohtherm Cube

NOWOŚĆ

19 958 000
Bateria termostatyczna do obsługi
wiecej niż jednego wyjścia wody
Grohtherm Cube

NOWOŚĆ

19 910 000
Element zewnętrzny zaworu
podtynkowego
Eurocube

NOWOŚĆ

19 961 000
Bateria centralna z termostatem
Grohtherm Cube

Thermostats
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Rekomendowane produkty
NOWOŚĆ

34

12

40 507 000
Uchwyt na papier
Essentials Cube

23 135 000
Bateria umywalkowa
Eurocube

NOWOŚĆ

34 492 000
Bateria termostatyczna
Grohtherm Cube
Drążek prysznicowy 600 mm
34 495 000
Drążek prysznicowy 900 mm

NOWOŚĆ

34 506 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm Cube

NOWOŚĆ

26 087 000
System prysznicowy
Euphoria Cube

1

safestop

EcoButton

AquaDimmer Eco

EasyLogic

38 732 000
Przycisk uruchamiający
Skate Cosmopolitan
do uruchomienia
2-pojemnościowego

26 073 000
Zestaw prysznicowy
Euphoria Cube 150
Rodzaj strumienia: Rain
Wysięg: 286 mm

2

3

4

5

XL waterfall
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groHE Polska sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 warszawa/Polska
www.grohe.pl
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IDEALNA koNfIgurAcjA DLA wystroju mINImALIstyczNEj łAzIENkI. mADE IN gErmANy.

GROHE Eurocube

GROHE Grohtherm Cube

GROHE Euphoria Cube

ODWIEDŹ naszą strOnę
grohe.pl

obserwuj nas

PEfc/04-31-0810

PEFC
Programme for the Endorsement
of forest certification schemes
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