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DUȘURILE GROHE –
AFLĂ MAI MULTE
DUȘURI
FIXE
O gamă uimitoare de dușuri
care oferă o alegere atractivă
de modele, forme și dimensiuni
de pulverizare.

96
PERE
DE DUȘ
Descoperă marea varietate
a dușurilor mobile GROHE.

102
BUCURIA
DUȘULUI

DUȘURI
ÎNCASTRATE

DUȘURI
APARENTE

DUȘURI PE MĂSURA
CERINȚELOR TALE

Intră în lumea GROHE și descoperă
dușul perfect pentru tine.

Sistemele GROHE SmartControl
Concealed: tehnologie încastrată,
instalată în spatele peretelui, pentru
un aspect minimalist și pentru mai
multă libertate în amenajare.

Concepute pentru a accentua
zona de duș din baia ta, sistemele
aparente GROHE pot fi instalate
cu un efort minim pentru un efect
maxim.

Cele mai luxoase și mai avansate
dușuri. Pentru o experiență
individuală care nu lasă
descoperită nicio preferință.
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CE PRESUPUNE CA DUȘUL TĂU
SĂ FIE PERFECT? PREGĂTEȘTE-TE
SĂ SIMȚI PLĂCEREA
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PORNEȘTE APA ȘI TE VEI SIMȚI
CA ȘI CUM AI STA ÎNTR-O PLOAIE
REVIGORANTĂ DE VARĂ

w

JETUL RELAXANT
RAIN ȘI TRIOMASSAGE
RAINSHOWER 360

6

7

grohe.ro

UN JET ACTIVERAIN SPRAY CARE VA
ÎNDEPĂRTA TOATĂ TENSIUNEA ACUMULATĂ
ÎN UMERII MEI ȘI TOT ȘAMPONUL DIN PĂR

w

PUTERNICUL JET
ACTIVERAIN SPRAY
RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
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O PULVERIZARE VARIO CARE ÎMI PERMITE
SCHIMBAREA DE LA UN JET PUTERNIC LA
UNUL DELICAT PRECUM PLOAIA – TOT CE
ESTE MAI BUN DIN AMBELE

w

JETURILE CIRCULARE
EUPHORIA 260
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UN DESIGN MINIMALIST ȘI O FINISARE
CROMATĂ ULUITOARE – ACEST LUCRU
FACE DIFERENȚA PENTRU MINE

UN ASPECT MODERN
PENTRU ORICE BAIE
TEMPESTA 210
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„CONTROLUL PERFECT PENTRU
DUȘUL MEU ESTE AICI...”
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„...CHIAR LA O ATINGERE
A DEGETELOR MELE.”
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GROHE
SMARTCONTROL
APASĂ, ROTEȘTE,
BUCURĂ-TE DE DUȘ
Ce înseamnă SmartControl? Este atunci când, fără efort,
poți influența fiecare aspect al dușului, lăsându-ți
libertate totală pentru a trăi clipa. SmartControl este
comanda intuitivă asupra temperaturii, fluxului de apă
și a diferitelor tipuri de jet, totul petrecându-se fără a fi
nevoit să te gândești la aceasta nici măcar o secundă,
pentru a-ți furniza pur și simplu experiența perfectă de
duș.
GROHE SmartControl Concealed: tehnologie încastrată,
instalată în spatele peretelui pentru un aspect curat,
minimalist și pentru mai multă libertate în amenajarea
spațiului.
Pagina 42
GROHE SmartControl Exposed: conceput pentru a
accentua zona de duș din baia ta, GROHE SmartControl
aparent poate fi instalat cu un efort minim pentru un
efect maxim.
Pagina 54

29 904 LS0 + 35 600 000
Termostat Grohtherm SmartControl
pentru instalare încastrată cu 3 valve
+ corp încastrat separat
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34 706 000
Grohtherm SmartControl
Set Duș Perfect
cu Rainshower 310 SmartActive Cube

DUȘURI ÎNCASTRATE
GROHE

INSPIRAȚIE

22

RAINSHOWER 360

26

NOU: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE

32

NOU: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE

36

NOU: GROHTHERM SMARTCONTROL

42
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PLĂCERE VIZIBILĂ
TEHNOLOGIE ASCUNSĂ:
DUȘURILE ÎNCASTRATE

26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360 Duo
Set de Duș cu duș fix
include brațul dușului
+ corp încastrat separat
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INSPIRAȚIE PENTRU
MAI MULTĂ DESFĂTARE
INDIVIDUALĂ

Noi credem că dușul tău trebuie să arate și să se simtă
ca și cum ar fi fost creat doar pentru tine. Dușurile
încastrate de la GROHE îți oferă mai mult spațiu pentru
imaginația ta în așa fel încât să nu fii constrâns de
nimic, precum și mai mult control asupra experienței
oferite de duș.
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RAINSHOWER 360
PRODUSELE NOASTRE SUNT PLINE
DE INOVAȚII – PENTRU A TE BUCURA
DE O EXPERIENȚĂ A DUȘULUI MULT
MAI PLĂCUTĂ

26 443 000
+ 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sistemul Combi Shower
+ corpuri încastrate separate

Vrem ca atunci când pășești în duș să te bucuri de
întreaga varietate pe care apa ți-o poate oferi. De aceea,
dușurile noastre fixe Rainshower 360 îți dau posibilitatea
de a alege între diferite tipuri de jeturi: de la absolut
revigorantul GROHE PureRain la revitalizantul Bokoma
și la jeturile Massage.
Când alegi GROHE SmartControl Duo, te poți bucura
de mai multe jeturi în același timp. Încearcă să combini
jetul GROHE PureRain cu stimulantul Trio Massage. Sau
comută pe para de duș cu o simplă apăsare pe buton.
Totul este posibil, totul este plăcut. Cu doar trei butoane
intuitive, GROHE SmartControl Duo îți oferă tot ce ai
nevoie pentru a fi cu totul în elementul tău.

DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL EXCEALED

Jet GROHE PureRain

26

Sau alege GROHE SmartControl Mono, combinând
un duș fix cu jet unic și o pară de duș: plăcerea dușului
redusă la maxim.

Jet GROHE TrioMassage
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Jetul GROHE PureRain /
GROHE Rain O2
ca funcție presetată

Duze SpeedClean
îmbunătățite

AȘA ARATĂ PLĂCEREA
ABSOLUTĂ

Pentru dușul perfect, finisarea perfectă. GROHE Rainshower 360 este livrat în două
finisaje elegante: cromat clasic și, pentru o declarație de design discretă, MoonWhite.

ALEGE-ȚI
FINISAJUL
26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360
Set Duș Fix
+ corp încastrat separat

LS0
MoonWhite

000
Cromat

Placă de pulverizare
GROHE StarLight

Jet GROHE TrioMassage
Renumitul jet GROHE Bokoma și două jeturi
Massage îți asigură un masaj la cap și pe umeri
printr-un jet combinat
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26 254 LS0 + 26 264 001
Rainshower 360
Set Duș Fix
+ corp încastrat separat
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TOT CE ESTE MAI
BUN DIN AMBELE:
SISTEMUL DE DUȘ
COMBI GROHE
SMARTCONTROL

O numim soluția „excealed” – bara dușului nu mai
este aparentă, doar dușul fix și unitatea de control
GROHE SmartControl.
Sistemul de duș GROHE SmartControl Combi este
incredibil de flexibil, oferind o gamă de opțiuni și
combinații diferite de instalare. De exemplu, poți
poziționa termostatul nu doar sub dușul fix, ci și
pe unul din pereții laterali ai acestuia.
Flexibilitatea se extinde și asupra modului în care
poți combina termostatul cu alte dușuri GROHE,

fixe, mobile sau de corp, creând o experiență
personalizată a dușului. GROHE SmartControl
Combi este disponibil în versiuni Duo și Mono,
oferind de asemenea spațiu pentru etajera de
șampon și gelul de duș.
Și pentru că tubulatura este încastrată în perete,
curățarea este fără efort – un avantaj în plus pe
care îl vei avea de la sistemul de duș GROHE
SmartControl Combi.

26 443 000 + 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sistem de Duș Combi
+ corp încastrat separat

START/STOP & VOLUM
Tehnologia inovativă GROHE SmartControl te lasă să alegi calibrarea
preferată a jetului – sau o combinație de funcții ale jetului – precum
ajustarea debitului de apă exact la cantitatea potrivită. Nimic nu poate
fi mai simplu.

CARCASA COOLTOUCH
Pentru a te proteja de opărire prin contactul cu o suprafețele
fierbinți, tehnologia GROHE CoolTouch asigură ca temperatura
carcasei exterioare să nu o depășească niciodată pe cea selectată
pentru duș.

30

TEMPERATURA
Tehnologia GROHE TurboStat se află în nucleul acestui sistem
de duș. Sensibilitatea de neegalat a termo-elementului furnizează
apa la temperatura dorită într-o fracțiune de secundă – și o menține
constantă pe durata dușului.
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RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
PROMISIUNEA
UNEI REMARCABILE
PLĂCERI A APEI

nou
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RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
ATÂT DE MULTE MOTIVE
SĂ ÎL ÎNDRĂGEȘTI
Modelul Rainshower 310 SmartActive are atât de multe
de oferit încât este greu de știut cu ce să începi. Slim
și minimalist, se potrivește în orice baie, prin aspectul
său modern cosmopolit. Dușul devine o plăcere pe care
o aștepți cu nerăbdare în fiecare zi, grație proporțiilor
generoase ale capetelor de duș plus cele două modele
diferite de duș care îți vor permite să alegi între un jet

Jet GROHE Pure
Rain pentru
un duș blând,
revigorant

34 705 000
Grohtherm SmartControl
Set de Duș Perfect
cu Rainshower 310 SmartActive

relaxant și liniștitor, GROHE PureRain și noul jet
stimulant GROHE ActiveRain – sau o combinație
a celor două. Rainshower 310 SmartActive este
disponibil în două forme diferite și două finisaje.
Împreună cu SmartControl Concealed, Rainshower
310 SmartActive oferă o potrivire perfectă.

GROHE StarLight
placă de pulverizare
cromată
(disponibilă și în
variantă MoonWhite,
cu sticlă acrilică)

Duze SpeedClean
îmbunătățite
NOU! GROHE ActiveRain pentru a îndepărta
șamponul și a revitaliza pielea și scalpul –
distinse print-o formă diferită a duzelor

34

DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE
SMARTCONTROL ÎNCASTRAT
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26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Set Duș fix cu braț de duș inclus
+ corp încastrat separat

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE CUBE
FORMA NOII TALE
EXPERIENȚE FAVORITE
DE DUȘ
Poate că deja îndrăgești noul duș Rainshower 310
SmartActive și tot ce lipsește pentru a-l face perfect este
o versiune pătrată. Am răspuns acestei cerințe prin
Rainshower 310 SmartActive Cube. La fel de delicat

GROHE Pure Rain
jet pentru un duș
blând, revigorant

ca modelul 310 SmartActive cu jet GROHE PureRain și
cu un design slim similar, minimalist, Rainshower 310
SmartActive Cube furnizează un jet proporționat generos
pentru dușuri și mai plăcute.

Placă de pulverizare
cromată GROHE
StarLight
(NOU: disponibilă
și în varianta
MoonWhite)

29 157 LS0 + 35 600 000
Termostat Grohtherm SmartControl
pentru instalare încastrată cu 3 valve
+ corp încastrat separat

Duze îmbunătățite
SpeedClean

NOU! GROHE ActiveRain pentru
a îndepărta șamponul și pentru
a revitaliza pielea și scalpul – se
distinge prin forma diferită a duzei
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DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE
SMARTCONTROL ÎNCASTRAT
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26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Set Duș fix
+ corp încastrat separat

FINISARE PERFECTĂ
PENTRU FIECARE FORMĂ
DE LA ROTUND LA PĂTRAT

După ce te-ai decis cu privire la forma perfectă a dușului
fix, este timpul să te gândești la ce fel de finisaj îți

dorești. Alege între aspectul cromat clasic strălucitor
și sticla acrilică, de o eleganță discretă, MoonWhite.

26 475 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Set Duș fix
+ corp încastrat separat

26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Set Duș fix
+ corp încastrat separat

26 475 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Set Duș fix
+ corp încastrat separat

26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Set Duș fix
+ corp încastrat separat

ALEGE-ȚI
FINISAJUL

LS0
MoonWhite

38

000
Cromat

39

grohe.ro

26 475 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Set Duș fix include brațul de duș
+ corp încastrat separat

ÎNDEPĂRTEAZĂ ȘAMPONUL
ÎNDEPĂRTEAZĂ STRESUL

Alege între o ploaie blândă de vară și o ploaie
torențială – doar prin atingerea unui buton. Plasat
central, jetul GROHE ActiveRain oferă o pulverizare
puternică a apei, ce îndepărtează orice urmă de

Jet GROHE PureRain

40

șampon, rapid și eficient, și îți stimulează scalpul pentru
o uimitoare senzație de detensionare. Sau treci pe jetul
GROHE PureRain și relaxează-te sub un duș blând,
revigorant.

Jet GROHE ActiveRain
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GROHTHERM
SMARTCONTROL
100% CONTROL
ASCUNS ÎNTR-UN
BUTON SMART

Bucuria unui duș revigorant și personalizat n-a fost
niciodată mai ușoară. Nu trebuie decât să apeși pe buton
pentru a-ți alege jetul preferat și să te bucuri de acesta.
Schimbă oricând dorești între un jet ușor, revigorant și
unul puternic, stimulant – sau doar alege para de duș cu
un jet revitalizant. Sau poate preferi două jeturi în același
timp? Nicio problemă, doar activează ambele butoane.
Dușul cu GROHE SmartControl este chiar mai inteligent ...
tehnologia inovatoare GROHE SmartControl asigură
selectarea jetului și ajustarea volumului împreună.
Răsucește butonul GROHE ProGrip și ajustează debitul
de apă pentru a obține cantitatea necesară. Setarea
volumului tău preferat este salvată – perfect pentru
o scurtă pauză a dușului sau pentru următorul tău
duș. Comenzi fine și intuitive, acționate direct de la
unitatea principală a dușului, înseamnă că acționarea
este simplă și accesibilă pentru întreaga familie. Asta
înseamnă smart.

29 121 000 + 35 600 000
Termostat Grohtherm SmartControl
pentru instalarea încastrată cu 3 valve
+ corp încastrat separat
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TEHNOLOGIA DIN
SPATELE PERETELUI:
PROIECTATĂ INTELIGENT,
CONTROLATĂ INTUITIV

Designul GROHE SmartControl Concealed depășește cu
mult simpla funcționalitate. Aspectul său zvelt și simplu
se potrivește perfect în orice amenajare de baie. Plăcile
de perete, având doar 10 mm grosime, asigură seturilor
de accesorii GROHE SmartControl Concealed atât eleganță,
cât și economie de spațiu.
Este disponibil în două forme diferite – rotunde și pătrate și
în două finisaje diferite: cromat clasic și, pentru o declarație
de design discretă, sticlă acrilică MoonWhite. Fiecare
variantă se potrivește perfect cu linia sa de design GROHE.

ALEGE-ȚI
FINISAJUL

LS0
MoonWhite

29 126 000 + 35 600 000
Termostat Grohtherm SmartControl
pentru instalarea încastrată cu 3 valve
+ corp încastrat separat
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000
Cromat

29 904 LS0 + 35 600 000
Termostat Grohtherm SmartControl
pentru instalarea încastrată cu 3 valve
+ corp încastrat separat
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PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
GROHTHERM SMARTCONTROL

DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
CONFIGURATOR DUȘ
GROHE RAPIDO SMARTBOX

29 125 000
Termostat Grohtherm
SmartControl
cu 2 valve
și conector pentru
para de duș integrat

29 120 000
Termostat Grohtherm
SmartControl
cu 2 valve
și conector pentru
para de duș integrat

+

29 126 000
Termostat Grohtherm
SmartControl
cu 3 valve

29 904 LS0
Termostat Grohtherm
SmartControl
cu 3 valve

29 157 LS0
(MoonWhite)

29 121 000
(cromat clasic)

+

29 123 000 + 29 127 000
Termostat Grohtherm
SmartControl cu 1 valvă
și unitate de comandă volum
triplu Grohtherm SmartControl

29 150 LS0 + 29 152 LS0
Termostat Grohtherm
SmartControl cu 1 valvă
și unitate de comandă volum
triplu Grohtherm SmartControl

29 153 LS0 + 29 158 LS0
(MoonWhite)

29 118 000 + 29 122 000
(cromat clasic)

AVANSAT

grohe.ro

34 713 000
Sistem Grohtherm
SmartControl Combi
cu 3 valve

29 123 000
Termostat Grohtherm
SmartControl
cu 1 valvă

29 150 LS0
Termostat Grohtherm
SmartControl
cu 1 valvă

29 153 LS0
(MoonWhite)

29 118 000
(cromat clasic)

1 VALVĂ
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29 124 000
Termostat Grohtherm
SmartControl
cu 2 valve

29 151 LS0
Termostat Grohtherm
SmartControl
cu 2 valve

29 156 LS0
(MoonWhite)

29 119 000
(cromat clasic)

34 714 000
Sistem Grohtherm
SmartControl Combi
cu 2 valve

2 VALVE

3 VALVE

4 VALVE
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DUȘURI APARENTE
GROHE

27 296 002
Sistem Euphoria 260
Sistem de Duș cu termostat

INSPIRAȚIE

50

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO

54

GROHE SMARTCONTROL

58

RAINSHOWER 310

60

NOU: EUPHORIA 260

62

EUPHORIA CUBE 230

68

NOU: TEMPESTA COSMOPOLITAN 210

70
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CEA MAI SIMPLĂ CALE CĂTRE
O EXPERIENȚĂ ULUITOARE:
DUȘURILE APARENTE

26 087 000
Sistem Euphoria Cube 230
Sistem de Duș cu termostat

50
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CALEA TA DIRECTĂ
DE LA PLANIFICARE
LA MATERIALIZARE
Închide ochii și imaginează-ți dușul tău perfect. Cu
dușurile aparente de la GROHE îți poți transforma
planurile în realitate mai ușor decât ai crede că este
posibil. De la planificare la materializare nu este decât
un simplu pas.

53
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RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL DUO
MAXIMIZEAZĂ-ȚI
EXPERIENȚA DUȘULUI

26 250 LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sistem de Duș cu termostat

GROHE SmartControl Duo dă un nou sens comenzii
exprimate doar cu o atingere de deget. Cu cele trei
butoane SmartControl poți acționa cele două jeturi ale
dușului fix și ale perei de duș și poți alege între un jet
blând, revigorant, de ploaie de vară și un jet Massage
revitalizant. Sau orice combinație dorești. Răsucește
volumul până la capăt pentru a obține un jet puternic
sau, dimpotrivă, unul foarte fin. Sau reglează-ți
temperatura exact așa cum dorești pentru fiecare
strop de apă. Totul la o simplă atingere de deget.
Disponibil, de asemenea, și în varianta GROHE
SmartControl Mono, cu duș fix cu un singur jet și pară.

DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO
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AȘA ARATĂ
PLĂCEREA
ABSOLUTĂ

Jetul GROHE PureRain /
GROHE Rain O2
ca funcție presetată

Duze îmbunătățite
SpeedClean

Pentru dușul perfect, finisarea perfectă. GROHE Rainshower 360
este disponibil în două finisaje stilate: cromat clasic și, pentru
o declarație elegantă de design, MoonWhite.

ALEGE-ȚI
FINISAJUL

LS0
MoonWhite

000
Cromat

GROHE StarLight
placă pulverizare

Jet GROHE TrioMassage
Un singur jet combinat, format din renumitul
jet Bokoma și două jeturi Massage, îți asigură
masajul pentru zona capului și a umerilor
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BENEFICIUL
APARENT
GROHE
SMARTCONTROL
EXPOSED

Poate ai visat mult timp să-ți transformi vechiul duș într-o
experiență minunată. Dacă planifici să-ți renovezi baia sau
o proiectezi de la început, GROHE SmartControl Exposed
este soluția ideală. Sistemul de duș cu montare pe perete
GROHE Rainshower SmartControl face ca instalarea să
fie foarte simplă – iar rezultatul este întotdeauna uimitor.
Disponibil în două variante diferite, respectiv Duo, cu trei
butoane SmartControl, două jeturi ale dușului fix plus
para de duș și Mono cu două butoane SmartControl,

un duș fix cu jet unic și pară de duș, designul aparent
GROHE SmartControl Exposed include o etajeră
integrată care oferă spațiu pentru recipientele de
șampon și gel de duș.
Numeroasele caracteristici ale GROHE SmartControl –
de la utilizarea intuitivă a butoanelor SmartControl,
volumul perfect și controlul temperaturii la alegerea
finisajelor pentru dușurile fixe / perele de duș –
garantează un plus de plăcere sub duș.

26 250 000
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sistem de Duș cu termostat

START/STOP & VOLUM
Tehnologia inovativă GROHE SmartControl te lasă să alegi calibrarea preferată
a jetului – sau o combinație de funcții ale jetului – precum ajustarea debitului
de apă exact la cantitatea potrivită. Nimic nu poate fi mai simplu.

CARCASA COOLTOUCH
Pentru a te proteja de opărire prin contactul cu o suprafețele
fierbinți, tehnologia GROHE CoolTouch asigură ca temperatura
carcasei exterioare să nu o depășească niciodată pe cea selectată
pentru duș.

58

TEMPERATURA
Tehnologia GROHE TurboStat se află în nucleul acestui sistem
de duș. Sensibilitatea de neegalat a termo-elementului furnizează
apa la temperatura dorită într-o fracțiune de secundă – și o menține
constantă pe durata dușului.
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27 968 000
Rainshower System 310
Sistem de Duș cu termostat

RAINSHOWER 310
REUNIND ELEMENTELE
ESENȚIALE ALE UNUI
DUȘ PERFECT

Indiferent dacă ești în căutarea unui design stilat și
a unui finisaj frumos, sau a confortului și funcționalității:
Rainshower 310 este un sistem complet care le are pe
toate. Este livrat cu un frumos duș fix, lat, într-un finisaj
cromat strălucitor, care asigură o acoperire a întregului
corp și un jet blând, revigorant. Iar para de duș cu design
inovator îți dă posibilitatea de a alege dintr-o varietate
uluitoare de tipuri de jet.
Cu tehnologia termostatică GROHE TurboStat poți seta
temperatura dorită, iar apoi te poți bucura de confortul
temperaturii perfecte, știind că va rămâne întotdeauna
constantă. GROHE CoolTouch, tehnologia care asigură ca
bateriile tale să nu fie niciodată mai fierbinți față de fluxul
de apă, este doar unul din numeroasele beneficii de care
te poți bucura cu Rainshower 310.

DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
SISTEM DE DUȘ RAINSHOWER
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EUPHORIA 260
TOTUL DE LA RELAXARE
LA ÎNVIORARE

26 455 000
Euphoria 260
Duș fix

nou

62

63
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27 296 002
Euphoria System 260
Sistem de Duș cu termostat

EUPHORIA 260
RĂSPUNSUL SE AFLĂ ÎN AJUSTAREA
ZONEI DE PULVERIZARE
Euphoria 260 își confirmă numele de fiecare dată când
intri sub duș. Amplasat în centrul suprafeței sale cromate
de pulverizare se află un buton special, care îți permite
să selectezi între diferitele zone de pulverizare, ajustând
lățimea jetului și puterea fluxului de apă. Zona 1 livrează
un jet de apă concentrat pentru un duș revitalizant,

ideal pentru eliminarea tensiunii – și a șamponului.
Zona 2 livrează ce este mai bun din ambele extreme –
un jet mai lat, care oferă un efect energizant și totuși
relaxant. Zona 3 este jetul cel mai lat – atât pentru
acoperirea completă a corpului, cât și pentru un efect
de duș blând și revigorant.

ZONA 2

ZONA 1

ZONA 3

DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
SISTEMUL DE DUȘ EUPHORIA
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DE LA L LA XXL
ȘI ÎNAPOI

Trei zone de experiențe ale dușului la o simplă rotire
de buton. Transformă din una în alta cu o simplă
răsucire a butonului. Nu trebuie decât să răsucești
continuu butonul pentru a te bucura de puternicul
Jet Spray, urmat de SmartRain pentru un efect
energizant, însă totuși relaxant și mai departe la jetul
pentru tot diametrul, Rain, care îți dă senzația de
ploaie blândă de vară. Continuă să răsucești butonul
pentru a călători din nou prin cele trei zone.

26 455 000
Euphoria 260
Duș fix

Pentru un control
facil, butonul poate
fi rotit continuu
în orice direcție.

De la jetul Rain pentru toată fața, la SmartRain, apoi la Jet Spray. Ori de câte ori ai chef ...
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26 087 000
Euphoria Cube System 230
Sistem de Duș cu termostat

EUPHORIA CUBE 230
PLĂCERE LA PĂTRAT

Designul cubic este din nou la modă – cu sistemul
nostru Euphoria Cube 230. Linii curate și forme cubice
constituie o puternică și încrezătoare declarație de
design – de la dușul fix pătrat până la para de duș
Cube.
Cortina fină de apă care cade în stropi mari, blânzi
din jetul Rain îmblânzește efectul și creează un
contrast fascinant. Pentru o experiență a dușului
revigorant de diferită.

DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
SISTEMUL DE DUȘ EUPHORIA
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TEMPESTA 210
PUR ȘI SIMPLU O
NEMAIPOMENITĂ
SENZAȚIE SUB DUȘ

nou
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26 408 000
Tempesta 210
Duș fix
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27 922 001
Sistem Tempesta Cosmopolitan 210
Sistem de Duș cu termostat

TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210
UN LOOK MODERN
PENTRU FIECARE BAIE

Elegantul duș fix cromat și profilul său cilindric fac din
Tempesta Cosmopolitan 210 alegerea perfectă pentru
băile arhitecturale moderne.
Un sistem de duș ușor de instalat, Tempesta Cosmopolitan
210 oferă toate avantajele tehnologiei GROHE. Para
de duș și brațul dușului pot fi rotite pentru a crea un
unghi perfect. Bara dușului este echipată cu un ghidaj
interior pentru apă, iar tehnologia GROHE TurboStat
a termostatului îți permite să te bucuri de luxul dușului,
care își păstrează întotdeauna temperatura preselectată
a apei.

DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
SISTEMUL DE DUȘ TEMPESTA
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ACOPERIT CU
CROM PUR

Elegant și lucios, Tempesta 210 captează atenția prin
forma minimalistă și frumosul finisaj cromat. Suprafața
cromată strălucitoare și jocul picăturilor de apă creează
un efect fascinant pentru a te bucura și mai mult de
dușul tău.

210 mm
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Tehnologia GROHE TurboStat se află în nucleul tuturor
termostatelor noastre. Oferă temperatura corectă
a dușului într-o fracțiune de secundă și o menține
constantă – asigurând un duș complet confortabil,
la o temperatură perfect controlată.

BATERIE CU
TERMOSTATAT
PENTRU DUȘ
DESIGN ELEGANT
ȘI MINIMALIST –
PERFORMANȚĂ
ÎN PERFECȚIUNE

Dușurile cu baterie cu termostat GROHE sunt echipate
cu un buton SafeStop setat la 38°, pentru a preveni
creșterea accidentală a temperaturii de către copii.
Mânerele ergonomice oferă o bună prindere în orice
moment, chiar și cu mâinile umede sau cu săpun.
Comutarea între para de duș și dușul fix este
simplitatea însăși folosind sistemul Aquadimmer.
Fie că sunt cilindrice sau pătrate, bateriile noastre
cu termostat adaugă întotdeauna dușului o notă
de eleganță suplă. Acestea sunt finisate cu crom
GROHE StarLight strălucitor.

26 087 000
Sistem Euphoria Cube 230
Sistem de Duș
cu termostat

27 968 000
Sistem Rainshower 310
Sistem de Duș
cu termostat

27 922 001
Sistem Tempesta
Cosmopolitan 210
Sistem de Duș
cu termostat
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AVANSAT

SISTEME DE DUȘ
PREZENTARE GENERALĂ
DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
SISTEME DE DUȘ

26 361 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono
Sistem de Duș cu termostat

26 250 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sistem de Duș cu termostat

27 968 000
Rainshower System 310
Sistem de Duș cu termostat

26 087 000
Euphoria Cube 230
Sistem de Duș cu termostat

27 296 002
Euphoria 260
Sistem de Duș cu termostat

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan 210
Sistem de Duș cu termostat

TEMPESTA

78

EUPHORIA

RAINSHOWER

RAINSHOWER SMARTCONTROL
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DUȘURI GROHE
PERSONALIZATE

INSPIRAȚIE

82

AQUASYMPHONY

86

F-DIGITAL DELUXE

92

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
Duș de plafon
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ÎNDEPLINIREA TUTUROR DORINȚELOR
DUȘURILE PERSONALIZATE

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
Duș de plafon
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DESCOPERĂ PLĂCEREA
INEGALABILĂ A DUȘULUI

Dușul perfect îți pune cerințele și dorințele deasupra tuturor
celorlalte. Creează un loc „al tău” dedicat dorințelor tale
individuale. Mai mult decât un duș, este o zonă de wellness,
un loc în care apa prinde viață. Și unde îți place să îți petreci
timpul.
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AQUASYMPHONY:
RĂSFĂȚ PUR

Imaginează-ți că ai putea începe fiecare zi cu o excursie
în paradis. AquaSymphony de la GROHE îți permite să
evadezi pentru o clipă și să intri într-o altă lume: o lume
în care jocul jeturilor de apă te înviorează și te înnoiește,
îmbăindu-te în lumină colorată și liniștindu-te cu sunete
relaxante. Fii parte dintr-o compoziție care inspiră toate
simțurile – simfonia dușului.
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INFINITE MODURI
DE A TE BUCURA
DE APĂ
Jetul Pure Spray
Numele spune totul.
O curgere blândă de apă
pură, care cade direct din
centrul panoului de duș –
îți va aduce aminte de un
izvor de munte cu apă pură.

Jeturile Rain
Noul jet îmbunătățit
Rain te alintă cu picături
mari și blânde, pentru
o senzație de răsfăț
sub duș.

AquaSymphony orchestrează apa. În toate
modurile și formele ei minunate. La fel de
delicat ca o ceață de mare. La fel de înviorător
ca o cascadă. Trebuie doar să te bucuri într-o
sută de moduri diferite. Compune și dirijează
propria muzică a apei. Cu AquaSymphony
poți crea scenografia pentru dușul perfect.
Sistemul inteligent SmartControl și modulul
de o superbă precizie Grohtherm F îți permit
să selectezi și să ajustezi o experiență diferită
de duș pentru fiecare zi.

34 634 001
Kit complet termostat Grohtherm F
+ corpuri încastrate separate
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

Jeturile Waterfall XL
Un cap extra larg,
care oferă senzația
captivantă a unei
cascade.

Jeturile AquaCurtain
Un joc de jeturi de
apă fascinant, care te
învăluie într-o perdea
delicată de perle, din
picături mici de apă.

Comenzile termostatice de înaltă precizie Grohtherm F
îți permit să îți orchestrezi cu ușurință experiența proprie
a dușului, ceea ce înseamnă că intri întotdeauna într-un
duș care este exact la temperatura potrivită pentru un
răsfăț de neegalat.

3 x 29 126 000
Termostat Grohtherm SmartControl
pentru instalare încastrată cu 3 valve
+ corpuri încastrate separate
(3 x 35 600 000)

Jeturile Drizzle
Jeturile Drizzle
pulverizează un nor
fin și ușor asupra
pielii tale, răcoritor
și înviorător.

88

Jeturile Bokoma
Opt duze de pulverizare
dinamice, pulsante,
oferă senzația unui
masaj stimulator.

Mai mult, controlul fiecărui aspect al SPA-ului tău de vis
este ușor și intuitiv cu GROHE SmartControl Încastrat.
Oferind selectarea jeturilor și controlul volumului la
atingerea și rotirea unui buton, memorându-ți chiar
preferințele atunci când întrerupi dușul, acesta îți oferă
controlul total.
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UN UIMITOR FESTIN AL SIMȚURILOR –
LA VÂRFUL DEGETELOR TALE

LASĂ MUZICA SĂ TE PUNĂ ÎN MIȘCARE
Lasă sunetul muzicii tale favorite să se amestece
cu muzica apei curgătoare. Fie că preferi jazzul
relaxant sau sunetele înălțătoare ale unei simfonii –
poți savura un concert individual, la propria alegere.

DESCOPERĂ PROPRIETĂȚILE TERAPEUTICE
ALE UNEI BĂI DE ABURI
Aburul blând, cunoscut de multă vreme pentru
numeroasele sale efecte pozitive, este acum
disponibil în cabina ta de duș. Deschide porii,
detoxifiază corpul și hidratează pielea. Uleiurile
aromatice îmbunătățesc calitatea aburului,
pentru o plăcere relaxantă și extra-răsfățătoare.

O aplicație ingenioasă pentru a controla un ansamblu
perfect. Unitatea de bază F-digital Deluxe și un dispozitiv
mobil Apple sau Android cu aplicația GROHE SPA
instalată, permit un control perfect al luminii, muzicii și
chiar și al aburului – precum și al modulelor individuale.
Să înceapă spectacolul!

CROMOTERAPIE PENTRU SUFLET
Creează-ți experiența perfect completă sub
duș, învăluindu-te într-o perdea de culoare.
O multitudine de diferite combinații de culori
îți permite să creezi un spectacol de lumini
personalizat, pentru a te încânta și a te relaxa
în timp ce ești sub duș.

DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
AQUASYMPHONY
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F-DIGITAL DELUXE:
ESTE TIMPUL SĂ
ÎȚI CREEZI PROPRIUL
SPA PERSONAL
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Creează-ți propria experiență personalizată spa cu
ajutorul sistemului GROHE F-digital Deluxe. Acest
duș cosmopolit, multi-senzorial îți va stimula toate
simțurile și îți transforma baia într-un spațiu de răsfăț
pentru bunăstarea fizică, emoțională și spirituală.

Aplicația intuitivă GROHE F-digital Deluxe îți permite
să îți proiectezi propria combinație personală pentru
iluminat, sunet și aburi – printr-un ecran tactil sau
conexiune wireless Bluetooth® – pentru un sanctuar
spa unic în propria ta locuință.

EXPLOREAZĂ O EXPERIENȚĂ
COMPLETĂ A APEI

Jetul Waterfall XL
– două capete extra largi, care
re-creează senzația unei cascade
captivante.

Jeturile Bokoma
– patru duze de
pulverizare dinamică
oferă senzația unui
masaj stimulator.

Jetul Rain
– proporțiile generoase
ale jetului Rain te
alintă cu picături mari
și delicate, pentru
o senzație de răsfăț
sub duș.

27 939 001 Rainshower F-Series 15" Cap de duș de plafon multi-jet

27 251 000
Rainshower F-Series 5"
Duș lateral

36 359 000*
+ 29 072 000
Set iluminare
+ set încastrat

36 360 000
+ 29 073 000
Set sonorizare
+ set încastrat

DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
F-DIGITAL DELUXE

* Acest sistem de luminare conține lămpi LED integrate, care nu pot fi înlocuite: Clasa de eficiență energetică LED: A – A++
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DESCOPERĂ GAMA NOASTRĂ
DE DUȘURI FIXE

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Set de Duș fix
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PRODUSELE
NOASTRE
SUNT PLINE
DE INOVAȚII
Rainshower Allure 230

Tempesta 210

Rainshower F-Series 10"
254 mm x 254 mm

Rainshower Veris
300 mm x 150 mm

Rainshower 310
SmartActive

Rainshower 310
SmartActive Cube
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Euphoria 260
SmartControl
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AVANSAT

DUȘURI FIXE
PREZENTARE GENERALĂ
DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
DUȘURI FIXE

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony 1016 mm x 762 mm

28 778 000
Rainshower 400

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive

27 477 000
Rainshower 310

28 368 000
Rainshower 210

27 471 000
Rainshower Veris
300 mm x 150 mm

27 865 000
Rainshower F-Series 20"
508 mm x 508 mm

27 479 000
Rainshower Allure 230
27 285 000
Rainshower F-Series 10"
254 mm x 254 mm

26 455 000
Euphoria 260 SmartControl

26 408 000
Tempesta 210

27 705 000
Euphoria Cube 150

TEMPESTA

EUPHORIA
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27 939 001
Rainshower F-Series 15"
381 mm x 456 mm

RAINSHOWER

RAINSHOWER
SMARTACTIVE

RAINSHOWER
F-SERIES
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DESCOPERĂ GAMA NOASTRĂ
DE PERE DE DUȘ

27 673 LS0
Duș mobil
Power&Soul 130

102
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Euphoria 110 Massage

PERELE DE DUȘ
GATA SĂ TE RĂSFEȚE
PRIN DIVERSITATE
Power&Soul 130

Power&Soul 130

Tempesta Cosmopolitan 100

Euphoria Cube Stick

Tempesta 100

Rainshower Icon 150
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AVANSAT

PERE DE DUȘ
PREZENTARE GENERALĂ
DESCOPERĂ MAI MULTE PE GROHE.RO
PERE DE DUȘ

27 661 000
Power&Soul
Cosmopolitan 100

27 664 000
Power&Soul
Cosmopolitan 130

27 698 000
Euphoria
Cube Stick

27 668 000
Power&Soul
Cosmopolitan 160

27 675 000
Power&Soul 150
27 672 000
Power&Soul 130
27 671 000
Power&Soul 115
27 635 000
Rainshower Icon 150
27 375 000
Rainshower Icon 100
28 034 000
Sena Stick

27 367 000
Euphoria
Cosmopolitan Stick
27 221 000
Euphoria 110
Massage

27 572 002
Tempesta
Cosmopolitan 100

26 085 001
Tempesta
Rustic 100

27 852 001
Tempesta 100

TEMPESTA
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EUPHORIA

SENA

RAINSHOWER ICON

POWER&SOUL
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DUȘURILE GROHE
JETURILE PULVERIZATE

BUCURĂ-TE DE VARIETATE –
REÎNVIORARE SAU RELAXARE?
Designul nostru unic distribuie aceeași cantitate de
apă către fiecare dintre duze, asigurând un jet uniform.
Așadar, oricare ar fi modelul care se potrivește stării
tale de spirit – Normal, Champagne spray, Pure, Jet,

Rain sau Massage – îți garantăm că va fi o experiență
antrenantă completă. Noile modele de jeturi, GROHE
PureRain, GROHE Bokoma și ActiveRain, sunt doar
cele mai recente exemple ale inovației tehnologice
GROHE DreamSpray.

JETUL RAIN SPRAY
Larg și senzual – un model blând
și delicat, care-ți alintă pielea.
Imitând ploaia caldă de vară,
jetul oferă o acoperire completă
și uniformă.

JETUL PURERAIN
Nou și îmbunătățit, jetul Rain oferă
picături mari și delicate de apă,
pentru o experiență a unui răsfăț
sub duș.

JETUL ACTIVERAIN
Un jet inovator, care relaxează
mușchii încordați sau clătește
șamponul din păr.

JETUL MASSAGE
Un model de jet pulsant, pentru un
masaj stimulator. Oferă un masaj
unic și înviorător pe tot corpul.

JETUL BOKOMA
Opt duze dinamice de pulverizare
creează un efect de „respirație”
asemenea senzației de înlăturare
a tensiunii, precum un masaj
realizat cu vârful degetelor.

JETUL TRIOMASSAGE
Combinația renumitului jet Bokoma
cu două jeturi Massage îți oferă
un masaj al capului și al umerilor,
într-un singur jet combinat.

JETUL SMARTRAIN
Include toate funcționalitățile și
beneficiile jetului nostru autentic
Rain, dar cu un debit mai redus.
Un model inteligent, care folosește
mai puțină apă, pentru a oferi
o plăcere a dușului completă.

JETUL SPRAY
Un jet de apă circular concentrat,
care oferă o pulverizare înviorătoare.
Ideal pentru stimularea pielii sau
doar pentru curățarea căzii sau
a dușului.

JETUL PURE SPRAY
Numele spune totul. O curgere
blândă de apă pură, distribuită
prin mijlocul capului de duș –
îți va aduce aminte de un izvor
de munte cu apă pură.

JETUL WATERFALL
O duză extra-largă, creând plăcerea
senzuală a unei cascade în propria
baie.

JETUL DRIZZLE
O ceață răcoritoare și înviorătoare,
din picături de apă, care acționează
ca o briză răcoroasă a mării.

JETUL CHAMPAGNE
Îmbogățit cu aer pentru picături
de apă mai mari și mai delicate.
Mai mult aer înseamnă mai puțină
apă consumată la utilizarea acestui
model de pulverizare blând și pe
deplin satisfăcător.
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PURE FREUDE
AN WASSER
Dătătoare de viață, universală, plăcută – apa însăși este
sursa de inspirație pentru întregul nostru portofoliu distinct
de produse. Fiecare dintre aceste produse se bazează
întotdeauna pe cele patru valori fundamentale ale noastre:
Calitatea, Tehnologia, Designul și Sustenabilitatea.
Prin echilibrarea acestora în tot ceea ce facem, ne permitem
să livrăm clienților noștri o experiență plăcută a apei fără rival.
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CALITATEA

TEHNOLOGIA

DESIGNUL

SUSTENABILITATEA

PERFECȚIONISMUL GERMAN INSPIRĂ
ÎNCREDEREA SUPREMĂ A CLIENȚILOR.

GESTIONAREA APEI PRIN INTERMEDIUL
TEHNOLOGIEI.

ELEMENTE DISTINCTIVE CONCEPUTE PENTRU
PERFECȚIUNE.

ASIGURĂM PLĂCEREA APEI PENTRU GENERAȚII
DE ACUM ÎNAINTE.

Luptăm pentru excelența care merge dincolo de suprafața
produselor noastre. De fapt, începând cu faza de
proiectare până la producție și servicii clienți, scopul
nostru nu este nimic altul decât perfecțiunea în fiecare
etapă. Istoria noastră în procesele de inginerie germane,
testele interne riguroase și numeroasele procese de
certificare externă, sunt ceea ce oferă clienților noștri
încrederea completă într-un nume în care pot avea
încredere.

În căutarea noastră neîncetată pentru inovarea tehnologică,
ne străduim să integrăm cele mai noi progrese digitale,
creând soluții inteligente care sporesc experiența plăcerii
apei clienților noștri. Experții noștri interni valorifică
puterea apei pentru a îmbunătăți confortul clienților
noștri zi de zi – momentul adevărului, pentru produsele
și marca noastră.

Un limbaj de proiectare empatic și intuitiv ne oferă
șansa de a crea produse care îți conferă sentimentul
că au fost create exact pentru tine. Acest ADN unic
al GROHE este atât ergonomic, cât și distinct din punct
de vedere vizual și ne-a adus numeroase premii pentru
design: referințele de clasă mondială sunt o dovadă
pentru recunoașterea noastră la nivel global.

Apa este la fel de esențială ca și aerul pe care îl respirăm,
un motiv în plus pentru care suntem atât de pasionați
de ea. Pentru a putea oferi ”Pure Freude an Wasser”,
nu doar clienților de astăzi, dar și pentru multe generații
de acum înainte, oferim soluții de produse sustenabile
precum GROHE Blue, GROHE EcoJoy și GROHE SilkMove
ES și demonstrăm prin intermediul raportului nostru
privind Durabilitatea și recunoașterilor din domeniul
sustenabilității faptul că ne-am luat un angajament
corporativ serios în sensul protejării planetei.

BRANDUL DE ÎNCREDERE NR. 1 AL CLIENȚILOR
(DIN INDUSTRIA ECHIPAMENTELOR SANITARE)

REVISTA FORTUNE: NE AFLĂM ÎN TOP 50
COMPANII CARE “SCHIMBĂ LUMEA”
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PESTE 300 PREMII PENTRU DESIGN
CÂȘTIGATE DIN 2003 PÂNĂ ÎN PREZENT

CÂȘTIGĂTOR AL PREMIULUI CSR
OFERIT DE CĂTRE GUVERNUL GERMAN

113

grohe.ro

DESCOPERĂ
LUMEA GROHE
Ceea ce ai văzut în broșură reprezintă doar o mică selecție
din ceea ce are de oferit universul GROHE. Indiferent
dacă ești în căutare de idei și inspirație sau soluții pentru
baie și bucătărie, aici le vei găsi. Scanează codurile QR

pentru a vizualiza sau descărca versiunile cele mai noi ale
broșurilor ca documente PDF, pe telefonul sau tableta ta.
Sau vizitează lumea GROHE pe grohe.ro

BROȘURA PENTRU BAIE
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BROȘURA SENSIA ARENA

BROȘURA OBIECTE CERAMICE

BROȘURA CULORI SPA

BROȘURA SMARTCONTROL

BROȘURA SMARTBOX

BROȘURA SISTEME SANITARE
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O COMPANIE
CONECTATĂ GLOBAL
Cu originea sa la începutul secolului XX în Japonia,
LIXIL este cea mai cuprinzătoare companie din
industria noastră, cu un portofoliu unic, care acoperă
totul, de la tehnologiile care revoluționează modul în
care interacționăm cu apa până la o gamă completă
de materiale și produse de amenajări interioare și
exterioare pentru locuințe și proiecte arhitecturale
majore.
Operând în 150 de țări, companiile LIXIL proiectează
și fabrică produse care sunt utilizate zilnic de peste
un miliard de oameni din întreaga lume.
Lumea se schimbă rapid și noi contribuim la modelarea
ei. Prin toate mărcile și tehnologiile noastre, proiectăm
și producem soluțiile de locuit pentru mâine, astăzi.
De la dezvoltarea de inovații inteligente în casele și
birourile oamenilor, la redefinirea peisajelor celor mai
faimoase orașe din lume, produsele LIXIL transformă
spațiile în care lucrăm, învățăm, călătorim, ne relaxăm
și locuim cu toții.Alături de GROHE, familia de mărci
de clasă mondială ale LIXIL include American Standard,
INAX, DXV by American Standard și Permasteelisa.
Combinate, mărcile noastre ne fac numărul unu la
nivel mondial în baterii și produse din domeniul sanitar
și furnizorul principal din Japonia de produse pentru
locuință. Deschidem calea în multe alte domenii din
întreaga lume, mulțumită preocupării noastre comune
cu privire la crearea de inovații care îmbunătățesc cu
adevărat viețile oamenilor.

Împreună suntem mai puternici. Prin combinarea
experienței companiei GROHE, în calitate de lider mondial
în domeniul armăturilor sanitare, cu tehnologia unică
și cunoștințele celorlalte mărci LIXIL din domeniul
Tehnologiei Apei, GROHE oferă acum soluții complete
pentru baie, precum produse inovatoare ca toaletele
cu funcție de bideu și dușurile SmartControl, alături
de tehnologii revoluționare precum produsele sanitare
AquaCeramic, care rămân curate timp de 100 de ani.
Frumoase, funcționale și fiabile, produsele și soluțiile
LIXIL schimbă modul în care trăiesc oamenii,
în întreaga lume.
Împreună, avem o viziune puternică a unui viitor mai
bun, pentru clienții noștri și pentru lume. Fiind o
companie globală cu adevărat producătoare, știm
că avem de jucat un rol important în asigurarea
viitorul planetei noastre. Suntem deschizători de cale
în domenii precum eficiența energetică și tehnologii
de economisire a apei și avem drept scop obținerea
unui impact net zero asupra mediului înconjurător
până în anul 2030. Credem că toată lumea ar trebui
să aibă acces la sanitație curată și sigură și suntem
angajați să ne folosim experiența pentru a face posibil
acest lucru.
Împreună creăm viitorul unui trai bun pentru
toată lumea, de peste tot.

Pentru mai multe informații, vizitează lixil.com
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