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SONSUZ
gÜVENEBİLEcEĞİNİZ  
gROhE BATARYALAR

Yolcularınız için benzersiz konfor. Sizin için gönül rahatlığı. GROHE sıhhi tesisat 
donanımları, lüks banyolar tasarlarken işletme maliyetlerinizi de düşürmenize imkan veren 
su ve enerji tasarrufu çözümler yelpazesi sunuyor.

Yeni inşadan, yenileme veya tek bir ürünün değiştirilmesine kadar, yatınızın her alanına 
uygun, geniş bir batarya yelpazesi sunuyoruz. Tercihiniz veya bütçeniz ne olursa olsun tüm 
vücudu saran tepe duşlarından, hassas mühendislik ürünü termostatik bataryalara ve en 
son teknolojiye sahip fotoselli bataryalara kadar, çözümlere sahibiz.

Markamızı kalite ve performans üzerine inşa ettik. En yüksek uluslararası standartları 
karşılamak ve en zorlu koşullarda performans gösterebilmeleri için ürünlerimizin tasarım ve 
mühendisliği Almanya’da yapılıyor. Yenilikçi tasarımlarımız ile sayısız ödüle layık görüldük.
GROHE’nin kapsamlı ürün yelpazesi, bütçe, proje veya lokasyon ne olursa olsun mimarlara 
ve iç tasarımcılara ilham veriyor.
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gROhE ÜRÜNLERİ
ÜST DÜZEY

GROHE Grandera® lavabo bataryası
Duş sistemli GROHE Quadra 
duş bataryası

  GROHE Ondus® Digital lavabo bataryası
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Ankastre GROHE Allure lavabo bataryası

Grohtherm 3000 
Cosmopolitan

Rainshower® 
F-Serisi

Grohtherm 3000 
Cosmopolitan

Grohtherm 3000 
Cosmopolitan

Rainshower® 
Sistemi

Rainshower® 
F-Serisi

Grandera® Atrio Quadra Lineare Allure

Lavabo
Bataryaları

DuşTermostatik 
Bataryalar

Duş Sistemleri Tepe Duşu

Banyo

GROHE Ondus®
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gROhE ÜRÜNLERİ
ORTA DÜZEY

GROHE Essence tek kumandalı lavabo bataryası
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Eurodisc Eurocube Concetto

Lavabo 
Bataryaları

Grohtherm 2000 Grohtherm 2000

Termostatik 
Bataryalar

DuşBanyo

GROHE Power&Soul® Cosmopolitan duş setiGROHE Eurocube lavabo bataryası

Essence Europlus

Power&Soul® 
Sürgülü Duş Seti
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gROhE ÜRÜNLERİ
EKONOMİ

GROHE Eurosmart Cosmopolitan

GROHE Eurosmart tek tumandalı lavabo bataryası
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GROHE Tempesta el duşları

Eurostyle

Cosmopolitan

Eurostyle

Cosmopolitan

Eurosmart

Cosmopolitan

Eurosmart

Cosmopolitan

Eurosmart Eurosmart

Lavabo
Bataryaları

Grohtherm 1000

Grohtherm 1000 Cosmopolitan

Grohtherm 1000

Grohtherm 1000 Cosmopolitan

DuşTermostatik 
Bataryalar

Banyo

New Tempesta

Duş

Euphoria
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gROhE ÜRÜNLERİ
SPA 
GROHE’nin spa tesislerine yönelik geniş ürün yelpazesi mimar ve 
tasarımcıların tasarım, kullanım kolaylığı ve zengin su deneyimi 
açısından her yolcu için rahatlatıcı bir spa yaratmasına imkan veriyor.

GROHE duş sistemleri, tümü termostatik bataryalarla uyumlu çeşitli tepe 
duşları, el duşları ve yan duşlar ile misafi rlerin mükemmel su deneyimini 
her yönüyle yaşayabileceği bireysel duş dünyaları yaratır. Eşsiz GROHE 
DreamSpray™ teknolojisi, suyu el duşunun tüm çıkış noktalarına eşit olarak 
dağıtarak hoş ve eşit dağılımlı bir su akışı sunar.

Geniş Rainshower™ tepe duşları koleksiyonunun her versiyonu aynı zamanda 
kişiselleştirilmiş bir duş deneyimi için hassas yağmur akışından canlandırıcı 
şampanya akışa ve jet akışına kadar çeşitli akış şekilleri de sunuyor. 
Rainshower® F-Serisi’nin serbestçe ayarlanabilen yan duşları mükemmel duş 
deneyimini tamamlıyor. Akış dengeleme teknolojisi ile her yan duş kolaylıkla 
ayarlanarak kullanıcının kişisel gereksinimlerine uygun hale getirilebiliyor. 
Rainshower® F Serisi, düz panelleri, tepe ve yan duşları sayesinde, aynı 
zamanda duş mekanının duvar ve tavan tasarımına da pürüzsüz şekilde uyum 
sağlıyor.
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SenaPower & Soul® 
Cosmopolitan

Rainshower® 
Solo

Rainshower® 
F-Serisi

F-digital Deluxe  
Ses Modülü

F-digital Deluxe  
Işık Modülü

F-digital Deluxe  
Buhar Modülü

Rainshower® 
Duş Sürgüsü

Rainshower®  
Jumbo

Rainshower®  
duş kollu tepe duşu

Duş

Grohtherm F Grohtherm F Grohtherm 3000

Cosmopolitan

Termostatik
Bataryalar

F-digital Deluxe

Dijital Kontrol Paneli

Rainshower® 
F-Serisi

Rainshower® 
F-Serisi

F-Digital Deluxe
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GROHE Red™ Duo 
batarya ve su ısıtıcı 4 litre

SU KAYNIYOR!
Bir an için durup mutfakta kaç defa kaynar suya ihtiyaç duyduğunuzu bir düşünün. Canınız güzel bir fincan çay 

çektiğinde, o anda domates soslu makarna istediğinizde, biberon henüz sterilize olmadığı halde karnı acıkan 

bebeğiniz bağıra bağıra ağlarken... Liste uzayıp gidiyor...

MUTFAĞINIZDA ÖNEMLİ ŞEYLERE YER AÇIN. 
Kaynar su. Geçmişte, bir demlik veya su ısıtıcıya ihtiyacınız olurdu; şimdi ise kaynar su artık doğrudan bataryanızdan 
geliyor. Yenilikçi GROHE Red™ su ısıtıcı sistemi (versiyona göre farklı olarak), dört ila sekiz litre suyu her zaman 
anında kullanıma hazır olması için kaynar halde bekletiyor.

gROhE RED™ - DUO & MONO
ANINDA KAYNAR SU
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Çay ve kahve yapınMakarna pişirin
Domates ve diğer meyvelerin 
kabuğunu soyun

OLAĞANÜSTÜ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ONAYLI VE ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ

GROHE RED™ 
ONLINE

gROhE RED™ - DUO & MONO
ANINDA KAYNAR SU
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ARTIK ŞİŞELERCE SU TAŞIMAK ZORUNDA KALMAYACAKSINIZ.
DOĞRUDAN MUTFAK BATARYANIZDAN GELEN SOĞUTULMUŞ VE FİLTRELENMİŞ 
İÇME SUYU. 
Su konusundaki tercihler en az tasarım konusundaki zevkler kadar farklı olabilir. GROHE Blue® ile, zevklerinize mükemmel 
şekilde cevap verebiliriz. Suyunuzu normal mi, hafif sodalı mı yoksa sodalı olarak mı alırsınız? Doğrudan kendi 
mutfağınızdaki bataryada filtrelenmesini mi istersiniz? Dileğiniz bizim için emirdir. GROHE Blue® olağanüstü tasarım ile 
yenilikçi teknolojiyi birleştirir. Yüksek performanslı bir filtre, soğutucu ve soda ekleyici, tıpkı standart bir mutfak bataryası 
kullanmak kadar kolay bir şekilde saf bir tat deneyimi sunuyor. Su akışının sıcaklığı ve yoğunluğu her zamanki gibi 
bataryanın kumanda kolu kullanılarak düzenlenebiliyor. Entegre LED göstergeli sol döner kontrol düğmesi ise filtrelenip 
soğutulan suyun karbonik asit içeriğini düzenliyor.

Green: Sodalı suBlue: İçme suyu Turquoise: Soğutulmuş sodalı su

gROhE BLUE®
SOĞUK – İÇME SUYU
hAFİF SODALI – SODALI
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        31 387 000 I 31 389 000 1 2 3 4 
GROHE Blue UltraSafe® Chilled Su Sistemi

31 329 000 (L tipi çıkış ucu)
GROHE Blue UltraSafe® Pure Su Sistemi

YENİ

GROHE BLUE® 
ONLINE

5

gROhE BLUE®
SOĞUK – İÇME SUYU
hAFİF SODALI – SODALI

31 328 000 (C tipi çıkış ucu)
GROHE Blue UltraSafe® Pure Su Sistemi
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gROhE’DEN ÇÖZÜM UZMANLIĞI
gÜVENLİK + hİJYEN
YANMA RİSKİNE KARŞI KORUMA
Denizcilik sektöründe, birçok yolcunun sabah kalkar kalkmaz veya akşam yemeğinden hemen önce, aynı anda duş 
alması yüzünden su basıncında yaşanan oynamalar sıklıkla yaşanan bir durumdur. GROHE Termostatik bataryalar, 
GROHE TurboStat™ teknolojisi sayesinde, sıcaklık veya basınçtaki oynamalara hızlıca tepki vererek bunları anında ve 
otomatik olarak dengeler. İster sıva üstü olsun ister ankastre, 38 derecedeki SafeStop butonu ve GROHE CoolTouch™ 
her zaman maksimum sıcaklıkları sınırlamak için elinizin altında.

GÜVENLİ DENGELEME
GROHE MICRO’DAN YANMA RİSKİNE KARŞI KORUMA VE TERMAL DEZENFEKSİYON
Suyu karıştırarak önceden belirlenen sıcaklığa getiren Grohtherm Micro genel kullanım alanlarındaki tuvaletleri 
mükemmel şekilde tamamlıyor. Tek bir butona basılarak çalıştırılan Eurodisc SC gibi zaman ayarlı bataryalar ve Europlus 
E gibi fotoselli bataryaların yanı sıra geleneksel iki kumadalı bataryalar ve tek kumandalı armatürler için de geçerli. 
Lejyoner hastalığının önlenmesi için termal dezenfeksiyon da kolay ve güvenilir şekilde kullanılabiliyor.

Grohtherm Micro aynı zamanda yüksek güvenlik gereksinimleri olan banyolarda da termostatik koruma da sağlıyor. 
Soğuk suyun kesilmesi halinde, Grohtherm Micro otomatik olarak su akışını durdurarak yanma riskine karşı koruma 
sağlar. Hatta küçük basınç oynamalarında dahi, hızlıca sabit sıcaklık ve akış sunar.

GROHE Grohtherm Micro thermostat

gROhE
coolTouch®  

gROhE
TurboStat®  
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HİJYEN ÖNCELİK
Denizdeyken bakterilerinin yayılmasını kontrol altında tutmak, açık denizde seyreden gemiler için kritik bir gereksinimdir. 
“Sonu gelmeyen sallantılar” yaşandığında, tasarımcılar ve planlamacıların da hijyen konusuna özellikle düşünmesi 
gerekir. Bu, özellikle de geminin genel alanlarındaki tuvaletleri için geçerlidir.

FOTOSELLİ KONTROL İLE NET AVANTAJ:
LAVABO & PİSUARLAR İÇİN FOTOSELLİ ELEKTRONİK KONTROL
Dokunmaya gerek duyulmadan çalıştırılan fotoselli elektronik kontrol, lavaboda rahat kullanım ve optimum hijyen sağlar. 
Su akışı, eller bataryaya yaklaşır yaklaşmaz başlar. Akış, daha sonra yine otomatik olarak durur.

Tasarruflu, hijyenik ve sensörlü GROHE bataryaları
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170 ülkede faaliyet gösteriyoruz, dolayısıyla dünyanın neresine giderseniz gidin, daima yakınızda bir 
GROHE proje uzmanı bulabilirsiniz.

GROHE olarak, nerede olursanız olun size hızlı ve etkin şekilde destek sağlayabilmek için danışmanlarımız 
ve daha birçok farklı sistemden oluşan küresel bir ağ oluşturduk. Küresel proje ekibimizde, denizcilik 
sektörünün eşsiz ihtiyaçlarını anlayan çok sayıda uzman da bulunuyor. Ürün kodları, fiyat, görüntüler ve 
teknik özelliklerin yanı sıra CAD verilerini de içeren eksiksiz bir teklif hizmetiz ile daima projenizi görüşmek 
için sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyarız.

GROHE Individual hizmetimiz, banyo bataryalarınızı gemideki isteklerinizi karşılayacak şekilde 
kişiselleştirmenize de imkan veriyor. Arma veya logo ekleyebilir, kendi renk veya yüzey kaplamanızı 
seçebilir ve sadece size özel eşsiz bir ürün ortaya çıkartabilirsiniz. Aklınızda ne varsa bizimle paylaşmaktan 
çekinmeyin.

Hızla monte edilen, kolay temizlenen ve zahmetsizce bakımı yapılan ürünler... Ürün montajından günlük 
temizlik ve bakıma kadar her şeyi mümkün olduğunca basit tuttuk; böylece hem yatınızın iç donanımında 
zamandan tasarruf edebilecek hem de her gün temizlik ekibinize zaman kazandıracaksınız.

ONLINE DESTEK
Bizimle bir araya gelecek vaktiniz yok mu?
GROHE aynı zamanda gerçekten üç boyutlu bir banyo uygulaması ve sizi GROHE ürünlerini 
bulabileceğiniz en yakın lokasyona yönlendirecek bir satış noktası bulma uygulamasının da aralarında 
yer aldığı, plan yapmanıza yardımcı olacak ve size ilham verecek güçlü bir online araç yelpazesine de 
sahip.

YERİNDE DESTEK
Kişiye  özel servis hizmetimiz: 
 • Küresel proje ekibimizde denizcilik sektörünün eşsiz ihtiyaçlarını anlayan çok sayıda uzman da
       bulunuyor.
 • Hizmetimiz, kısa teslimat sürelerimiz ve sürekli desteğimiz beklentilerinizin de ötesine geçecek.

GROHE LIVE! CENTER
Paris, Barselona, Singapur, Mumbai ve Milano gibi dünyanın en büyük şehirlerinde bulunan GROHE 
Live! Center’lar ve GROHE showromları, banyo planlamaları esnasında müşterilerinizi götürmek için 
mükemmel yerler. Projeleri görüşmek için, küresel ölçekte video konferans imkanının da aralarında 
bulunduğu en son teknoloji ile donatılmış bir toplantı salonu ayırtın. Muazzam bilgi ve deneyimleri ile 
size yardımcı olmak için bekleyen GROHE proje danışmanlarına her zaman erişebilirsiniz. Merkezlerde 
aynı zamanda tasarımcı ve tesisatçılar için eğitim tesisleri de bulunuyor.

HER ADIMDA YARDIM.
GROHE’nin sunduğu danışmanlık, hizmet, kısa teslimat süreleri ve sürekli destek beklentilerinizin de 
ötesine geçecek.

gROhE’DEN ÇÖZÜM UZMANLIĞI 
KİŞİSEL DESTEK VE TAVSİYELER

TR_Yacht_brochure_2014_TR.indd   20 17.09.14   16:17



 grohe.com.tr  |  GROHE Çözüm Uzmanlığı |  21

TR_Yacht_brochure_2014_TR.indd   21 17.09.14   16:18



gROhE’DEN TASARIM UZMANLIĞI
KONFOR
GROHE batarya ve armatürleri sezgisel olarak kullanılabilecek ve kullanıcıya maksimum konfor 
sağlayacak şekilde tasarlandı. En lüks süit ve spa tesislerinden personel alanları ve tuvaletlere kadar, 
yatınızdaki tüm alanları tamamlayacak bir ürün yelpazesi sunuyoruz.

GROHE EcoJoy™ 
Daha az su tüketimi ve mükemmel akış
GROHE EcoJoy® teknolojisi, su ve enerji 
*tüketimini azaltarak, değerli kaynakların 
tasarruflu kullanımını sağtlar

GROHE SilkMove®
Ömür boyu hassas açma-kapama
GROHE SilkMove® teknolojisi, ürünün kullanım 
ömrü boyunca, su akış miktarının ve sıcaklığının 
en hassas şekilde ayarlanabilmesini sağlar.

GROHE DreamSpray®
Canlandırıcı etkili su akışı
GROHE DreamSpray® teknolojisi, suyun, tüm 
çıkış noktalarına eşit şekilde dağılmasını ve 
mükemmel akışını sağlar.

GROHE StarLight®  

Uzun ömürlü parlaklık
GROHE StarLight® teknolojisi, uzun yıllar 
elmas parlaklığında, pırıl pırıl krom kaplama 
sunar.

GROHE QuickFix® 
Hızlı, kolay ve güvenli montaj
Ürün montaj süresi, GROHE QuickFix® sayesinde 
% 50 oranında kısalır.

GROHE TurboStat®  

Sabit sıcaklık
GROHE termostatik bataryalar GROHE 
TurboStat® teknolojisi sayesinde, su sıcaklığını 
duş boyunca sabitler.
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KALİTE VE TASARIM
ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ MARKA
Tasarım ve mühendisliği Almanya’da yapılan batarya ve armatürlerimiz ödüllü tasarımı en son teknolojiler ve en 
iyi malzemeler ile bir araya getiriyor. Sonuçta ortaya kamara banyolarınıza görsel bir çekicilik kazandırırken bakım 
ekibinize de gönül rahatlığı sağlayacak bir ürün yelpazesi çıkıyor.

 • Ömür test laboratuvarımız batarya ve armatürlerimizi sınırlarına kadar zorlar. GROHE dayanıklılık testi, sektör   
       standartlarının da çok ötesine geçer.
 • Ürünlerimizin hepsi en zorlu uluslararası mevzuatları karşılar.

 • GROHE’de üretim ISO 14001: 2004 sertifikası ile yapılmaktadır.

 • Paul Flowers yönetimindeki şirket içi ekibimiz, 2011/2012’de ürün tasarım dünyasında en prestijli ödül olan red dot 
‘     yılın tasarım ekibi’ ödülüne layık görüldü.
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MY Calliope Yacht

Drettman Yatch
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Ileria Yacht

Cruises Eclipse
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WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN
grohe.com.tr

Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak

No 5 Anel Plaza Giriş Kat

Ümraniye / İstanbul

TÜRKİYE

T +90 216-441 23 70

F +90 216 370 61 74

04/2014 - Copyright by GROHE

Bizi takip edin.

PEFC/04-31-0810

PEFC
Programme for the Endorsement  
of Forest Certification Schemes
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