GROHE Koupelny

NOVINKA

GROHE
EUROSMART
PRO KOUPELNY, KUCHYNĚ
A KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Masters of technology

GROHE_EUSM_2015_CZ.indd 1

24.03.15 07:53

theocharIs lIolIs
Master of Technology, vytvořil pomocí
technologie GROHE StarLight®
nepřekonatelně odolný povrch pro baterie.
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Masters of technology
SINCE 1873*

Již více než 140 let jsou zaměstnanci společnosti GROHE
považováni kolegy z oboru za Masters of Technology – díky
schopnostem inovace, vynikajícímu designu a oceňovaným
doplňkům. Naši Masters of Technology mistrovsky spojují
vyspělé řemeslné dovednosti se špičkovým přístupem k
efektivní týmové práci a postupům. Díky vývoji, designu
a výrobě naší mimořádné produktové řady si udržují čelní
postavení, zatímco testováním a vylaďováním každého
kousku je zajišťována stálá spokojenost zákazníků.
Výsledek: Nadčasový design. A kvalita, která vydrží celý
život. Produkty značky GROHE neustále překvapují svými
jedinečnými vlastnostmi, které poskytují „Pure Freude
an Wasser“. Rozdíl v používání výrobků značky GROHE
pocítíte. Pokaždé.

Vezměme si například novou řadu baterií GROHE Eurosmart.
Kombinací sedmistupňové designové DNA společnosti
GROHE, dynamických linií a zvýšené výtokové trubice byla
navržena pro snadnější a pohodlnější používání. Nová, 35mm
kartuše GROHE SilkMove®, si zaručeně zachová své kvality
po celou dobu životnosti baterie, navíc zajišťuje vysoký
výkon, jemné ovládání a precizní regulaci teploty a objemu
tekoucí vody.
Další typickou vlastností řady GROHE Eurosmart je kvalitní
a odolný povrch. Díky povrchové úpravě GROHE StarLight®
je baterie neuvěřitelně odolná, což znamená, že se na jejím
blyštivém povrchu neobjeví škrábance či špinavé skvrny.

* Rok založení firmy Carl Nestler, která se v roce 1956 stala součástí společnosti GROHE. Více informací na adrese grohe.com
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GROHE
EUROSMART

Nejlepší Eurosmart. Společnost GROHE uvedla první řadu Eurosmart na trh
v roce 1999. Od té doby představuje s více než 30 miliony prodaných kusů po
celém světě tradiční součást naší produktové řady. Je nám ctí vás nyní seznámit
se třetí generací řady Eurosmart s vylepšeným designem a funkcemi, díky
kterým je baterie ještě lepší než kdy dříve. Inovovaná řada GROHE Eurosmart
obsahuje řešení pro koupelny, kuchyně a komerční instalace a nabízí větší
pohodlí, rychlejší instalaci a snadnou údržbu. Díky ní bude používání vody
v domácnosti požitkem.

eurosmart pro koupelny

Eurosmart pro komerční instalace

Eurosmart pro kuchyně
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Řada Eurosmart je skutečnou klasikou. Každá baterie
Eurosmart pro koupelny, kuchyně či komerční instalace
představuje svým typickým designovým provedením
novodobou interpretaci moderního stylu Eurosmart.

grohe eurosmart
pro koupelny

1. generace
1999

NOVINKA

2. generace
2006

3. generace
2015

grohe eurosmart
pro kuchyně

1. generace
1999

NOVINKA

2. generace
2006

3. generace
2015
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EUROSMART PRO KOUPELNY
VYCHUTNEJTE SI VĚTŠÍ POHODLÍ

Nadčasová a odolná. Baterie GROHE Eurosmart v sobě
slučuje spolehlivou kvalitu a prvotřídní luxus do podoby
výjimečného, neustále vylepšovaného produktu. Jednou
z mnoha inovací je nová kartuše, která dodává konstrukci
baterie ještě krásnější tvar.

GROHE_EUSM_2015_CZ.indd 6

24.03.15 07:57

grohe.cz | grohe.sk | Strana 7

GROHE_EUSM_2015_CZ.indd 7

24.03.15 07:58

EUROSMART PRO KOUPELNY
NOVÉ VLASTNOSTI

Nová řada Eurosmart byla skrz naskrz vylepšena, počínaje moderním designem
a konče prvotřídními vestavěnými technologiemi. Nový vnitřek BlueCore
představuje pečeť dokonalosti inženýrských postupů ve společnosti GROHE.
U umyvadlových, kuchyňských, vanových a sprchových baterií je nyní vestavěná
nová, 35 mm kartuše GROHE SilkMove® s integrovaným omezovačem teploty.
Řada Eurosmart tak zůstává rozumnou a výhodnou volbou pro malé i velké
koupelnové projekty.

noVÁ 35 mm kartuše
GROHE SilkMove®

Elegantní design

grohe ecoJoy
perlátor 5,7 l/min

O 30 % vyšší
pro větší pohodlí

systém
GROHE QuickFix®
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NOVINKA

Rozšířená nabídka velikostí baterií Eurosmart. Baterie Eurosmart velikosti
S je o 30 % vyšší než předchozí modely, díky čemuž se tato standardní
umyvadlová baterie pohodlněji používá. Dalším krokem je baterie Eurosmart
velikosti M, která je vyšší a obsahuje mírně delší výtokovou trubici. Naprostou
novinkou je velikost L, jejíž součástí je štíhlé tělo baterie a dlouhá, zahnutá
výtoková trubice, která je vhodná pro mytí či napouštění velkých hrnců.

Sady pro vestavné instalace vanových a
sprchových baterií s NOVÝM systémem
GROHE QuickFix®. Žádné se viklající trubice
a viditelné spojky. Sada se dá snadno připevnit
či uvolnit díky novému, patentovanému systému
GROHE QuickFix®.

NOVINKA

Perlátor GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Pro
sníženou spotřebu vody bez vlivu na výkon.
Nová, 35mm kartuše GROHE SilkMove®.
S vestavěným nastavitelným omezovačem
teploty. V umyvadlových, kuchyňských,
vanových i sprchových baterií se nachází
totožná kartuše.
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GROHE Eurosmart
Umyvadlové baterie

XS s M L XL

XS s M L XL

33 265 002
Velikost S
Umyvadlová baterie
s odtokovou soupravou
33 188 002
s řetízkem
32 467 002
hladké tělo

32 926 002
Velikost S
Umyvadlová baterie
s odtokovou soupravou
a GROHE SilkMove® ES
23 372 002
s řetízkem
32 154 002
hladké tělo

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M l XL

23 322 001
Velikost M
Umyvadlová baterie
s odtokovou soupravou
23 323 001
s řetízkem
23 324 001
hladké tělo

23 393 10e
Velikost M
Umyvadlová baterie
s odtokovou soupravou
a GROHE SilkMove® ES
23 394 10e
s řetízkem
23 395 10e
hladké tělo

23 537 002
Velikost L
Umyvadlová baterie
s odtokovou soupravou

Bidetová baterie

XS s M L XL
32 929 002
Velikost S
Bidetová baterie
s odtokovou soupravou
32 927 002
s řetízkem

grohe
SilkMove®

grohe
SilkMove® ES
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grohe
StarLight®

grohe
ecoJoy

grohe
QuickFix®

S-Size

M-Size

L-Size
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NOVINKA

Vanové & sprchové baterie

33 302 002
Vanová/sprchová baterie
se sprchovou soupravou

33 555 002
Sprchová baterie

19 451 002 + 35 501 000
Sprchový set
+ separátní vestavné tělo

33 300 002
Vanová/sprchová baterie

19 450 002 + 35 501 000
Vanový/sprchový set
+ separátní vestavné tělo
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GROHE Eurosmart

Termostaty

Sprchy

34 143 003
Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie

19 984 000 + 35 500 000
Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie
+ separátní podomítkové těleso

34 155 003
Grohtherm 1000
Termostatická vanová/sprchová baterie

19 986 000 + 35 500 000
Grohtherm 1000
Termostatická vanová baterie
s integrovaným uzávěrem smíšené vody
+ separátní podomítkové těleso
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27 646 000
New Tempesta 100
Sprchový set s ruční sprchou
se dvěma sprchovými proudy
tyč 900 mm
27 598 000
tyč 600 mm

24.03.15 08:00

WC

38 505 000
Skate Air
Ovládací tlačítko pro duální splachování
pro použití s GROHE podomítkovými WC
nádržemi

Sprchové příslušenství

27 606 000
Hlavová sprcha 100
4 proudy

28 576 000
Sprchové rameno

26 164 000
Sprchový set s montáží na zeď
s ruční sprchou

28 671 000
Nástěnné kolínko
28 605 000
Nástěnný držák sprchy

Příslušenství

22 037 000
Rohový ventil
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EUROSMART PRO KUCHYNĚ
PRO MODERNÍ ŽIVOT

Vychutnejte si kombinaci praktických funkcí a výrazného,
atraktivního designu v podobě nové řady GROHE
Eurosmart. Konstrukce baterie byla navržena pro
bezkonkurenční výkon a snadné, bezpečné ovládání i
v té nejvytíženější kuchyni. Elegantní, zahnutá výtoková
trubice a robustní, válcovité tělo činí z baterií nové
řady Eurosmart dobře vypadající a důležitý prvek vaší
kuchyně, který je rovněž pokaždé radost používat.
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EUROSMART PRO KUCHYNĚ
VNITŘNÍ TECHNOLOGIE

Nová řada Eurosmart byla navržena pro snadnější, bezpečnější a pohodlnější život v kuchyni. Baterie této řady
obsahují zvýšenou výtokovou trubici, která se dokonale hodí pro plnění hrnců, a ergonomickou páku pro vyšší
pohodlí. Pro vyšší bezpečnost je k dispozici omezovač teploty a vestavěná technologie, která zaručuje, že pitná
voda nepřijde do stylu s olovem či niklem uvnitř baterie. Nové, štíhlejší tělo navíc představuje elegantní a
snadno udržovatelný doplněk jakékoliv kuchyně.

Integrovaný omezovač
teploty

Bez olova
a niklu

Perlátor umožňující
snadnou výměnu

O 35 % vyšší
pro větší pohodlí

Žádné dělící linie
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NOVINKA

Větší výška: O 35 % vyšší výtoková trubice
pro pohodlnější používání.

Bez olova a niklu: oddělené vnitřní rozvody. Separované vnitřní rozvody
zaručují, že voda nepřijde do styku s olovem nebo niklem.

Perlátor umožňující snadnou výměnu.
Kartuše GROHE s integrovaným
omezovačem teploty. Požadovanou
Montáž a demontáž perlátoru je snadná a
maximální teplotu vody lze individuálně stačí k ní mince.
nastavit.

GROHE SilkMove® ES: nová
technologie kartuše dodává pouze
studenou vodu, pokud je páka
puštěná ve středové pozici.

Žádné dělící linie: Pro
ještě snadnější čištění.
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GROHE Eurosmart

33 281 002
Dřezová baterie s nízkou
výtokovou trubicí
33 281 20e
s technologií GROHE EcoJoy

30 260 002
Dřezová baterie s nízkou
výtokovou trubicí
s technologií
GROHE SilkMove® ES

33 202 002
Dřezová baterie s vysokou
výtokovou trubicí

33 490 002
Dřezová baterie s vysokou
výtokovou trubicí
s technologií
GROHE SilkMove® ES
s uzavíracím ventilem

40 536 000
Moderní dávkovač tekutého
mýdla s objemem 0,4 l

32 482 002
Dřezová baterie
s montáží na zeď
rozpětí 186 mm

31 391 002
Dřezová baterie
s montáží na zeď
rozpětí 150 mm

32 224 002
Dřezová baterie
s montáží na zeď
rozpětí 200 mm

grohe
ecoJoy

grohe
SilkMove®
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grohe
SilkMove® ES

grohe
StarLight®

Lead+ Nickel Free

Easy exchange

ComfortHeight

SwivelStop
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NOVINKA
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EUROSMART CE
PRO VEŘEJNÉ PROSTORY

Nová GROHE Eurosmart Cosmopolitan E. Nejnovější generace řady Eurosmart Cosmopolitan E nabízí
větší pohodlí pro uživatele a vyžaduje méně častou údržbu, což z ní činí perfektní volbu pro provozovatele
veřejných koupelen. Proud vody je aktivován automaticky pomocí infračervného snímače. Výtoková trubice
této elektronicky ovládané baterie je nakloněna do úhlu 7 stupňů, je tak k dispozici dostatečný prostor
pro pohodlné mytí rukou. Zvětšený úhel rovněž znamená, že kapky vody po baterii stékají rychleji, takže
nedochází k usazování velkého množství vodního kamene a baterii není nutné čistit příliš často. Baterie
řady Eurosmart Cosmopolitan E jsou nyní ekonomičtější, čistější a snadněji použitelné než kdy dříve.

7 stupňů
Voda se neusazuje
na povrchu

Perlátor GROHE EcoJoy 5,7 l
Pro sníženou spotřebu vody

Směšovací zařízení

Dvousměrný snímač

Snadná instalace
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NOVINKA

7 přednastavených programů pro následující nastavení:
• Funkce automatického proplachu
(vypnuto, 24 nebo 72 hodin pro zabránění stagnace
vody)
• Interval automatického proplachu
(60, 300 nebo 600 vteřin)
• Automatický proplach v závislosti na uživateli
nebo času

• Tepelná desinfekce
(3,5 nebo 11 minut nepřetržité činnosti)
• Vypnutí čištění
(vypnuto nebo 180 vteřin, snadné použití
pro úklidový personál)
• Indikátor kapacity baterie
(LED dioda, která blikáním indikuje nízkou kapacitu baterie;
zobrazeny jsou 4 stavy nabití: > 60 %, > 40 %, > 20 %,
< 20 %)

3 mm
2 mm

Směšovací zařízení
s omezovačem teploty
Dálkové ovládání
Pro preciznější nastavení
a čtení údajů o používání.
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GROHE Eurosmart CE

36 327 001
Infračervená, elektronická umyvadlová
baterie DN 15
se směšovacím zařízením
6V lithiová baterie

36 325 001
Infračervená, elektronická umyvadlová
baterie DN 15
se směšovacím zařízením
včetně 230V transformátoru

36 324 001
Infračervená, elektronická umyvadlová
baterie DN 15
se směšovacím zařízením
včetně 230V transformátoru
pro průtokové ohřívače vody

36 330 001
Infračervená, elektronická umyvadlová
baterie DN 15
s vestavěným směšovacím zařízením
6V lithiová baterie

36 386 001
infračervená, elektronická umyvadlová
baterie DN 15
se směšovacím zařízením a samostatným
napájecím systémem Powerbox

36 206 000
Dálkové ovládání

36 407 000
Dálkové ovládání

36 340 000
Prodlužovací kabel 3 m

36 341 000
Prodlužovací kabel 10 m

grohe
StarLight®

grohe
CoolTouch®
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grohe
TurboStat®

grohe
ecoJoy
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NOVINKA

36 332 000
Infračervená, elektronická
nástěnná umyvadlová
baterie s termostatickým
ovládáním teploty
dosah 287 mm

36 333 000
Infračervená, elektronická
nástěnná umyvadlová
baterie s termostatickým
ovládáním teploty
dosah 251 mm

36 334 sD0
Infračervená, elektronická
nástěnná umyvadlová baterie
bez směšovacího zařízení
dosah 232 mm

36 376 000
Infračervená, elektronická
umyvadlová baterie se směšovacím zřízením
a nastavitelným omezovačem teploty
dosah 232 mm

36 315 000
Infračervená, elektronická
umyvadlová baterie se směšovacím zřízením
a nastavitelným omezovačem teploty
dosah 172 mm

36 336 000
Vestavný instalační box
s integrovanou termostatickou baterií
pro 36 334 SD0

36 337 000
Vestavný instalační box
pro předem smíšenou nebo studenou vodu
pro 36 334 SD0

36 339 000
Vestavný instalační box
se směšováním
pro 36 376 000 / 36 315 000
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grohe.cZ | grohe.sK
Sledujte nás

Při vývoji aplikace GROHE BestMatch bylo
otestováno přes 3500 kombinací, a vy tak
můžete vyzkoušet a nalézt dokonalé sladění
umyvadla a vodovodní baterie do vaší
koupelny. Nyní v podobě snadno použitelné
aplikace.

GROHE BestMatch je k dispozici
jako webová aplikace na adrese
www.bestmatch.grohe.com
nebo v podobě bezplatné mobilní
aplikace v obchodech iTunes App Store
a Google Play.

Grohe ČR s.r.o.
Antala S taška 5 10/38
140 00 Praha 4
www.grohe.cz, www.grohe.sk
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