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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 baterii Grohe Grohtherm
1000. Její ergonomický a intuitivní design z ní činí ideální
volbu pro jakoukoliv moderní koupelnu. Technologie
GROHE TurboStat® zajišťuje okamžitou reakci na jakékoliv
výkyvy v tlaku vody a tím i udržení stálé teploty. Naprosté
bezpečí a komfort. Standardní součástí baterie GROHE
Grohtherm 1000 je technologie GROHE CoolTouch®.
Rozvod horké vody je od povrchu termostatické baterie
izolován prostřednictvím speciální vrstvy, která zajišťuje,
že teplota vnějšího povrchu nikdy nepřekročí teplotu
tekoucí vody.

MARTIN WEISS

Master of Technology, testuje termočlánek kartuše
GROHE TurboStat®, který ve zlomku vteřiny dokonale namíchá horkou a studenou vodu a udržuje
její stálý proud.
* Rok založení firmy Carl Nestler, která se v roce 1956 stala součástí společnosti GROHE. Více informací na adrese grohe.com.
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NOVINKA

NEJLEPŠÍ GROHTHERM 1000
VŠECH DOB
1

2

Maximální požitek. Nepřekonatelný výkon.
Vychutnejte si s termostatickou baterií Grohtherm 1000
osvěžující sprchu snadněji, než kdy dříve. Mezi vylepšení
patří nové, štíhlé tělo GROHE CoolTouch®, ergonomicky
t varované, kovové rukojeti, technologie GROHE TurboStat®
a úsporné, ekologické funkce. Díky optimální ergonomii a
těm nejvyšším bezpečnostním standardům na trhu se jedná
o perfektní termostatickou baterii pro všechny, od dětí po
seniory. Moderní design a velké množství variant této řady
zajišťují, že existuje dokonalé řešení pro každou koupelnu
a situaci – ať již se jedná o renovaci nebo novostavbu,
vestavěnou či nástěnnou instalaci, soukromý dům či byt
nebo rozsáhlý, komerční projekt.

3

4

1 Nový, moderní design // 2 Komfort – ergonomické rukojeti // 3 Úspora – Aquadimmer® Eco
4 Bezpečnost – zarážka SafeStop na 38 °C // 5 Bezpečnost – GROHE CoolTouch®

5
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GROHTHERM 1000
DOKONALÁ VOLBA

GROHE TurboStat®
Pro ideální teplotu
vody za všech okolností.

SafeStop
Teplotní zarážka zabraňující
popálení horkou vodou.

Optimální pohodlí, bezpečnost a úspora
Po nastavení požadované teploty se vestavěná termostatická
kartuše s technologií GROHE TurboStat® postará o její udržení, a to nezávisle na výkyvech v tlaku vody či její teplotě.
A pamatujte, bezpečnost především. Inovativní technologie
GROHE CoolTouch® izoluje rozvod horké vody od vnějšího
povrchu těla baterie, které se tím nikdy nezahřeje na teplotu,
při které by mohlo dojít k popálení. Teplota samotné vody
navíc může stoupnout nad přednastavený teplotní limit
(standardně 38 °C) pouze po stisknutí tlačítka SafetyButton.

Nové, kompaktní tělo GROHE CoolTouch®
• Bez rizika popálení
• 43 mm tloušťka

Křídlovitý tvar zadních stran obou rukojetí navíc zaručuje,
že je lze ovládat s minimálním úsilím, a to i s rukama od
mýdla. Pohodlí zvyšuje také přepínač GROHE Aquadimmer,
který slouží k nastavení proudu vody a přepínání mezi výtokovou trubicí a sprchou současně, prostřednictvím jedné
rukojeti. Vychutnejte si svou sprchu při vědomí, že šetříte
vodou – tlačítko EcoButton umožňuje až 50 % úsporu vody.
Nalezněte pomocí baterie Grohtherm 1000 svou komfortní
zónu sprchování.

GROHE Aquadimmer® Eco
Rukojeť pro regulaci objemu vody s
přepínačem a tlačítkem EcoButton
pro úsporu až 50 % vody.

EasyLogic
intuitivní grafické prvky
na těle baterie
Organický tvar výtokové trubice
vycházející z těla baterie
Pevné uchycení
Ergonomické, kovové rukojeti.
Snadno použitelné i s rukama
od mýdla.
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GROHE
TURBOSTAT®

GROHE
COOLTOUCH®

Vždy správná teplota pro maximální pohodlí a bezpečí.
Srdcem naší nové termostatické baterie je technologie
Grohe TurboStat®. Naprosto výjimečná citlivost tohoto
termočlánku poskytuje vodu s požadovanou teplotou
během zlomku sekundy a udržuje ji konstantní po celou
dobu sprchování. Již žádné plýtvání časem a vodou při
nastavování správné teploty. Navíc, v případě, že dojde k
výpadku přívodu studené vody, baterie zareaguje okamžitě
a odpojí přívod horké vody, aby nehrozilo popálení.

Bezpečnost na prvním místě díky technologii
100 % GROHE COOLTOUCH®
Technologie 100 % GROHE CoolTouch® zajišťuje, že pevné,
kovové tělo baterie Grohtherm 1000 zůstane vždy chladné –
tudíž bezpečné. Rozvod horké vody je od povrchu termostatické baterie izolován prostřednictvím speciální vrstvy, která
zajišťuje, že teplota vnějšího povrchu nikdy nepřekročí teplotu
tekoucí vody. Na chromový povrch je tak vždy bezpečné
sahat. Toto bezpečnostní opatření má smysl především pro
děti, které nedokážou vždy rozpoznat, zda je objekt, kterého
se dotýkají, nebezpečně horký.

100 % GROHE CoolTouch® – žádné riziko popálení při dotyku

Teplota

Precizní vyvažování výkyvů teploty a tlaku
vody vede ke konzistentnímu a pohodlnému
sprchovému zážitku.

NOVINKA

Srdcem všech termostatických baterií
je termočlánek GROHE TurboStat®.

bez technologie GROHE TurboStat®
s technologií GROHE TurboStat®
Čas

Bezpečná konstrukce s vodním chlazením a izolační vrstvou

Výjimečně pohotová reakce
na výkyvy v tlaku vody.
bez technologie
GROHE TurboStat®
s technologií
GROHE TurboStat®

Termální obraz
bez technologie Grohe CoolTouch®

Termální obraz
s technologií Grohe CoolTouch®
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Grohtherm 1000

GROHE
CoolTouch®

GROHE
TurboStat®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
EcoJoy™

NOVINKA

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®

MetalGrip

SafeStop

34 143 003
Termostatická sprchová
baterie DN 15

34 146 003
Termostatická sprchová
baterie DN 15
bez S-přípojek

34 155 003
Termostatická vanová/sprchová
baterie DN 15

34 156 003
Termostatická vanová/sprchová
baterie DN 15
bez S-přípojek

EcoButton

AquaDimmer
Eco

34 152 003
Termostatická sprchová
baterie DN 15
se sprchovým setem 600 mm
bez S-přípojek

34 256 003
Termostatická sprchová baterie DN 15
se sprchovým setem 900 mm
34 151 003
se sprchovým setem 600 mm

EasyLogic
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Grohtherm 1000

NOVINKA

19 984 000
Termostatická podomítková sprchová
baterie bez rapido T 35 500 000

19 985 000
Termostatická podomítková sprchová
bateries integrovaným 2směrným
přepínačem bez rapido T 35 500 000

19 986 000
Termostatická podomítková sprchová
baterie s integrovaným 2směrným
přepínačem bez rapido T 35 500 000

34 573 000
Středová termostatická baterie
včetně vestavného těla

19 981 000
Vrchní část podomítkového ventilu
bez vestavěného ventilu

34 582 000
Vestavný sprchový set
s hlavovou sprchou a sprchovým
setem s přepínačem včetně
rapido T 35 500 000
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Grohtherm 1000 Cosmopolitan M

NOVINKA

NOVÉ, ERGONOMICKÉ
KOVOVÉ RUKOJETI

+

34 065 002
Termostatická sprchová baterie

34 215 002
Termostatická vanová baterie

34 268 002
Termostatická sprchová baterie
bez spojek

34 323 002
Termostatická vanová baterie
bez spojek

GROHE
TurboStat®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
StarLight®

MetalGrip

SafeStop

EcoButton

34 296 002
Termostatická sprchová baterie s Euphoria
110 sprchový set
600 mm tyč
34 321 002
900 mm tyč

EasyLogic
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