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Horká nebo filtrovaná, chlazená či perlivá, naše
systémy na úpravu vody Vám přímo z kuchyňského
kohoutku dodají vodu připravenou k použití.

Intuitivní technologie a funkční zdokonalení, ale i vynikající
design. Velký důraz klademe také na vnitřní kvality našich
výrobků a neustále se snažíme dále zdokonalovat své inovace.

Nový kuchyňský sortiment vznikal z pohledu uživatele, zaměřil se na praktickou stránku věci a řešení problémů. Nejjasnějším
důkazem je bezpočet funkcí, které naše baterie přinášejí. Přinášejí jednoduchá, osobitá řešení, která se dokonale přizpůsobí i těm
nejobtížnějším instalačním podmínkám – pro větší pohodlí a flexibilitu, den po dni.

GROHE BluE®

GROHE K7 F-diGital

GROHE Minta

GROHE REd®

GROHE K7

GROHE Minta tOucH

GROHE ZEdRa

GROHE EuROcuBE

GROHE EuROdisc c

GROHE cOncEttO

GROHE EuROsMaRt c
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GROHE BluE®

NoVINKA

CHLAZENÁ – NEPERLIVÁ – JEMNĚ PERLIVÁ – PERLIVÁ
GROHE Blue®
online

NoVINKA

Už žádné těžké lahve s vodou
Chlazená a filtrovaná pitná voda přímo z Vašeho kuchyňského kohoutku
Nároky na vodu mohou být stejně různorodé jako nároky na design. Pomocí baterie GROHE Blue® můžeme těmto Vašim
chutím vyjít vstříc. Máte rádi vodu neperlivou, jemně perlivou nebo perlivou? Chcete ji filtrovanou přímo z kuchyňské
baterie? Vaše přání je nám rozkazem. Baterie GROHE Blue® v sobě pojí špičkový design a inovativní technologii. Vysoce
výkonný filtr, chladič a sytič zajistí vynikající chuť – tak snadno, jako když používáte běžnou kuchyňskou baterii. Teplota a
intenzita vodního proudu se ovládají pákou, stejně jako u běžných baterií. Vlevo umístěný otočný knoflík se zabudovaným
LED displejem ovládá obsah oxidu uhličitého ve filtrované a chlazené vodě.
Rozmanitost našich modelů je stejně různorodá jako rozmanitost našich zákazníků
Přejete si, aby Vaše kuchyňská baterie odrážela Vaši zálibu v designu? Technologie GROHE Blue je dodávána ve čtyřech
různých modelech baterií. Vyberte si mezi GROHE Blue®, GROHE Blue® Minta, GROHE Blue® K7 a GROHE Blue® Mono.
31 302 000 I 31 302 DC0 5
Základní sada GROHE Blue® Mono

Pokud se nechcete vzdát své lety prověřené baterie, ale přesto byste si rádi dopřáli výhody GROHE Blue®, máme pro
Vás jiné řešení: ‚Mono‘ verzi GROHE Blue®.
Stojánkovou Mono baterii můžete snadno nainstalovat na svou pracovní desku a sladit se stávající kuchyňskou baterií.
A co je na této baterii nejlepší? Hravě s ní naplníte i nádoby, jako je třeba karafa GROHE Blue® - pro osvěžující zážitek
přesně podle Vaší chuti.

Modrá: neperlivá voda

Tyrkysová: jemně perlivá voda

NoVINKA
31 346 000 I 31 346 DC0
Základní sada GROHE Blue® K7

Zelená: perlivá voda

31 347 001 I 31 347 DC1
Základní sada GROHE Blue® Minta

31 324 000 I 31 324 DC0
Základní sada GROHE Blue®
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31 323 000 I 31 323 DC0 1 2 3 4
Základní sada GROHE Blue®
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GROHE REd® – DUo A Mono

VROUCÍ VODA BĚHEM MŽIKU

Vařící voda!
Někdy si spočítejte, jak často potřebujete v kuchyni horkou vodu. Když máte chuť na šálek dobrého čaje, když si
chcete rychle připravit těstoviny s rajčatovou omáčkou, když miminko pláče hlady, ale lahvička ještě není sterilizovaná.
A seznam by mohl pokračovat…

GROHE Red®
online

Vynikající příklady použití

Udělejte si v kuchyni místo na jednu důležitou věc
Vroucí vodu. Dříve jste potřebovali hrnec nebo konvici, teď ji můžete mít přímo z kohoutku. Inovativní ohřívací systém
GROHE Red® má neustále v zásobě čtyři až osm litrů (podle verze ohřívače) vroucí vody.
Vaření těstovin

Příprava čaje a kávy

Odstraňování slupek
z rajčat a z ovoce

Certiﬁkované a bezpečné pro děti

30 083 000 I 30 083 DC0
GROHE Red® Duo
baterie s ohřívačem na 4 litry
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GROHE k7 F-Digital

NOVINKA

INTUITIVNÍ KUCHYŇSKÁ TECHNOLOGIE
K7 F-digital mísí nejnovější technologii s cenami ověnčeným designem. Výsledkem je ergonomická,
praktická a velmi účinná kuchyňská baterie.
Neomezená přizpůsobivost
Digitální ovladač můžete umístit kamkoli chcete. Ovladač
umístěný na povrchu je ovládán bateriemi, takže není nutné
vrtat do pracovní desky další otvor.
Šetřete vodou i energií
Při mytí či oplachování nádobí použijte funkci Pauza. Pomůže
Vám snížit spotřebu vody a energie.

K7 F-digital
online

Pěkně na míru
Jakmile najdete ideální kombinaci teploty vody a síly proudu,
uložte své nastavení pomocí funkce zapamatování.

Stisknutím tlačítka zapnout/vypnout
pustíte vodu.

Pootočte vnějším prstencem a
nastavte sílu vodního proudu.

Pomocí tlačítka mínus (-)
snižte teplotu.

Pomocí tlačítka plus (+)
zvyšte teplotu.

Pohodlí a bezpečnost
Proud vody se zastaví po individuálně nastaveném časovém
intervalu. Tato důmyslná funkce Vám umožní naplnit dřez
pouhým stisknutím tlačítka a pro naprostou bezpečnost chrání
před jeho přeplněním a rozlitím vody po okolí.

Ideální teplota na první pohled
Prstenec barevného světla na povrchu ovladače zajišťuje vizuální
zpětnou vazbu při měnění teploty vody.

31 247 000
Digitální kuchyňská baterie
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GROHE K7

DESIgN – FUNKČNOSt – KOMFORt
K7 online

Baterie GROHE K7 nově určí bod, na nějž se bude v kuchyni soustředit pozornost.
V kuchyni záleží hodně věcí na zkušenosti a dobrém načasování. Profesionální šéfkuchaři by nám o tom
mohli vyprávět. Proto byla baterie K7 vyvinuta s přispěním profesionálů v profesionálních kuchyních a
vyladěna tak, aby vyhovovala potřebám domácích šéfkuchařů.
Design v dokonalém souladu s funkčností
Minimalistickým designovým jazykem baterie GROHE K7 zdůraznil designér Paul Flowers estetiku puristických
kuchyní pro náročné a skloubil dokonalou krásu s dokonalou funkčností. Baterie GROHE K7 je natolik funkční,
že se můžete plně soustředit na to, co právě děláte. Profesionální proud můžete vytáhnout, ohnout, otáčet
s ním o 360° a obsluhovat ho jednou rukou. Krom toho můžete plynule přepínat mezi souvislým proudem a
sprškou, aniž byste kvůli tomu museli zastavit vodu. Voila.

32 950 000 I 32 950 DC0
Profesionální kuchyňská baterie

32 950 000 I 32 950 DC0
Profesionální kuchyňská baterie
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GROHE MINtA tOUCH

NoVINKA

NoVINKA

ČIStÁ – HYgIENICKÁ – BEZPEČNÁ

Nikdy dříve nebyla technologie tak příjemná na dotek.
Zamilovat se do baterie GROHE Minta Touch je tak snadné. Je citlivá. Díky inovativní technologii EasyTouch instinktivně
reaguje i na sebemenší dotek. Je čistotná – jen proto, že Vy máte špinavé ruce, nemusí být špinavá i baterie. A je krásná
s jasným chromovým povrchem, který zůstává stále stejný díky technologii GROHE StarLight®.

Minta Touch
online

Snadné použití
S čistýma rukama jednoduše nastavte sílu proudu a teplotu vody. GROHE Minta Touch je jednoduchá, pohyblivá
a vybavená smysly – hybridní baterie, která inteligentně propojuje provozní funkce.

31 360 000 I 31 360 DC0
Elektronická kuchyňská baterie
Výtok ve tvaru písmene L s vytahovací sprškou
31 358 000 I 31 358 DC0
Elektronická kuchyňská baterie
Výtok ve tvaru písmene C s vytahovací hubicí

NoVINKA

Jednoduché spouštění/vypínání vody pouhým dotekem

NoVINKA

Ruční ovládání
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GROHE MinTA

GROHE ZEDRA

KLASICKÁ – MODERNÍ – VÍCEÚČELOVÁ
Jedna linie pro všechny designové požadavky
Není to jen tak nějaká kuchyně – je to Vaše kuchyně, Vaše interpretace moderního interiéru. Je to místo, z něhož
dobře promyšlené detaily, forma a funkce vytvářejí něco jedinečného. A jsou to skvělé kulisy pro baterii Minta.
Nadčasová klasika: moderní, atraktivní a víceúčelová
V nabídce s možností tří na pohled zajímavých výtoků, které harmonicky splývají s estetikou moderní kuchyně. Tvarem
připomínají písmena C, U a L. Jsou vybaveny otočným trubkovitým výtokem a vytahovací sprškou nebo hubicí. Díky
pohodlné výšce výtoku snadno naplní i vysoké nádoby.
Elegantní ovládací páka zajišťuje snadnou a přesnou obsluhu díky technologii GROHE SilkMove®. Technologie
GROHE StarLight® garantuje dlouhotrvající lesk chromového povrchu. Obdivovatelé profesionálních kuchyní zvlášť
ocení verzi s povrchovou úpravou ve vzhledu nerezové oceli a snadné dosažení úspory vody díky patentované
technologii GROHE EcoJoy®.

32 168 000 I 32 168 DC0
Kuchyňská baterie s výtokem ve tvaru písmene L
s vytahovací sprškou

ERgONOMICKÁ – POHODLNÁ – ELEgANtNÍ
Minta
online

Spojení elegance a harmonie
V baterii Zedra se pojí současný design s maximální funkčností spolehlivě prověřenou pro náročné každodenní použití.
Tělo baterie elegantně přechází do rozšiřujícího se otočného výtoku – typického příkladu estetického řešení GROHE –
který je nyní dodáván s vylepšeným mechanismem pro zpětné zatažení hubice.

Zedra
online

Široká paleta s bohatou škálou možností
Vyberte si mezi verzemi s vytahovací hubicí, která rozšiřuje provozní možnosti každého modelu. Díky tryskám SpeedClean
lze pružnou vytahovací hubici snadno očistit od usazenin. Baterie Zedra je dodávána ve dvou vysoce kvalitních
povrchových úpravách: s leštěným chromovým povrchem GROHE StarLight® nebo z masivní nerezové oceli (18/10).
Ať už si vyberete kteroukoli z nich, funkce GROHE SilkMove® zajistí její dlouhodobou plynulou pohyblivost.

32 294 000 I 32 294 SD0
Kuchyňská baterie
s vytahovací hubicí
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GROHE eURoDiSC C

GROHE EUROCUBE

VŠEStRANNÁ A OSOBItÁ

HRANAtÁ – S ROVNÝMI LINIEMI – MINIMALIStICKÁ
Čistý designový jazyk pro minimalistickou kuchyni
V dnešních kosmopolitních kuchyních se setkává čerstvý design s čerstvými ingrediencemi. Baterie Eurocube s
křehkou, lineární siluetou vnáší do kuchyně hranatý vzhled, zatímco atraktivní výřez na ovládací páce povyšuje její
dekorativní styl.

Eurocube
online

Baterie Eurocube přirozeně využívá i dvě naše špičkové technologie: GROHE SilkMove® pro pohodlné a přesné
ovládání toku vody a GROHE StarLight® pro jasný chromový lesk odolávající nečistotám a skvrnám, který podtrhuje
její minimalistický tvar.

Žádné přání nezůstane nesplněno
Při vývoji baterie Eurodisc Cosmopolitan jsme mysleli na ty, které není snadné uspokojit. Tito nároční uživatelé si
určitě povšimnou péče, kterou jsme věnovali detailům a drobným nuancím. Vysoce lesklý chromový povrch elegantně
zdůrazňuje zkosené hrany. A stejnou dokonalost, jakou oplývá forma, můžete očekávat i u funkčnosti.

Eurodisc C
online

Můžete volit mezi třemi různými výškami výtoku, různými verzemi a bezpočtem instalačních možností. Ať už si vyberete jakkoli,
určitě získáte atraktivní vzhled a snadnou obsluhu po celou dobu životnosti kohoutku, a to díky kartuším GROHE SilkMove® a
chromovému povrchu GROHE StarLight®.

NoVINKA

32 257 002
Kuchyňská baterie s nízkým výtokem
s vytahovací hubicí

31 255 000
Kuchyňská baterie s vysokým

33 770 002
Kuchyňská baterie s nízkým výtokem
grohe.com | GROHE Eurocube | GROHE Eurodisc C | Page 17

GROHE ConCeTTo

GROHE eURoSMART C

MLADÁ – DYNAMICKÁ – DŮMYSLNÁ
Vytrvale válcovitá
Baterie Concetto v sobě pojí stylový minimalistický design a špičkovou ergonomii odrážející nejdůležitější hodnoty
Kosmopolitního stylu. Prohnutý nebo středně vysoký výtok tvořený několika válci se nad dřezem elegantně vypíná.
Jeho puristický půvab ještě zdůrazňuje vysoce lesklá povrchová úprava GROHE StarLight® odpuzující nečistoty a
brání vzniku skvrn. Technologie GROHE SilkMove® umožňuje lehkým dotekem prstu ovládat sílu proudu i teplotu
vody. To vše při nepřekonatelném poměru cena/výkon.

MODERNÍ VZHLED – PROVĚŘENÁ KVALItA
Concetto
online

Dokonalá baterie GROHE v nižší třídě
Nová kolekce kuchyňských baterií Eurosmart Cosmopolitan propojuje čisté, geometrické linie moderní architektury s
odolnou technologií. Baterie skýtají působivou vyváženost mezi moderní estetikou a skvělou ergonomií. Otočný výtok
je praktický a snadno se používá – skvěle doplní jakýkoli dřez.

Eurosmart C
online

Prověřené technologie, jako je GROHE SilkMove® zajišťující přesné a plynulé ovládání, či vysoce lesklý chromový
povrch GROHE StarLight® nabízejí funkčnost a bezchybný vzhled i po mnoha letech používání. Verze GROHE EcoJoy®
kuchyňských baterií Eurosmart Cosmopolitan bezpracně šetří vodu i energii. GROHE EcoJoy® snižuje maximální průtok
na 5,7 litru za minutu – i když pocitově se proud zdá mnohem silnější. To vše při bezkonkurenčním poměru cena/výkon.

Časem prověřené baterie s vysokým plochým výtokem jsou doplněny o středně vysoké varianty, takže se ke každému
dřezu a pro všechny požadavky najde ta pravá kuchyňská baterie ve snadno rozpoznatelném stylu Concetto.
Řada Concetto nabízí také varianty do funkčních kuchyní vhodné k instalaci před oknem, s uzavíracím ventilem pro
myčku nebo pro nízkotlaká použití.

NoVINKA

31 129 001 I 31 129 DC1
Kuchyňská baterie se středně vysokým výtokem
s vytahovací sprškou

NoVINKA

30 193 000 I 30 193 DC0
Kuchyňská baterie
se středně vysokým výtokem
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GROHE SUPeRSTeel

SUPER VZHLED – SUPER ODOLNOSt
Má-li kuchyňská baterie plnit svůj účel, musí být odolná. Jediné, co musí být ještě odolnější,
je materiál, z něhož je vyrobena. Povrch SuperSteel baterií GROHE tomuto požadavku více než
vyhovuje. Inovativní povrchová úprava PVD je totiž desetkrát odolnější proti poškrábání než chrom.
Hedvábně matný povrch nerezové oceli nejen neuvěřitelně skvěle vypadá, ale při každodenním
užívání také dokazuje svou odolnost. Ohmataný povrch? Tady určitě ne. A není tu ani prostor, kde
by se mohli ukrývat a množit mikrobi a bakterie, takže jejich množství klesá. Povrch baterie tak
zůstává hygienicky čistý den za dnem.

30 079 DC0
GROHE Red® Duo
baterie a ohřívač na 8 litrů

40 535 DC0
Dávkovač Cosmopolitan
na tekutá mýdla
zásobník 0,4 l

32 663 DC1
Concetto
Kuchyňská baterie s vysokým výtokem
s vytahovací sprškou
32 553 SD0
Zedra
Kuchyňská baterie
s vytahovací hubicí

32 105 DC0
Essence
Kuchyňská baterie

30 193 DC0
Eurosmart C
Sink mixer
medium height spout

32 176 DC0
K7
s vytahovací hubicí

32 168 DC0
Minta
s vytahovací sprškou

30 085 DC0
GROHE Red® Mono
baterie a ohřívač na 4 litry

31 324 DC0
Základní sada GROHE Blue®
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GROHE ONliNe
online

DIGITÁLNÍ
DIgItÁLNÍ ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY
DOtAZY

KUCHYŇSKÉ PŘEDVÁDĚCÍ PROSTORY

Objevili jste baterii, kterou chcete, ale potřebujete podrobnější informace? Naše výrobky si sami můžete najít na
našich webových stránkách. Tady také najdete odpovědi na dotaz, kde si je prohlédnout, vyzkoušet a zakoupit.

Zde naleznete nejbližší kuchyňské předváděcí prostory. Stačí zadat do vyhledávacího pole své město
a směrovací číslo a vybrat si výrobek, a snadno najdete svého partnera GROHE.

Funkce vyhledávání

Stačí kliknout
na zvolený výrobek

V tomto poli
najdete veškeré informace
o vybraném výrobku

Nejste dosud online?
Pak nás můžete kontaktovat tradiční cestou:

Zde najdete naše nejnovější
brožurky, které si můžete
stáhnout ve formátu PDF

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
D - 40545 Düsseldorf
Německo
Tel. +49 (0) 211 9130 - 3000
grohe.com | GROHE Online | Page 23

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
D - 40545 Düsseldorf
Německo

05/2013 - Copyright by GROHE

NAVŠTIVTE NÁS online
Follow us

grohe.com

