GROHTHERM CUBE
100% KOCKA
100% GROHE
GROHE.SK

NoVINKA

100% GROHE
CUBE KÚPEĽŇA
Dokončujeme hranaté kúpeľne. Skutočný štvorcový dizajn od GROHE.
Staviame na celosvetovom úspechu zmiešavacích batérií eurocube, spŕch euphoria cube a doplnkov
essentials cube. Grohe dokončuje kúpeľňu kubického dizajnu s radom termostatov a termostatických
sprchových systémov a tak zaisťuje pohodlie, bezpečnosť a štýl pre vaňu a sprchovací kút.
Pre ostro preložený vzhľad vašej kúpeľne, Grohe eurocube ponúka na výber jednopákové batérie a
príslušenstvo, ktoré predstavujú skutočne štvorcový dizajn pre umývadlo, bidet, sprchovací kút a vaňu.
celá rada týchto batérií má na pákach vyrezávaný detail a dodáva tak každému kusu ľahký, minimalistický
vzhľad. Je to ideálna voľba pre moderné kúpeľne .
Sprchy euphoria cube s prúdom rain a technológiou GroHe DreamSpray® sú dokonale zladené s
produktami eurocube a sú k dispozícii na výber v chrómovom prevedení s plastovým alebo kovovým
telom. Zatiaľ posledným kúskom, ktorý prichádza do tejto zostavy, je kompletný rad termostatov z edície
Grohtherm cube. ich cieľom je ponúknuť bezkonkurenčnú bezpečnosť a ekologické funkcie, rovnaký
dizajn a kubistické detaily.
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GROHTHERM CUBE
KRÁSA & INTELIGENCIA

krása. nový minimalistický termostat série Grohtherm cube nastavuje nový štandard v 100% štvorcovom
dizajne uvedený do súladu s návrhmi potrieb dnešných kozmopolitných mužov a žien. Grohtherm cube
ponúka ostré hrany a geometrický štýl za prijateľnú cenu.
inteligencia. Grohtherm cube je vybavený najmodernejšou precízne vypracovanou kartušou, naším
GroHe turboStat® motorom. Zvýšením citlivosti termočlánku reagujú naše batérie na zmeny tlaku vody
dvakrát rýchlejšie než predtým, čo má za následok bezpečnejšie a pohodlnejšie kúpanie a sprchovanie.
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UžitE si KUBizmUs
dO pOSLEdNéHO
dETAILU

celé roky boło GroHe synonymom termostatických batérií pre kúpeľne, ktorých sa
predalo viac ako 30 miliónov po celom svete. S uvedením nových termostatických
batérií GroHe ponúka inovatívny dizajn, v kombinácii s najvyššími štandardmi. Počnúc
ich kubistickým dizajnom, cez možnosti šetrenia vody, až po ich šikovnú easyreach™
poličku na mydlo, ponúkajú nové termostaty a sprchové systémy Grohtherm dokonalé
potešenie zo sprchovania v každom ohľade.

GROHE EasyReach™ NoVINKA
L‘ahko dostupný odkladací priestor,
vďaka voliteľnej odkladacej poličke,
ktorá sa ľahko sa čistí

GROHE Aquadimmer® Eco
funkcia úspory vody pre
vaňu a sprchový kút

NoVINKA

GROHE TurboStat®
Perfektná teplota vody
po celú dobu

GROHE XL vodopád NoVINKA
Široká vaňová vpusť s tichým
vodným prúdom, veľkosť XL
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Vždy tá sPráVnA tEPlotA
RýCHLE & pRESNé - GROHE TURBOSTAT®

pERfEKTNÁ
KontrolA Vody

GroHe turboStat® je osvedčená technológia GroHe, ktorá leží v srdci novej termostatickej batérie. Zaisťuje požadovanú
teplotu vody, ktorá je dosiahnutá veľmi presne a čo je najdôležitejšie - reaguje okamžite pri poklese tlaku tak, aby sa zabránilo
nebezpečenstvu obarenia.

50% úspora, 100% pôžitok. S eko-voľbami začlenenými do všetkých produktov Grohtherm cube si môžete vždy
vychutnať osviežujúcu sprchu a relaxačný kúpeľ s tým správnym množstvom vody.

kubické rukoväte sa ľahko používajú, a to aj vtedy, keď máte namydlené ruky. všetky termostatické batérie sú nastavené
na 38°c a majú bezpečnostné tlačidlo SafeStop, aby sa zabránilo obareniu.

NoVINKA

GroHe eco aquadimmer umožňuje jednoduché prepínanie medzi ručnou sprchou a hlavovou sprchou, alebo
vaňovou výpusťou, zatiaľ čo integrované ovládanie ecobutton umožňuje úsporu vody bez námahy.
krásny vodopád XL naplní vašu vaňu oveľa rýchlejšie, takže si môžete vychutnať relaxačný kúpeľ o niečo skôr.
GroHe, váš dokonale riadený prietok vody.

GroHe aquadimmer eco

GroHe turboStat®

GroHe XL vodopád

termostatický sprchový systém

grohe
TurboStat®
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GROHTHERM CUBE
PrEHĽAd ProdUKtoV
Odporúčané produkty
NoVINKA

NoVINKA

34

12

18 700 000
GROHE Easy Reach™
odkladacia polička

40 507 000
Essentials Cube
Držiak toaletného papiera

23 135 000
Eurocube
umývadlová batéria

NoVINKA

NoVINKA

5

5

34 491 000
Termostatická sprchová batéria
s GROHE Easy Reach™
odkladacou poličkou

34 488 000
Termostatická sprchová batéria

19 959 000
Termostatická sprchová batéria
podomietková pre použitie
s telesom Rapido T

NoVINKA

NoVINKA

5

5

34 497 000
Termostatická vaňová batéria

34 502 000
Termostatická vaňová batéria
s GROHE Easy Reach™ o
dkladacou poličkou

NoVINKA

NoVINKA

19 354 000
Termostatická vaňová batéria
podomietková s integrovaným
2-cestným prepínačom
(Aquadimmer) pre použitie
s telesom Rapido T

NoVINKA

NoVINKA

NoVINKA

NoVINKA

19 910 000
Uzatvárací ventil

NoVINKA

19 961 000
Centrálna termostatická batéria
podomietková pre použitie
s telesom Rapido T

34 492 000
Grohtherm Cube nástenný termostat
so sprchovým setom Euphoria Cube,
dĺžka sprchovej tyče 600 mm
34 495 000
dĺžka sprchovej tyče 900 mm

34 506 000
Grohtherm Cube
podomietkový sprchový set

26 087 000
Euphoria Cube sprchový systém

1

grohe
DreamSpray®

grohe
TurboStat®

grohe
ecoJoy®

grohe
StarLight®

thermostats

38 732 000
Skate Cosmopolitan
Ovládacie tlačidlo
pre dvojčinné splachovani

26 073 000
Hlavový sprchový set
Euphoria Cube 152 x 152 mm
Dĺžka ramienka 286 mm
Sprchový prúd: Rain

SafeStop

EcoButton

aquaDimmer eco

easyLogic

2

3

4

5

XL Waterfall
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GROHE Eurocube

GROHE Grohtherm Cube

GROHE Euphoria Cube

NAVŠTÍVTE NÁS ONLINE
GroHe na sociálnych sieťach

grohe.SK

