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VÍTEJTE VE SVĚTĚ GROHE  
PLNÉHO ZÁŽITKŮ  
ZE SPRCHOVÁNÍ
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VÍTEJTE VE SVĚTĚ GROHE 
PLNÉHO ZÁŽITKŮ  
ZE SPRCHOVÁNÍ

grohe.cz
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Podomítkové sprchové systémy 
GROHE SmartControl nabízí díky  
své kompletně podomítkové 
instalaci více prostoru a mají 
decentně elegantní vzhled

Vstupte do světa GROHE a najděte 
svou dokonalou sprchu

Nástěnné sprchové systémy 
GROHE byly stvořeny k tomu, 
aby se staly středobodem vaší 
koupelny. Náročnost jejich 
instalace je navíc minimální –  
a výsledný efekt maximální

SPRCHY GROHE –  
ZJISTĚTE VÍCE

4 20 48

RADOST ZE 
SPRCHOVÁNÍ

PODOMÍTKOVÉ 
SPRCHY

NÁSTĚNNÉ  
SPRCHY

3 

grohe.cz

Nejluxusnější sprchy, které v naší 
nabídce najdete. Pro úchvatně 
osobitý sprchový zážitek, který  
splní každé vaše přání

Objevte rozmanitost ručních  
sprch GROHE

96

80

102

Působivá řada hlavových sprch 
nabízející pestrou škálu režimů 
proudu, velikostí a tvarů

HLAVOVÉ  
SPRCHY

RUČNÍ  
SPRCHY

SPRCHY  
NA MÍRU
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V ČEM SPOČÍVÁ DOKONALÁ SPRCHA? 
PŘIPRAVTE SE NA DOPOSUD  
NEPOZNANÝ POŽITEK

5 

grohe.cz
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PUSŤTE SI VODU A BUDETE SI  
PŘIPADAT, JAKO BYSTE STÁLI V 
OSVĚŽUJÍCÍM LETNÍM DEŠTI

7 

grohe.cz

RELAXAČNÍ TRYSKY  
RAIN A TRIOMASSAGE

RAINSHOWER 360
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TRYSKA ACTIVERAIN, KTERÁ SPOLEHLIVĚ 
ODPLAVÍ STRES Z PRACOVNÍHO DNE.
A TAKY ŠAMPON Z VAŠICH VLASŮ

9 

INTENZIVNÍ TRYSKA 
ACTIVERAIN 

RAINSHOWER 310 
SMARTACTIVE

grohe.cz
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NASTAVITELNÁ TRYSKA, KTERÁ UMOŽŇUJE 
PŘEPÍNAT MEZI INTENZIVNÍM PROUDEM A 
JEMNÝMI KAPKAMI PŘIPOMÍNAJÍCÍMI LETNÍ 
DÉŠŤ – TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ

11 

VARIABILNÍ TRYSKY 

EUPHORIA 260

grohe.cz
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MINIMALISTICKÝ DESIGN  
A ÚCHVATNÝ CHROMOVÝ POVRCH.
TO JE KOMBINACE, KTERÁ VÁS OSLNÍ

13 

MODERNÍ VZHLED PRO 
KAŽDOU KOUPELNU

TEMPESTA 210

grohe.cz
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„DOKONALÉ OVLÁDÁNÍ SPRCHY  
JE TAK JEDNODUCHÉ…“
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grohe.cz
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„…POUHÝM DOTYKEM.“

17 

grohe.cz
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Co se skrývá za názvem SmartControl? Je to dokonalé  
a přitom jednoduché ovládání každého aspektu vaší 
sprchy, abyste se mohli uvolnit a soustředit pouze na 
kapky dopadající na vaši pokožku. Systém SmartControl 
představuje intuitivní ovládání teploty, proudu vody  
a jednotlivých režimů proudu naprosto bez zaváhání,  
tak, abyste měli pokaždé na dosah dokonalý sprchový 
zážitek.

Podomítkové sprchové systémy GROHE SmartControl 
nabízí díky své kompletně podomítkové instalaci více 
prostoru a mají decentně elegantní vzhled.
Strana 42

Nástěnné sprchové systémy GROHE SmartControl byly 
stvořeny k tomu, aby se staly středobodem vaší koupelny. 
Náročnost jejich instalace je navíc minimální – a výsledný 
efekt maximální.
Strana 54

GROHE  
SMARTCONTROL
STISKNĚTE. OTOČTE.  
SPRCHUJTE SE.

19 

29 904 LS0 + 35 600 000
Termostatická baterie  
Grohtherm SmartControl
pro podomítkovou instalaci
se 3 ventily 
+ separátní podomítkové těleso

grohe.cz
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GROHE
PODOMÍTKOVÉ SPRCHY

INSPIRACE 22

RAINSHOWER 360 26

NOVINKA: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE 32

NOVINKA: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE 36

NOVINKA: GROHTHERM SMARTCONTROL 42

21 

34 706 000
Grohtherm SmartControl 
Sprchový set Perfect 
se sprchou Rainshower 310  
SmartActive Cube

grohe.cz
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DOKONALÝ POŽITEK, SKRYTÉ
TECHNOLOGIE. PODOMÍTKOVÉ 
SPRCHY GROHE

23 

26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360 Duo
Set hlavové sprchy
včetně sprchového ramene
+ separátní podomítkové těleso

grohe.cz
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INSPIRACE PRO 
VĚTŠÍ POŽITEK
ZE SPRCHOVÁNÍ

Myslíme si, že vaše sprcha by měla vypadat  
a působit tak, jako by byla navržena přímo vám  
na míru. Podomítkové sprchy společnosti GROHE 
poskytují větší prostor vaší představivosti a 
zároveň větší kontrolu nad sprchovým zážitkem.

grohe.cz



RAINSHOWER 360 
NÁSTĚNNÝ SYSTÉM SMARTCONTROL

26 

Chceme, abyste při každém sprchování mohli pocítit sílu 
přírody, kterou v sobě voda ukrývá. Naše hlavové sprchy 
Rainshower 360 disponují několika různými režimy 
proudu: od dokonale osvěžujícího režimu GROHE 
PureRain po revitalizující Bokoma Spray nebo intenzivní 
Massage.  

A díky ovládacímu systému GROHE SmartControl Duo 
si můžete vychutnat více těchto režimů současně. 
Zkuste třeba zkombinovat režim GROHE PureRain a 
masážní trysku TrioMassage. Nebo jednoduše jedním 
stisknutím tlačítka přepněte na ruční sprchu. Možné  
je vše. Díky systému GROHE SmartControl Duo, který 
vám umožní přizpůsobit sprchu přesně podle vašich 
představ. Do posledního detailu.  

Nebo zvolte GROHE SmartControl Mono, systém, jehož 
prostřednictvím můžete zkombinovat hlavovou sprchu 
s jedním režimem proudu a sprchu ruční. Pro čistou 
esenci zážitku ze sprchování.

RAINSHOWER 360
NEUSTÁLE PŘEMÝŠLÍME  
NAD TÍM, JAK ZDOKONALIT
VÁŠ ZÁŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ

Režim  
GROHE PureRain

Režim 
TrioMassage

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ

27 

26 443 000  
+ 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo
Kombinovaný sprchový systém  
+ separátní podomítková tělesa

grohe.cz
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Přednastavený režim  
GROHE PureRain/
GROHE Rain O2

Chromový povrch 
sprchy GROHE 
StarLight

Vylepšené 
trysky 
SpeedClean

Režim GROHE TrioMassage
Tento masážní proud je kombinací režimů GROHE  
Bokoma Spray a GROHE Massage, a postará  
se o uvolňující masáž hlavy a ramen současně.

29 

Dokonalá sprcha si zaslouží dokonalý povrch. GROHE Rainshower 360 je k dispozici ve 
dvou stylových povrchových úpravách, a to klasické chromové nebo neobvyklé měsíční 
bílé z akrylového skla.

DOKONALÝ VZHLED

26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360
Set hlavové sprchy
+ separátní podomítkové těleso

26 254 LS0 + 26 264 001
Rainshower 360
Set hlavové sprchy
+ separátní podomítkové těleso

VYBERTE  
SI BARVU

 LS0 
Měsíční bílá

 000 
Chrom

grohe.cz



30 

Tomuto systému říkáme „nadomítkové“ řešení – žádná 
sprchová tyč, vidět je pouze působivá hlavová sprcha 
Rainshower 360 a baterie GROHE SmartControl. 

Kombinovaný sprchový systém GROHE SmartControl  
je neuvěřitelně flexibilní a nabízí širokou škálu kombinací 
a variant instalace. Například termostatickou baterii 
můžete umístit nejen standardně pod sprchovou hlavici, 
ale také například na jednu z bočních stěn vašeho 
sprchového koutu. 
Baterii lze navíc kombinovat s dalšími hlavovými, ručními 
a tělovými sprchami GROHE, abyste měli dokonalý 
zážitek ze sprchování. Kombinovaný  

POVRCH COOLTOUCH
Technologie GROHE CoolTouch spolehlivě chrání vaši citlivou 
pokožku před popálením o horký povrch. Díky ní totiž teplota 
vnějšího povrchu baterie nikdy nepřekročí teplotu vody 
vytékající ze sprchy.

TO NEJLEPŠÍ  
Z OBOU SVĚTŮ.  
GROHE 
SMARTCONTROL 
KOMBINOVANÝ 
SPRCHOVÝ 
SYSTÉM

31 

SPOUŠTĚNÍ A REGULACE PROUDU VODY
Inovativní technologie GROHE SmartControl vám umožňuje 
vybrat si ten pravý režim proudu nebo je navzájem kombinovat 
pomocí stisknutí příslušného tlačítka. Jednodušeji už to nejde.

TEPLOTA
Srdcem tohoto sprchového systému je technologie GROHE TurboStat. 
Termočlánek s doposud nevídanou citlivostí poskytuje vodu s požadovanou 
teplotou během zlomku sekundy a udržuje ji konstantní po celou dobu 
sprchování.

sprchový systém GROHE SmartControl je k dispozici ve 
verzích Duo a Mono. Součástí obou verzí je integrovaná 
přihrádka na tělovou kosmetiku.  

Absence sprchové tyče znamená, že údržba systému  
je otázkou několika málo okamžiků. To je jedna z mnoha 
radostí, které vám kombinovaný sprchový systém 
GROHE SmartControl přinese.

26 443 000 + 26 449 000 + 26 264 001 
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sprchový systém Combi 
+ separátní podomítková tělesa

grohe.cz
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novinka

RAINSHOWER 310 
SMARTACTIVE
PŘÍSLIB SKUTEČNĚ 
NEZAPOMENUTELNÉHO 
POŽITKU Z VODY

33 

26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Set hlavové sprchy
včetně sprchového ramene
+ separátní podomítkové těleso

grohe.cz
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Sprcha Rainshower 310 SmartActive toho má tolik 
co nabídnout, že ani nevíme, u čeho začít. Díky svému 
elegantnímu, minimalistickému modernímu vzhledu  
se skvěle hodí do každé koupelny. Samotná sprcha  
se poté postará o to, aby se ze sprchování stal 
každodenní požitek. Mohou za to především velké 
rozměry sprchové hlavice a dva podmanivé režimy 

proudu, GROHE PureRain a GROHE ActiveRain, mezi 
kterými můžete plynule přepínat nebo je dokonce 
navzájem kombinovat. Sprcha Rainshower 310 
SmartActive je k dispozici ve dvou různých provedeních 
a barevných variantách. Společně s podomítkovým 
systémem SmartControl tvoří sprcha Rainshower 310 
SmartActive Cube skutečně dokonalou dvojici.

Vylepšené trysky 
SpeedClean

NOVINKA! Tryska GROHE ActiveRain, kterou na první 
pohled poznáte podle jejího jedinečného tvaru, je ideální 
pro vyplachování šamponu a revitalizaci pokožky

Režim GROHE 
PureRain pro 
jemnou, osvěžující 
sprchu

Kryt sprchové 
hlavice s chromovou 
povrchovou úpravou 
GROHE StarLight  
(k dispozici také ve
variantě měsíční bílá
z akrylového skla)

RAINSHOWER 310  
SMARTACTIVE
MNOHO DŮVODŮ,  
PROČ SI JI ZAMILOVAT

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE 
PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM SMARTCONTROL

35 

34 705 000 
Grohtherm SmartControl 
Sprchový set Perfect
se sprchou Rainshower 310 SmartActive

grohe.cz
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Možná jste se již zamilovali do jedinečných vlastností 
hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive a to jediné, 
co vám chybí k dokonalosti, je hranatá verze. Toto přání 
vám splníme prostřednictvím sprchy Rainshower 310 
SmartActive Cube. Hranatá verze hlavové sprchy 

GROHE Rainshower 310 SmartActive je stejně elegantní 
a minimalistická, jako její oválný předchůdce, a zajistí 
vám nezapomenutelný zážitek pokaždé, když vkročíte  
do sprchy.

NOVINKA! Tryska GROHE ActiveRain,  
kterou na první pohled poznáte podle jejího 
jedinečného tvaru, je ideální pro vyplachování 
šamponu a revitalizaci pokožky

Vylepšené trysky  
s technologií 
SpeedClean

Kryt sprchové 
hlavice s chromovou 
povrchovou úpravou 
GROHE StarLight 
(NOVINKA: nyní  
k dispozici také ve 
variantě měsíční bílá)

Režim GROHE 
PureRain pro 
jemnou, osvěžující 
sprchu

RAINSHOWER 310 
SMARTACTIVE CUBE
TAKHLE VYPADÁ VAŠE NOVÁ 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPRCHA

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ 
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE 
PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM SMARTCONTROL

37 

26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Set hlavové sprchy  
včetně sprchového ramene
+ separátní podomítkové těleso

29 157 LS0 + 35 600 000
Termostatická baterie  
Grohtherm SmartControl
pro podomítkovou instalaci
se 3 ventily 
+ separátní podomítkové těleso

grohe.cz
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Jakmile se rozhodnete, který tvar vaší nové sprchy je ten 
pravý, je čas se zamyslet nad její povrchovou úpravou.  

Na výběr máte tradiční, zářivý chrom nebo decentně 
elegantní povrch v barvě měsíční bílá z akrylového skla.

26 475 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Set hlavové sprchy 
+ separátní podomítkové těleso

26 475 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Set hlavové sprchy 
+ separátní podomítkové těleso

26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Set hlavové sprchy 
+ separátní podomítkové těleso

26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Set hlavové sprchy 
+ separátní podomítkové těleso

DOKONALÉ PROVEDENÍ  
PRO KAŽDÝ TVAR – OVÁLNÝ  
NEBO HRANATÝ

39 

VYBERTE  
SI BARVU

26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Set hlavové sprchy
včetně sprchového ramene
+ separátní podomítkové těleso

grohe.cz

 LS0 
Měsíční bílá

 000 
Chrom
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VYPLÁCHNĚTE ŠAMPON
ZBAVTE SE STRESU

Vyberte si mezi jemným letním deštěm a intenzivním, 
stimulujícím proudem – prostým stisknutím tlačítka. 
Základem sofistikovaného režimu proudu GROHE 
ActiveRain je výkonná středová tryska, která rychle  
a efektivně vypláchne šampon do posledního zbytku  

a u toho se současně postará o uvolňující masáž hlavy. 
Můžete také přepnout na proud GROHE PureRain, který 
vám dovolí se dokonale uvolnit pod krůpějemi vlahého 
letního deště.

Režim GROHE ActiveRainRežim GROHE PureRain

41 

26 475 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Set hlavové sprchy 
včetně sprchového ramene 
+ separátní podomítkové těleso

grohe.cz
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29 121 000 + 35 600 000 
Termostatická baterie  
Grohtherm SmartControl
pro podomítkovou instalaci
se 3 ventily
+ separátní podomítkové těleso

43 

GROHTHERM 
SMARTCONTROL
100 % KONTROLA  
UKRYTÁ V JEDINÉM
TLAČÍTKU

Vychutnat si osvěžující sprchu na míru nebylo nikdy 
jednodušší. Stačí stisknout jediné tlačítko, vybrat  
si požadovaný režim proudu – a ponořit se do něj. 
Libovolně přepínejte mezi šetrným, osvěžujícím 
režimem a výkonným, stimulujícím proudem Jet, 
případně sáhněte po revitalizující ruční sprše. Přejete  
si spustit proud vody ve dvou režimech současně?  
 
Žádný problém – stiskněte obě tlačítka najednou. 
A sprchování se systémem GROHE SmartControl  
je ještě chytřejší... Inovativní technologie GROHE 
SmartControl nabízí výběr režimu proudu a nastavení  
jeho objemu v jednom ovládacím prvku. Otáčením 
ergonomické rukojeti GROHE ProGrip můžete  
naprosto precizně regulovat objem tekoucí vody. 
Nastavení objemu se uloží, což je praktické pro  
krátkou přestávku ve sprchování nebo pro příště. 
Jednoznačné a intuitivní ovládací prvky, které  
se nachází přímo na sprchové baterii, znamená 
jednoduché použití pro celou rodinu včetně dětí. 
Jednoduše chytřejší sprchování.

grohe.cz
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29 126 000 + 35 600 000 
Termostatická baterie  
Grohtherm SmartControl
pro podomítkovou instalaci 
se 3 ventily 
+ separátní podomítkové těleso

TECHNOLOGIE, KTERÁ  
SE SKRÝVÁ UVNITŘ:  
INTELIGENTNÍ DESIGN  
INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

45 

Design podomítkového sprchového systému GROHE 
SmartControl jde daleko za hranice funkčnosti. Jeho 
elegantní a nádherně minimalistický vzhled se dokonale 
hodí do každé koupelny. Baterie podomítkového systému 
GROHE SmartControl mají nástěnný panel s tloušťkou 
pouhých 10 mm, což je elegantní a úsporné zároveň.
K dispozici jsou ve dvou variantách, kulaté a hranaté.  
Na výběr máte rovněž ze dvou stylových povrchových 
úprav, a to klasické chromové nebo neobvyklé měsíční  
bílé z akrylového skla. Každá povrchová úprava je dokonale 
sladěná s ostatními produkty GROHE stejnojmenné řady.

29 904 LS0 + 35 600 000 
Termostatická baterie  
Grohtherm SmartControl
pro podomítkovou instalaci
se 3 ventily
+ separátní podomítkové těleso

VYBERTE  
SI BARVU

grohe.cz

 LS0 
Měsíční bílá

 000 
Chrom
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TO NEJLEPŠÍ Z ŘADY  
GROHTHERM 
SMARTCONTROL

29 150 LS0 
Grohtherm
SmartControl
termostatická baterie
s 1 ventilem

29 118 000
(Chrom)

29 123 000 
Grohtherm
SmartControl
termostatická baterie
s 1 ventilem

29 153 LS0
(Měsíční bílá)

29 151 LS0
Grohtherm
SmartControl
termostatická baterie
se 2 ventily

29 119 000
(Chrom) 

29 120 000 
Grohtherm
SmartControl
termostatická baterie
se 2 ventily
a integrovaným
držákem ruční sprchy 

29 125 000 
Grohtherm
SmartControl
termostatická baterie
se 2 ventily
a integrovaným
držákem ruční sprchy 

29 124 000
Grohtherm
SmartControl
termostatická baterie
se 2 ventily

29 156 LS0
(Měsíční bílá) 

2 VENTILY1 VENTIL

34 714 000
Grohtherm
SmartControl
Combi System
se 2 ventily

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ 
SPRCHOVÝ KONFIGURÁTOR  
GROHE RAPIDO SMARTBOX

+ +

47 
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3 VENTILY 4 VENTILY

29 904 LS0
Grohtherm
SmartControl
termostatická baterie
se 3 ventily

29 121 000
(Chrom) 

29 126 000
Grohtherm
SmartControl
termostatická baterie
se 3 ventily

29 157 LS0
(Měsíční bílá) 

29 123 000 + 29 127 000 
Grohtherm SmartControl
termostatická baterie s 1 ventilem  
a technologií Grohtherm SmartControl
baterie se třemi ovládacími prvky

29 153 LS0 + 29 158 LS0 
(Měsíční bílá)

29 150 LS0 + 29 152 LS0 
Grohtherm SmartControl
termostatická baterie s 1 ventilem
a technologií Grohtherm SmartControl
baterie se třemi ovládacími prvky

29 118 000 + 29 122 000
(Chrom) 
 

34 713 000
Grohtherm
SmartControl kombinovaný 
systém se 3 ventily

grohe.cz
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GROHE
NÁSTĚNNÉ SPRCHY

INSPIRACE 50

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO 54

GROHE SMARTCONTROL 58

RAINSHOWER 310 60

NOVINKA: EUPHORIA 260 62

EUPHORIA CUBE 230 68

NOVINKA: TEMPESTA COSMOPOLITAN 210 70
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27 296 002
Euphoria System 260 
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

grohe.cz
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26 087 000
Euphoria Cube System 230
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

NEJJEDNODUŠÍ ZPŮSOB, 
JAKÝM DOSÁHNOUT 
DECHBEROUCÍHO ZÁŽITKU: 
NÁSTĚNNÉ SPRCHY

51 

grohe.cz
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Zavřete oči a představte si, jak by podle vás mohla vypadat  
dokonalá sprcha. Nástěnné sprchové systémy od společnosti  
GROHE dokážou vaše sny přeměnit v realitu snadněji, než  
si myslíte, že je vůbec možné. Skutečný požitek může být  
od plánování vzdálený jen malý krůček.

VAŠE CESTA OD PLÁNOVÁNÍ 
KE SKUTEČNÉMU POŽITKU  
ZE SPRCHOVÁNÍ

53 

grohe.cz
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Systém GROHE SmartControl Duo dává zcela nový 
význam slovu ergonomie. Prostřednictvím tří tlačítek 
SmartControl můžete ovládat dvě hlavové sprchy, 
ruční sprchu a navíc můžete přepínat mezi jemným, 
osvěžujícím letním deštíkem či revitalizujícím režimem 
proudu Massage. Nebo je navzájem kombinovat. Jak  
je libo. Nechat se zaplavit intenzivním proudem nebo 
naopak uvolnit se pod jemnými krůpějemi. Stejným 
způsobem regulujete rovněž teplotu vody. Jednoduše, 
letmým dotykem. 

Systém je k dispozici rovněž ve verzi GROHE 
SmartControl Mono, jejíž prostřednictvím je možné 
ovládat jednu hlavovou sprchu a jednu ruční sprchu.

RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL DUO 
NAMIXUJTE SI SPRCHOVÝ  
ZÁŽITEK NA MÍRU

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO

55 

26 250 LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

grohe.cz
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Dokonalá sprcha si zaslouží dokonalý povrch. GROHE Rainshower 
360 je k dispozici ve dvou stylových povrchových úpravách, a to 
klasické chromové nebo neobvyklé měsíční bílé z akrylového skla.

VYBERTE  
SI BARVU

 LS0 
Měsíční bílá

TAKTO VYPADÁ 
NAPROSTÉ POTĚŠENÍ

 000 
Chrom

57 

Přednastavený režim  
GROHE PureRain/ 
GROHE Rain O2

Kryt sprchové  
hlavice s povrchem  
GROHE StarLight

Vylepšené trysky 
SpeedClean

Režim GROHE TrioMassage
Tento masážní proud je kombinací režimů GROHE 
Bokoma Spray a GROHE Massage, a postará  
se o uvolňující masáž hlavy a ramen současně.

grohe.cz
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Možná už dlouho sníte o tom, že vaši současnou sprchu 
přeměníte na uvolňující oázu sprchování. Nástěnný 
sprchový systém GROHE SmartControl je ideálním 
řešením, ať už plánujete novou koupelnu nebo jen dílčí 
rekonstrukci. Instalace nástěnného sprchového systému 
GROHE Rainshower SmartControl je mimořádně snadná. 
A výsledek o to více ohromující.  

Tento systém je k dispozici ve dvou variantách – Duo, 
která obsahuje třítlačítkový ovladač SmartControl, dvě 
trysky hlavové sprchy a ruční sprchu, a Mono, jenž 
disponuje dvoutlačítkovým ovladačem SmartControl, 

POVRCH COOLTOUCH 
Technologie GROHE CoolTouch spolehlivě chrání vaši citlivou 
pokožku před popálením o horký povrch. Díky ní totiž teplota 
vnějšího povrchu baterie nikdy nepřekročí teplotu vody 
vytékající ze sprchy.

DOKONALOST  
NA PRVNÍ POHLED
GROHE 
SMARTCONTROL 
NÁSTĚNNÝ

59 

SPOUŠTĚNÍ A REGULACE PROUDU VODY
Inovativní technologie GROHE SmartControl vám umožňuje vybrat  
si ten pravý režim proudu nebo je navzájem kombinovat pomocí 
stisknutí příslušného tlačítka. Jednodušeji už to nejde.

TEPLOTA
Srdcem tohoto sprchového systému je technologie GROHE TurboStat. 
Termočlánek s doposud nevídanou citlivostí poskytuje vodu s požadovanou 
teplotou během zlomku sekundy a udržuje ji konstantní po celou dobu 
sprchování.

26 250 000 
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sprchový systém s termostatickou baterií

hlavovou sprchou s jednou tryskou a ruční sprchou. 
Součástí obou variant je integrovaná přihrádka na 
tělovou kosmetiku.  

Přednosti ovládacího systému GROHE SmartControl,  
ať už intuitivní manipulace, dokonalá distribuce  
vody, precizní regulace teploty nebo výběr z mnoha 
povrchových úprav sprchových hlavic, garantují lepší 
zážitek ze sprchování.

grohe.cz
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Nezáleží na tom, zda hledáte stylový design a nádhernou 
povrchovou úpravu nebo především komfort a funkcio-
nalitu. Rainshower 310 představuje kompletní systém, 
který vám nabídne vše. Obsahuje úchvatně širokou, zářivě 
chromovou sprchovou hlavici, která pokryje vodními 
kapkami celé tělo a nabízí také jemně osvěžující režim 
proudu. A také inovativní ruční sprchu s úchvatným 
výběrem různých režimů proudu.  

Díky termostatické technologii GROHE TurboStat můžete 
v rychlosti nastavit požadovanou teplotu a poté už si 
jen vychutnat dokonalý komfort s vědomím, že teplota 
zůstane stálá po celou dobu sprchování. Technologie 
GROHE CoolTouch, která zaručuje, že povrch vodovodní 
baterie nebude nikdy teplejší než voda, která ze sprchy 
vytéká, je jen další z ohromující řady benefitů, kterými 
se systém Rainshower 310 může pyšnit.

RAINSHOWER 310 
SPOJENÍ VŠECH 
PODSTATNÝCH PRVKŮ 
PRO DOKONALÝ 
SPRCHOVÝ ZÁŽITEK

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ 

SPRCHOVÝ SYSTÉM RAINSHOWER
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27 968 000
Rainshower System 310
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

grohe.cz



novinka
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EUPHORIA 260
DOPŘEJE RELAXACI
DODÁ ENERGII
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26 455 000
Euphoria 260
Hlavová sprcha

grohe.cz



64 

Sprcha Euphoria 260 si svůj název obhájí pokaždé, když 
pod ni vstoupíte. Uprostřed zářící, chromové sprchy se 
nachází speciální tlačítko. Jeho prostřednictvím můžete 
přepínat mezi jednotlivými režimy proudu, nastavovat 
šíři sprchového proudu také objem tekoucí vody. Zóna  
1 se postará o intenzivní proud pro revitalizující sprchu 

vhodnou pro dokonalé odplavení stresu. Nebo 
šamponu. Zóna 2 nabízí to nejlepší z obou světů –  
širší proud, který je plný energie a uvolnění současně. 
Zóna 3 představuje ten nejširší možný sprchový proud, 
který pokryje celé tělo a je zárukou absolutní relaxace.

EUPHORIA 260
ODPOVĚĎ JE SKRYTA MEZI  
JEDNOTLIVÝMI REŽIMY PROUDU

ZÓNA 1

ZÓNA 2

ZÓNA 3

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ 

SPRCHOVÝ SYSTÉM EUPHORIA
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27 296 002
Euphoria System 260
Sprchový systém 
s termostatickou baterií

grohe.cz
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26 455 000
Euphoria 260
Hlavová sprcha

Od širokého, jemného proudu Rain po koncentrovanější SmartRain až po intenzivní Jet a zase zpátky.  
Pořád dokola, tak často, kolikrát jen budete chtít…

67 

Tři režimy vyjímečného sprchového zážitku na dosah 
ruky. Přecházejte mezi nimi pomocí jediného tlačítka. 
Prostým otáčením tohoto tlačítka můžete přecházet 
mezi výkonným režimem Jet, širokým a revitalizujícím 
režimem SmartRain a dešťovým režimem Rain, při 
kterém na vaše tělo budou dopadat kapky vlahého 
letního deště. Pokud budete v otáčení pokračovat, 
projdete jednotlivými režimy ještě jednou.

Aby bylo použití 
skutečně jednoduché, 
jde ovládacím knoflíkem 
otáčet v obou směrech.

OD VELIKOSTI L PO
XXL A ZASE ZPÁTKY

grohe.cz
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Kubismus je znova v módě – díky našemu sprchovému 
systému Euphoria Cube 230. Čisté linie a hranaté tvary 
představují velmi výrazné a sebevědomé designové 
prvky. Od čtvercové sprchové hlavice až po kompaktní 
ruční sprchu Cube Stick. 
Celkový dojem poněkud zjemňuje všeobjímající proud 
jemných, avšak velkých vodních kapek sprchového 
režimu Rain, který tak představuje citlivý kontrast vůči 
ostrým vnějším rysům tohoto systému. Aby váš zážitek  
ze sprchování byl skutečně osvěžující a odlišný.

EUPHORIA CUBE 230
KUBICKÁ KRÁSA

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ 

SPRCHOVÝ SYSTÉM EUPHORIA

69 

26 087 000
Euphoria Cube System 230
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

grohe.cz
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novinka

TEMPESTA 210
JEDNODUŠE SKVĚLÝ  
POCIT ZE SPRCHOVÁNÍ
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26 408 000
Tempesta 210
Hlavová sprcha

grohe.cz
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Díky elegantní sprchové hlavici z broušeného chromu  
a oválným tvarům je sprchový systém Tempesta 
Cosmopolitan 210 dokonalou volbou pro moderní 
koupelny.  

Systém Tempesta Cosmopolitan 210 nabízí mimořádně 
snadnou instalaci a současně to nejlepší z moderních 
technologií GROHE. Sprchovou hlavici spolu s ramenem 
lze natočit tak, aby byl jejich úhel skutečně dokonalý  
v každém prostoru. Sprchová tyč má separátní vnitřní 
rozvody, což v kombinaci s technologií GROHE TurboStat 
znamená, že se můžete ponořit do luxusní sprchy s 
vědomím, že teplota vody zůstane za každých okolností 
neměnná.

TEMPESTA 
COSMOPOLITAN 210
MODERNÍ VZHLED PRO  
KAŽDOU KOUPELNU

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ 

SPRCHOVÝ SYSTÉM TEMPESTA
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27 922 001
Tempesta Cosmopolitan System 210
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

grohe.cz
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Elegantní a zářivá sprcha Tempesta 210 vás zaujme  
na první pohled svým minimalistickým vzhledem a 
nádhernou chromovou povrchovou úpravou. Blyštivý 
povrch a souhra vodních kapek společně vytváří 
dechberoucí efekt, který zážitek ze sprchování dále 
umocní.

ZAHALENÁ V 
ČISTÉM CHROMU

210 mm

grohe.cz
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Srdcem všech termostatických baterií naší značky je 
technologie GROHE TurboStat. Ta s doposud nevídanou 
citlivostí poskytuje vodu s požadovanou teplotou během 
zlomku sekundy a udržuje ji konstantní po celou dobu 
sprchování, což je zárukou dokonalého zážitku ze 
sprchování. 

Termostatické sprchové baterie GROHE jsou vybaveny 
teplotní pojistkou SafeStop na úrovni 38 °C, která 
zabraňuje dětem nechtěnému zvýšení teploty vody nad
tuto úroveň. Ergonomicky tvarované rukojeti poskytují 
pevné uchycení za každých okolností, a to i s mokrýma 
rukama od mýdla. Přepínání mezi ruční a hlavovou 
sprchou je díky přepínači AquaDimmer zcela jednoduché.  

Ať již zvolíte oválnou nebo hranatou variantu, můžete  
se spolehnout, že naše termostatické baterie dodají vaší 
koupelně všudypřítomný nádech elegance. Navíc mají 
zářivou povrchovou úpravu GROHE StarLight.

27 922 001
Tempesta Cosmpolitan System 210
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

TERMOSTATICKÁ 
SPRCHOVÁ BATERIE 
ELEGANTNÍ, 
MINIMALISTICKÝ 
DESIGN A OSLNIVÝ 
VÝKON
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27 968 000
Rainshower System 310
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

26 087 000
Euphoria Cube System 230
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

grohe.cz
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PŘEHLED  
SPRCHOVÝCH SYSTÉMŮ

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan 210
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

EUPHORIATEMPESTA

27 296 002
Euphoria 260
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

26 087 000
Euphoria Cube 230
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ 

SPRCHOVÉ SYSTÉMY

79 

RAINSHOWER

27 968 000
Rainshower System 310
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

26 361 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono
Sprchový systém 
s termostatickou baterií

26 250 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sprchový systém  
s termostatickou baterií

RAINSHOWER SMARTCONTROL

grohe.cz
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GROHE
SPRCHY NA MÍRU

INSPIRACE 82

AQUASYMPHONY 86

F-DIGITAL DELUXE 92
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26 373 001 
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
Stropní sprcha

grohe.cz
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SPLNÍ KAŽDÉ VAŠE PŘÁNÍ
SPRCHY NA MÍRU

83 

26 373 001 
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
Stropní sprcha

grohe.cz
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OBJEVTE SPRCHOVÝ 
ZÁŽITEK, KTERÝ PROSTĚ 
NEMÁ KONKURENCI

Skutečně dokonalá sprcha považuje vaše potřeby 
a spokojenost za to nejdůležitější. Vytváří osobní 
útočiště, ve kterém se plní i ta nejnáročnější přání. 
Není ve skutečnosti pouhou sprchou – jsou to Vaše 
soukromé lázně, místo, kde voda opravdu ožívá. 
A kde si užíváte každou vteřinu.

grohe.cz
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AQUASYMPHONY:  
DOKONALÝ LUXUS

Představte si, že byste mohli každý den zahájit výletem 
do ráje. Sprcha GROHE AquaSymphony Vám umožní  
na okamžik oprostit se od starostí všedních dní a vkročit 
do jiného světa. Světa, ve kterém Vám podmanivá souhra 
světel, vody a tónů hudby pomůže načerpat energii  
a revitalizovat mysl. Staňte se součástí líbezné souhry 
pro inspiraci všech smyslů. Představujeme symfonii 
sprchování.

87 

grohe.cz
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Režim proudu Pure
Jeho název hovoří za vše. 
Jemně tekoucí proud 
osvěžující vody, který vyvěrá 
přímo ze středu sprchové 
hlavice jako horský pramen.

Režim proudu 
Waterfall XL
Extra široká výpusť 
vytváří působivý  
dojem vodopádu.

Režim proudu AquaCurtain
Ohromující vodní kaskáda, 
která navzdory své průzračnosti 
vytvoří intimní prostor jen  
pro vás a vaše myšlenky.

Režim proudu Drizzle
Postarají se o podmanivě 
jemnou mlhu vodních 
kapek, které pokryjí  
celou pokožku, osvěží  
ji a revitalizují.

Režim proudu Bokoma
Osm dynamických, 
pulzujících trysek 
poskytujících uvolnění  
a relaxaci srovnatelnou 
s ruční masáží.

Režim proudu Rain
Nově vylepšený režim Rain 
s většími a jemnějšími 
kapkami pro ještě luxusnější 
zážitek ze sprchování.
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Sprcha AquaSymphony je dirigentem vody. 
Ve všech tvarech a formách. Jemná jako 
mořská pěna. Silná jako vodopád. Pouze pro 
vás, k dispozici v nekonečně mnoha podobách. 
Buďte skladateli a dirigenty své osobní vodní 
symfonie. Sprcha AquaSymphony se postará 
o vytvoření skutečně dokonalých okamžiků  
ve sprše. Pomocí inteligentního systému 
SmartControl a mimořádně precizní termosta-
tické baterie Grohtherm F můžete každý den 
vykouzlit jiný, ohromující sprchový zážitek.

34 634 001
Kompletní sada  
s termostatickou baterií Grohtherm F
+ separátní podomítková tělesa 
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,  
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

3 x 29 126 000 
Termostatická baterie  
Grohtherm SmartControl
pro podomítkovou instalaci 
se 3 ventily
+ separátní podomítková tělesa 
(3 x 35 600 000)

Extrémně přesná termostatická baterie Grohtherm F vám umožní 
snadno dirigovat vaši sprchovou symfonii na míru, což mimo jiné 
znamená, že pokaždé vkročíte do sprchy, která bude mít přesně 
takovou teplotu, jakou jste nastavili.

Podomítkový systém GROHE SmartControl navíc zajišťuje, že 
ovládání každého aspektu vašeho vysněného domácího wellness  
je náramně snadné a intuitivní. Výběr režimu proudu a regulaci 
teploty budete mít na dosah ruky jediným otočným tlačítkem,  
a systém si dokonce zapamatuje vaše nastavení ve chvíli, kdy 
sprchování přerušíte. Vše tak budete mít za každých okolností 
pod kontrolou.

NEKONEČNĚ MNOHO 
ZPŮSOBŮ, JAKÝMI SI 
VYCHUTNÁTE VODU

grohe.cz
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OHROMUJÍCÍ ZÁŽITEK PRO
VŠECHNY VAŠE SMYSLY. 
POUHÝM DOTYKEM

Dirigentem celého technologického orchestru sprchy 
AquaSymphony je aplikace GROHE SPA ve spolupráci  
s modulem F-digital Deluxe. Aplikace je k dispozici  
pro mobilní zařízení s operačními systémy iOS a 
Android a umožňuje ovládání světla, hudby a páry 
včetně jednotlivých modulů. Představení může začít.

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ 

AQUASYMPHONY
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S HUDBOU JE SVĚT VŽDY LEPŠÍM MÍSTEM
Obohaťte sprchování o líbezné tóny vaší oblíbené 
hudby. Ať již preferujete moderní jazz nebo klasiku, 
hudba dodá vašemu vodnímu zážitku doposud 
nepoznaný rozměr.

OBJEVTE ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ VLASTNOSTI 
PARNÍ LÁZNĚ 
Parní lázeň je dlouhodobě známá pro své příznivé 
účinky na lidské zdraví. A nyní si ji budete dopřát 
přímo ve sprše. Pomocí aromatických olejů můžete 
dále rozšířit a obohatit zážitek z této lázně.

PODMANIVÁ SOUHRA SVĚTLA A BAREV
Co činí dokonale stimulující sprchový zážitek 
kompletním? Je to barevný doprovod, který 
umožňuje nastavení nekonečného počtu 
barevných kombinací tvořících jedinečnou  
a osobitou světelnou atmosféru.

grohe.cz
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F-DIGITAL DELUXE: 
NASTAL ČAS VYTVOŘIT 
SI SVÉ OSOBNÍ DOMÁCÍ 
LÁZNĚ

grohe.cz
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POZNEJTE, JAK VYPADÁ  
KOMPLETNÍ ZÁŽITEK Z VODY

95 

Režim Bokoma Spray
– čtveřice dynamických, 
pulzujících trysek 
poskytujících uvolnění  
a relaxaci srovnatelnou 
s ruční masáží.

Režim Waterfall XL
– dvě extra široké  
výpusti vytváří působivý  
dojem vodopádu.

Režim Rain
– nově vylepšený 
režim Rain s většími  
a jemnějšími kapkami 
pro ještě luxusnější 
zážitek ze sprchování.

Prostřednictvím systémů GROHE F-digital Deluxe je 
možné vytvořit zcela vyjímečné osobní wellness. Tyto 
kosmopolitní sprchové systémy stimulují všechny lidské 
smysly a přemění koupelnu v oázu osobní harmonie. 

Intuitivní aplikace GROHE F-digital Deluxe umožňuje 
nastavit individuální kombinaci osvětlení, zvuku a páry 
pomocí rozhraní Bluetooth® pro vytvoření osobní parní 
lázně přímo u Vás doma.

27 251 000
Rainshower F-Series 5" 
Boční sprcha

36 360 000 
+ 29 073 000
Zvuková souprava
+ Montážní sada 

36 359 000* 
+ 29 072 000
Sada světel
+ Montážní sada

27 939 001 Stropní sprcha Rainshower F-Series 15" s několika režimy proudu

* Tato svítidla obsahují vestavěné diody LED, které nelze vyměnit: Třída energetické účinnosti: A – A++

grohe.cz

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ 

F-DIGITAL DELUXE
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OBJEVTE NAŠI ŘADU  
HLAVOVÝCH SPRCH

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Set hlavové sprchy

97 

grohe.cz
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NAŠE HLAVOVÉ 
SPRCHY JSOU  
PLNÉ NÁPADŮ

Rainshower F-Series 10" 
254 mm x 254 mm

Rainshower 310 
SmartActive Cube

99 

Rainshower Veris 300 mm x 150 mm

Rainshower Allure 230

Euphoria 260 
SmartControl

Tempesta 210

Rainshower 310 
SmartActive

grohe.cz



100 

PŘEHLED  
HLAVOVÝCH SPRCH

TEMPESTA EUPHORIA RAINSHOWER

26 408 000
Tempesta 210

26 455 000 
Euphoria 260 SmartControl 

27 471 000
Rainshower Veris 
300 mm x 150 mm 

27 479 000
Rainshower Allure 230

27 705 000
Euphoria Cube 150

28 778 000
Rainshower 400

27 477 000
Rainshower 310

28 368 000
Rainshower 210

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ 

HLAVOVÉ SPRCHY
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RAINSHOWER 
F-SERIES

RAINSHOWER 
SMARTACTIVE

27 285 000
Rainshower F-Series 10" 
254 mm x 254 mm

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive 
Cube

27 939 001
Rainshower F-Series 15" 
381 mm x 456 mm

27 865 000
Rainshower F-Series 20" 
508 mm x 508 mm

26 373 001
Rainshower F-Series 40" 
AquaSymphony 1016 mm x 762 mm

grohe.cz
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OBJEVTE NAŠI ŘADU  
RUČNÍCH SPRCH

103 

27 673 LS0
Power&Soul 130
Ruční sprcha

grohe.cz
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Tempesta Cosmopolitan 100

Rainshower Icon 150

RUČNÍ SPRCHY
NEJTĚŽŠÍ JE VYBRAT 
TU PRAVOU

105 

Power&Soul 130 

Power&Soul 130 

Euphoria 110 Massage

Tempesta 100

Euphoria Cube Stick

grohe.cz



106 

27 572 002
Tempesta 
Cosmopolitan 100

27 852 001
Tempesta 100

PŘEHLED  
RUČNÍCH SPRCH

SENATEMPESTA

27 221 000
Euphoria 110 
Massage

27 698 000
Euphoria 
Cube Stick

EUPHORIA

26 085 001
Tempesta 
Rustic 100

27 367 000
Euphoria
Cosmopolitan Stick

28 034 000
Sena Stick

ZJISTĚTE VÍCE NA WEBU GROHE.CZ 

RUČNÍ SPRCHY
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27 375 000
Rainshower Icon 100

RAINSHOWER ICON

27 672 000
Power&Soul 130 

POWER&SOUL

27 635 000
Rainshower Icon 150

27 671 000
Power&Soul 115

27 675 000
Power&Soul 150  

27 664 000
Power&Soul 
Cosmopolitan 13027 661 000

Power&Soul 
Cosmopolitan 100

27 668 000
Power&Soul 
Cosmopolitan 160

grohe.cz
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SPRCHY GROHE
REŽIMY PROUDU

REŽIM PURERAIN
Nově vylepšený režim Rain s 
většími a jemnějšími kapkami  
pro ještě luxusnější zážitek ze 
sprchování.

REŽIM PURE
Jeho název hovoří za vše. Jemný, 
čirý proud osvěžující vody proudící 
ze středu sprchové hlavice připomíná 
tok svěžího horského pramene.

REŽIM SMARTRAIN
Obsahuje stejné vlastnosti jako 
klasický režim Rain, avšak s nižší 
spotřebou vody. Jedná se o chytrý 
režim, který i při nižší spotřebě 
vody poskytuje plný požitek  
ze sprchování.

REŽIM ACTIVERAIN
Inovativní režim proudu pro 
uvolnění namoženého svalstva 
nebo vyplachování šamponu  
z vlasů.

REŽIM RAIN
Široký, luxusní, jemný režim proudu 
na zklidnění pokožky. Stejně jako 
letní déšť, který režim simuluje, je 
tento proud všeobjímající a bohatý.

REŽIM JET
Intenzivní kruhové trysky produkující 
osvěžující proud vody. Hodí se 
obzvláště pro stimulaci pokožky 
nebo čištění vany či sprchového 
koutu.
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MASÁŽNÍ REŽIM
Pulzující režim proudu poskytující 
povzbuzující masáž. Jedinečnou 
masáž, do které se budete moci 
zcela ponořit.

REŽIM TRIOMASSAGE
Tento masážní proud je kombinací 
režimů Bokoma Spray a GROHE 
Massage, a postará se o uvolňující 
masáž hlavy a ramen současně.

TRYSKY WATERFALL
Extra široká výpusť, která do  
vaší koupelny vnese požitek  
z ohromujícího vodopádu.

REŽIM CHAMPAGNE
Kapky vody jsou v tomto režimu 
nasyceny vzduchem. Přítomnost 
vzduchu ve vodě dovoluje snížit 
spotřebu vody při zachování 
plnohodnotného zážitku.

JEMNÉ TRYSKY
Revitalizující vodní mlha, díky  
které si budete připadat jako  
na břehu moře.

VYCHUTNEJTE SI RŮZNORODOST.  
PŘEJETE SE OSVĚŽIT NEBO RELAXOVAT? 
Rovnoměrný proud vody je zajištěn prostřednictvím 
jedinečného zpracování hlavice, které vodu 
rovnoměrně distribuuje do všech trysek. Bez ohledu 
na to, zda si vaše aktuální nálada žádá klasický, 
relaxační, intenzivní, dešťový nebo masážní sprchový  

 
 
proud, můžete si být jisti, že z této sprchy vyjdete 
uspokojeni. Nové režimy proudu, GROHE PureRain 
Spray, GROHE Bokoma Spray a GROHE Rain O2, 
jsou výsledkem nasazení inovativní technologie 
GROHE DreamSpray.

REŽIM BOKOMA SPRAY
Osm dynamických trysek 
vytvářejících efekt „dýchání“ 
simuluje pocit z ruční masáže  
a uvolňuje napětí.

grohe.cz
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PURE FREUDE 
AN WASSER

Voda je zdrojem života, požitku i zábavy – proto  
se stala sama o sobě významnou inspirací celého 
produktového portfolia naší společnosti. Všechny  
naše produkty jsou založeny na čtyřech klíčových 
hodnotách: kvalitě, technologii, designu a udržitelném 
rozvoji. 

Pečlivé vyvážení těchto vlastností nám umožňuje 
poskytovat zákazníkům takový požitek z vody,  
jako nikdo jiný.
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KVALITA TECHNOLOGIE
NĚMECKÝ PERFEKCIONISMUS INSPIRUJE 
MAXIMÁLNÍ DŮVĚRU ZÁKAZNÍKA.

Usilujeme o dokonalost, která jde daleko za hranice 
povrchu našich výrobků. Ve skutečnosti je naším 
cílem dokonalost v každé fázi, od vývoje každého 
výrobku přes jeho výrobu až k zákaznickému servisu. 
Naše historie německého inženýrství, pečlivé interní 
testy a mnoho externích certifikačních procesů 
poskytují našim zákazníkům kompletní jistotu,  
že nám mohou zcela důvěřovat.

OVLÁDÁME VODU PROSTŘEDNICTVÍM 
TECHNOLOGIÍ.

Neúnavně pracujeme na technologických inovacích, 
zejména se snažíme využívat nejnovějších pokroků  
v oblasti digitálních technologií. Tak se nám daří 
vytvářet chytrá řešení, díky nimž mohou zákazníci 
zažívat ještě větší potěšení z vody. Náš tým expertů 
spoutává sílu vody, aby zintenzivnili každodenní 
prožitky našich zákazníků – tehdy přichází okamžik 
pravdy, jak pro produkty, tak pro značku.

MAGAZÍN FORTUNE: UMÍSTĚNÍ NA SEZNAMU SPOLEČNOSTÍ, 
KTERÉ „MĚNÍ SVĚT K LEPŠÍMU“

TA NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ ZNAČKA PRO SPOTŘEBITELE  
(V SANITÁRNÍM PRŮMYSLU)
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DESIGN UDRŽITELNOST
CHARAKTERISTICKÉ PRVKY DOVEDENÉ  
K DOKONALOSTI.

Empatický a intuitivní design nám umožňuje vytvářet 
produkty, které působí dojmem, že byly navrženy 
přímo pro vás. Tato jedinečná DNA, jíž se produkty 
GROHE ergonomicky i vizuálně odlišují od ostatních, 
nám již přinesla řadu designových ocenění: tato 
špičková ocenění jsou důkazem celosvětového uznání.

PŘÍSLIB POŽITKU Z VODY PŘÍŠTÍM GENERACÍM.  

Voda je stejně důležitá jako vzduch, který dýcháme, 
což je další důvod, proč je naší velkou vášní. Abychom 
koncept „Pure Freude an Wasser“ mohli nabízet nejen 
současnému spotřebiteli, ale i příštím generacím, 
nabízíme udržitelná produktová řešení jako GROHE 
Blue, GROHE EcoJoy a GROHE SilkMove ES a 
prostřednictvím zprávy o udržitelnosti a mnoha  
uznání v této oblasti prokazujeme, že závazek 
společnosti ochraňovat planetu myslíme vážně.

POČET DESIGNOVÝCH OCENĚNÍ ZÍSKANÝCH  
OD ROKU 2003

VÍTĚZ CENY CSR UDĚLOVANÉ NĚMECKOU  
SPOLKOVOU VLÁDOU

grohe.cz
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VAŠE KOUPELNA

OBJEVTE  
SVĚT GROHE

Produkty, které jste mohli vidět v tomto katalogu, 
představují jen zlomek toho, co nabízí svět GROHE.  
Ať už hledáte inspiraci nebo komplexní řešení pro 
koupelny a kuchyně, zde je najdete.  
 

Jednoduše naskenujte QR kódy níže a stáhněte  
si naše katalogy ve formátu PDF do mobilního  
telefonu nebo tabletu.

Nebo navštivte svět GROHE na webových 
stránkách grohe.cz 
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INSTALAČNÍ SYSTÉMYSMARTCONTROL

SENSIA ARENA SPA COLOURSSANITÁRNÍ KERAMIKA

RAPIDO SMARTBOX

grohe.cz
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GLOBÁLNĚ  
PROPOJENÁ 
SPOLEČNOST

Historie společnosti LIXIL se začala psát na začátku 20. 
století v Japonsku. Dnes se jedná o největšího výrobce 
v daném odvětví, jehož jedinečné portfolio produktů 
obsahuje jak technologie, které zásadně mění způsob, 
jakým používáme vodu, tak kompletní řadu stavebních 
materiálů pro interiér i exteriér a produkty pro rozsáhlé 
stavební projekty. 

Společnost LIXIL, která působí ve 150 zemích, 
navrhuje a vyrábí produkty, které každý den využívá 
více než miliarda lidí po celém světě.
Svět se rychle mění a společnosti spadající pod 
skupinu LIXIL jej pomáhají formovat. Napříč našimi 
značkami a technologiemi již dnes navrhujeme a 
vyrábíme řešení pro bydlení zítřka. Počínaje vývojem 
chytrých inovací pro domovy a kanceláře až po 
předefinování nejslavnějších světových velkoměstských 
panoramat produkty společnosti LIXIL přeměňují 
prostory, kde my všichni pracujeme, učíme se, 
cestujeme, odpočíváme a bydlíme. Kromě společnosti 
GROHE jsou součástí této prestižní skupiny spojené  
pod hlavičkou skupiny LIXIL výrobci jako American 
Standard, INAX, DXV by American Standard nebo 
Permasteelisa. Společně tvoříme předního světového 
výrobce sanitárních produktů a japonského dodavatele 
stavebních materiálů číslo jedna. Díky společnému 
zaměření na inovace, které lidem opravdu zlepšují 
život, však na celém světě udáváme krok i v mnoha 
dalších oblastech. 

Společně jsme silnější. Díky sloučení odborných znalostí 
společnosti GROHE, předního světového výrobce 
baterií s jedinečnými technologiemi a zkušeností dalších 
značek skupiny LIXIL, zabývajících se technologií 
zpracování vody, nyní společnost GROHE nabízí kompletní 
koupelnové řešení s inovativními produkty. Jsou to 
sprchové toalety a sprchy SmartControl, spolu s 
revolučními technologiemi, jako je sanitární keramika 
AquaCeramic, která si zachová čistotu 100 let. Krásné, 
funkční a spolehlivé produkty a řešení společností 
skupiny LIXIL mění životy lidí po celém světě. 

Společně sdílíme silnou vizi lepších zítřků, jak pro naše 
zákazníky, tak pro celý svět. Jako skutečně globální 
výrobní společnost víme, že se významně podílíme na 
zajištění budoucnosti naší planety. Jsme průkopníkem  
v oblastech, jako jsou technologie úspory energií a vody. 
V souvislosti s tím hodláme do roku 2030 dosáhnout 
čisté, tedy nulové stopy na životním prostředí. Věříme, 
že by každý měl mít přístup k čistému a bezpečné 
sanitárnímu vybavení, a jsme odhodláni využít naše 
znalosti, abychom toho pomohli docílit. 

Společně vytváříme budoucnost a vizi kvalitního života 
pro všechny. Všude.

Více informací naleznete na webových stránkách lixil.com

3 
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DOKONALÁ SPRCHA. 
NYNÍ JEN PRO VÁS
SVĚT GROHE PLNÝ ZÁŽITKŮ ZE SPRCHOVÁNÍ

KVALITA TECHNOLOGIE DESIGN UDRŽITELNOST

Sledujte nás

DOKONALÁ SPRCHA. 
NYNÍ JEN PRO VÁS
SVĚT GROHE PLNÝ ZÁŽITKŮ ZE SPRCHOVÁNÍ

Winner 2017
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