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34 742 000
34 743 000
*URKWKHUP6PDUW&RQWURO
*URKWKHUP6PDUW&RQWURO
6SUFKRYVHW
6SUFKRYVHW
VKODYRYRXVSUFKRX)VHULHV
VKODYRYRXVSUFKRX5DLQVKRZHU&RVPRSROLWDQ
6HWREVDKXMH
6HWREVDKXMH
*URKWKHUP6PDUW&RQWURO6HW
*URKWKHUP6PDUW&RQWURO6HW
SURQOQ˚LQVWDODFL
SURQOQ˚LQVWDODFL
VLQWHJURYDQPGU{NHPUXŒQ˚VSUFK\
VLQWHJURYDQPGU{NHPUXŒQ˚VSUFK\
*52+(5DSLGR6PDUW%R[
*52+(5DSLGR6PDUW%R[
+ODYRYVSUFKD5DLQVKRZHU&RVPRSROLWDQ +ODYRYVSUFKD5DLQVKRZHU)VHULHV
5XŒQ˚VSUFKD3RZHU6RXO&RVPRSROLWDQ
5XŒQ˚VSUFKD3RZHU6RXO&RVPRSROLWDQ
6LOYHUH[VSUFKRYKDGLFHPP
6LOYHUH[VSUFKRYKDGLFHPP

34 744 000
*URKWKHUP6PDUW&RQWURO
6SUFKRYVHW
VKODYRYRXVSUFKRX(XSKRULD
6HWREVDKXMH
*URKWKHUP6PDUW&RQWURO6HW
SURQOQ˚LQVWDODFL
VLQWHJURYDQPGU{NHPUXŒQ˚VSUFK\
*52+(5DSLGR6PDUW%R[
+ODYRYVSUFKD(XSKRULDVHSURXG\
5XŒQ˚VSUFKD(XSKRULD&RVPRSROLWDQ6WLFN
6LOYHUH[VSUFKRYKDGLFHPP
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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. Svět GROHE můžete prozkoumat také na webových stránkách grohe.cz.

KATALOG
SPRCHY
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KATALOG
SENSIA ARENA

KATALOG
SANITÁRNÍ KERAMIKA

KATALOG
KOUPELNY

KATALOG
VAŠE KUCHYNĚ

KATALOG
RAPIDO SMARTBOX

KATALOG
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

117

GLOBÁLNĚ
PROPOJENÁ
SPOLEČNOST
SPOLEČNOST GROHE JE SOUČÁSTÍ SKUPINY LIXIL, PŘEDNÍ GLOBÁLNÍ SPOLEČNOSTI V OBLASTI
BYDLENÍ A STAVEBNÍHO PRŮMYSLU.
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
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