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GROHE
Grandera

povrchová úprava

artikel

cena

Páková umývadlová batéria
nastaviteľný perlátor 5,7 l/min.
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 303 000

323 €

Páková umývadlová batéria
hladké telo, bez odtokovej súpravy

chróm

23 310 000

323 €

Páková umývadlová batéria
nastaviteľný perlátor 5,7 l/min.
otočný výtok 90°
odtoková súprava s tiahlom

chróm

21 107 000

387 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
nástenná montáž, vrchný diel pre 23319
bez telesa, rozpätie 177 mm, rozstup 110 mm

chróm

19 929 000

387 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
rozpätie 234 mm, rozstup 110 mm

chróm

19 930 000

427 €

23 319 000

207 €

GRANDERA

Podomietkové teleso
montážna hĺbka 45–75 mm
bez montážnych dielov
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
Umývadlová trojotvorová batéria
nízky vpust
nastaviteľný perlátor 5,7 l/min.
odtoková súprava s tiahlom

chróm

20 417 000

454 €

Umývadlová trojotvorová batéria
vyšší vpust
nastaviteľný perlátor 5,7 l/min.
odtoková súprava s tiahlom

chróm

20 389 000

503 €

Umývadlová trojotvorová batéria
nástenná montáž, vrchný diel pre 29025
bez telesa, rozpätie 177 mm, rozstup 200 mm

chróm

20 414 000

376 €

Umývadlová trojotvorová batéria
rozpätie 234 mm, rozstup 200 mm

chróm

20 415 000

417 €

29 025 000

220 €

Podomietkové teleso
montážna hĺbka 43–85 mm
bez montážnych dielov
Páková umývadlová batéria
pre voľne stojace umývadielka
nastaviteľný perlátor 5,7 l/min.
hladké telo, bez odtokovej súpravy

chróm

23 313 000

427 €

Páková bidetová batéria
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 315 000

363 €

Páková vaňová batéria
nástenná montáž
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
zaistenie proti spätnému toku

chróm

23 317 000

470 €

Páková vaňová 4-otvorová kombinácia
kompletná zostava
prepínanie: vaňa/sprcha
flexi pripojovacie hadičky

chróm

19 936 000

994 €

Páková vaňová batéria
montáž do podlahy
bez vstavacieho telesa 45984
prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

23 318 000

1508 €

45 984 000

483 €

23 316 000

376 €

Vstavacie teleso
vyrovnanie podlahy 0–80 mm
bez montážnych dielov
upevňovací materiál
Páková sprchová batéria
nástenná montáž
zaistenie proti spätnému toku
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Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

chróm

GROHE
Grandera

povrchová úprava

artikel

cena

biela

18 651 000

120 €

Páková vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

19 920 000

309 €

Páková sprchová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa

chróm

19 932 000

282 €

Termostatická vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35500, bez podomietkového telesa
prepínanie: vaňa/sprcha, regulácia prietoku
ovládač teploty

chróm

19 948 000

417 €

Termostatická sprchová batéria pod omietku
bez možnosti prepínania

chróm

19 934 000

390 €

Podomietkové teleso pre termostatické batérie
plochá inštalačná hĺbka 70 mm–95 mm
vysoký prietok, 50 l/min. pri využití všetkých výstupov
2 výstupy hore + 1 spodný neregulovateľný výstup

35 500 000

277 €

Podomietkové teleso pre pákové batérie
možné ploché vstavanie 70–100 mm
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
keramická kartuša 46 mm s technológiou SilkMove®

35 501 000

111 €

GRANDERA

Odkladacia plocha
pre 23316000 a 23317000
materiál: keramika

Držiak s keramickým dávkovačom
obsah: 0,2 l

chróm

40 627 000

228 €

Držiak s keramickým pohárom

chróm

40 626 000

175 €

Držiak s keramickým mydelníkom

chróm

40 628 000

215 €

Držiak na osušky
600 mm

chróm

40 629 000

242 €

Držiak na uteráky
priemer 180 mm

chróm

40 630 000

148 €

Dvojháčik

chróm

40 631 000

70 €

Vaňové držadlo
385 mm

chróm

40 633 000

164 €

Držiak toaletného papiera

chróm

40 625 000

183 €

chróm

40 632 000

255 €

bez krytu

WC kefa s držiakom
nádobka: keramika

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
Allure brilliant

povrchová úprava

artikel

cena

Páková umývadlová batéria
obmedzovač prietoku 5 l/min.
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 029 000

517 €

Páková umývadlová batéria
hladké telo, bez odtokovej súpravy

chróm

23 033 000

517 €

Páková umývadlová batéria
obmedzovač prietoku 5 l/min.
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 109 000

642 €

Páková umývadlová batéria
hladké telo, bez odtokovej súpravy

chróm

23 112 000

642 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
nástenná montáž, vrchný diel pre 32635
bez telesa, rozpätie 161 mm, rozstup 110 mm

chróm

19 781 000

628 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
rozpätie 210 mm, rozstup 110 mm

chróm

19 783 000

670 €

32 635 000

207 €

Allure brilliant

Podomietkové teleso
montážna hĺbka 45–75 mm
bez montážnych dielov
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
Umývadlová trojotvorová batéria
obmedzovač prietoku 5 l/min.
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

20 344 000

754 €

Umývadlová trojotvorová batéria
nástenná montáž, vrchný diel pre 29025
bez telesa, rozpätie 161 mm, rozstup 200 mm

chróm

20 346 000

656 €

Umývadlová trojotvorová batéria
rozpätie 210 mm, rozstup 200 mm

chróm

20 348 000

698 €

29 025 000

220 €

23 114 000

796 €

Podomietkové teleso
montážna hĺbka 43–85 mm
bez montážnych dielov
Páková umývadlová batéria
pre voľne stojace umývadielka
obmedzovač prietoku 5 l/min.
hladké telo, bez odtokovej súpravy
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Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

chróm

GROHE
Allure brilliant

povrchová úprava

artikel

cena

Páková bidetová batéria
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 117 000

586 €

Páková vaňová 4otvorová kombinácia
kompletná zostava
prepínanie: vaňa/sprcha
flexi pripojovacie hadičky

chróm

19 787 000

1 382 €

Páková vaňová batéria
montáž do podlahy
bez vstavacieho telesa 45984
prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

23 119 000

2 318 €

45 984 000

483 €

Allure brilliant

Vstavacie teleso
vyrovnanie podlahy 0–80 mm
bez montážnych dielov
upevňovací materiál
Páková vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

19 785 000

433 €

Páková sprchová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa

chróm

19 789 000

394 €

Termostatická vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35500, bez podomietkového telesa
prepínanie: vaňa/sprcha, regulácia prietoku
ovládač teploty

chróm

19 792 000

729 €

Termostatická sprchová batéria pod omietku
bez možnosti prepínania

chróm

19 791 000

628 €

Podomietkové teleso pre termostatické batérie
plochá inštalačná hĺbka 70mm–95mm
vysoký prietok, 50 l/min. pri využití všetkých výstupov
2 výstupy hore + 1 spodný neregulovateľný výstup

35 500 000

277 €

Podomietkové teleso pre pákové batérie
možné ploché vstavanie 70–100 mm
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
keramická kartuša 46 mm s technológiou SilkMove®

35 501 000

111 €

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
Allure brilliant doplnky

povrchová úprava

artikel

cena

Držiak s dávkovačom
obsah: 0,2 l

chróm

40 494 000

515 €

Držiak pohára

chróm

40 493 000

300 €

Polička s mydelníkom
175 x 96 mm

chróm

40 504 000

385 €

Polička s pohárom
175 x 96 mm

chróm

40 503 000

365 €

Držiak na uteráky
dvojramenný
431 x 110 mm

chróm

40 496 000

246 €

Držiak na osušky
600 mm

chróm

40 497 000

362 €

Háčik

chróm

40 498 000

126 €

Držiak toaletného papiera
bez krytu

chróm

40 499 000

525 €

WC kefa s držiakom

chróm

40 500 000

445 €

Allure brilliant DOPLNKY

nádobka: matné sklo
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Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

GROHE
Allure

povrchová úprava

artikel

cena

Páková umývadlová batéria
nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 757 000

380 €

Páková umývadlová batéria
nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 146 000

562 €

Páková umývadlová batéria
hladké telo, bez odtokovej súpravy

chróm

23 076 000

558 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
nástenná montáž, vrchný diel pre 33769
bez telesa, rozpätie 172 mm, rozstup 110 mm

chróm

19 309 000

577 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
bez telesa, rozpätie 220 mm, rozstup 110 mm

chróm

19 386 000

640 €

33 769 000

212 €

allure

Podomietkové teleso
montážna hĺbka 45–75 mm
bez montážnych dielov
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
Páková bidetová batéria
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 147 000

380 €

Páková vaňová batéria
nástenná montáž
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
zaistenie proti spätnému toku

chróm

32 826 000

854 €

Páková vaňová 3otvorová kombinace
inštaluje sa na teleso 33339
set obsahuje: ovládací prvok, vaňový vpust,
ručná sprcha, sprchová hadica

chróm

19 316 000

1 106 €

33 339 000

716 €

Podomietkové teleso
montážna deska so základovým rámom
pripojovacie flexi hadičky
záchytný systém s integrovaným odpadom
Páková sprchová batéria
nástenná montáž
zaistenie proti spätnému toku

chróm

32 846 000

729 €

Páková vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

19 315 000

397 €

Páková sprchová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa

chróm

19 317 000

357 €

Termostatická vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35500, bez podomietkového telesa
prepínanie: vaňa/sprcha, regulácia prietoku
ovládač teploty

chróm

19 446 000

572 €

Termostatická sprchová batéria pod omietku
bez možnosti prepínania

chróm

19 380 000

517 €

Podomietkové teleso pre termostatické batérie
plochá inštalačná hĺbka 70mm–95mm
vysoký prietok, 50 l/min. pri využití všetkých výstupov
2 výstupy hore + 1 spodný neregulovateľný výstup

35 500 000

277 €

Podomietkové teleso pre pákové batérie

35 501 000

111 €

možné ploché vstavanie 70–100 mm
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
keramická kartuša 46 mm s technológiou SilkMove®
Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
quadra

povrchová úprava

artikel

cena

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 631 000

257 €

Páková umývadlová batéria
s funkciou EcoJoy

chróm

32 631 00E

248 €

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 105 000

231 €

Páková umývadlová batéria M
stredná výška
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 441 000

269 €

Páková umývadlová batéria
nízke prevedenie
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 632 000

244 €

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 297 000

269 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
nástenná montáž, vrchný diel pre 32635
bez telesa, rozpätie 153 mm, rozstup 110 mm

chróm

19 479 000

267 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
bez telesa, rozpätie 215 mm, rozstup 110 mm

chróm

23 442 000

298 €

32 635 000

207 €

Quadra

Podomietkové teleso
montážna hĺbka 45–75 mm
bez montážnych dielov
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
Páková umývadlová batéria
pre voľne stojace umývadielka
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 404 000

332 €

Páková bidetová batéria
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 636 000

241 €

Páková vaňová batéria
nástenná montáž
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
zaistené proti spätnému toku

chróm

32 638 000

320 €

Páková sprchová batéria
nástenná montáž
zaistené proti spätnému toku

chróm

32 637 000

247 €

Páková vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

19 456 000

245 €

Páková sprchová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa

chróm

19 455 000

226 €

35 501 000

111 €

Podomietkové teleso pre pákové batérie
možné ploché vstavanie 70–100 mm
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
keramická kartuša 46 mm s technológiou SilkMove®

10

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

GROHE
lineare

povrchová úprava

artikel

cena

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 115 000

227 €

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 106 000

217 €

Páková umývadlová batéria M
stredná výška
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 443 000

281 €

Páková umývadlová batéria
nízke prevedenie
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 109 000

222 €

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 296 000

277 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
nástenná montáž, vrchný diel pre 32635
bez telesa, rozpätie 153 mm, rozstup 110 mm

chróm

19 409 000

259 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
bez telesa, rozpätie 215 mm, rozstup 110 mm

chróm

23 444 000

298 €

32 635 000

207 €

lineare

Podomietkové teleso
montážna hĺbka 45–75 mm
bez montážnych dielov
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
Páková umývadlová batéria
pre voľne stojace umývadielka
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 405 000

332 €

Páková bidetová batéria
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

33 848 000

239 €

Páková vaňová batéria
nástenná montáž
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 849 000

294 €

Páková vaňová 4-otvorová kombinácia
kompletná zostava
prepínanie: vaňa/sprcha
flexi pripojovacie hadičky

chróm

19 577 000

808 €

Páková sprchová batéria
nástenná montáž
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 865 000

237 €

Páková vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

19 297 000

226 €

Páková sprchová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa

chróm

19 296 000

201 €

35 501 000

111 €

Podomietkové teleso pre pákové batérie
možné ploché vstavanie 70–100 mm
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
keramická kartuša 46 mm s technológiou SilkMove®

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
eurocube

povrchová úprava

artikel

cena

povrchová úprava

artikel

cena

Páková umývadlová batéria
obmedzovač teploty
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 127 000

189 €

Páková umývadlová batéria
pre voľne stojace umývadielka
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 406 000

277 €

Páková umývadlová batéria
s funkciou EcoJoy

chróm

23 127 00E

195 €

chróm

23 138 000

189 €

Páková umývadlová batéria CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 390 00E

199 €

Páková bidetová batéria
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

Páková umývadlová batéria
obmedzovač teploty
hladké telo, bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 132 000

184 €

Páková vaňová batéria
nástenná montáž
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
zaistené proti spätnému toku

chróm

23 140 000

257 €

Páková umývadlová batéria
s funkciou EcoJoy

chróm

23 132 00E

184 €

chróm

23 141 000

307 €

Páková umývadlová batéria CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 392 00E

194 €

Páková umývadlová batéria M
stredná výška
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 445 000

210 €

Páková vaňová batéria s príslušenstvom
nástenná montáž
set obsahuje: nástenný držiak (27693000)
ručná sprcha (27698000)
sprchová hadica 1500 mm (28151000)

chróm

19 897 000

883 €

Páková umývadlová batéria M
stredná výška
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 446 000

205 €

Páková vaňová 4otvorová kombinácia
kompletná zostava
prepínanie: vaňa/sprcha
flexi pripojovacie hadičky
Páková sprchová batéria
nástenná montáž
zaistené proti spätnému toku

chróm

23 145 000

220 €

Páková umývadlová batéria
otočná výtoková trubica s dorazom
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 135 000

227 €

Páková vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

19 896 000

177 €

Páková umývadlová batéria
s funkciou EcoJoy

chróm

23 135 00E

227 €

chróm

19 898 000

164 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
nástenná montáž, vrchný diel pre 23200
bez telesa, rozpätie 171 mm, rozstup 110 mm

chróm

19 895 000

235 €

Páková sprchová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa

23 200 000

211 €

35 501 000

111 €

EUROCUBE

Podomietkové teleso
montážna hĺbka 45–75 mm
bez montážnych dielov
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku

12

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

EUROCUBE

Podomietkové teleso pre pákové batérie
možné ploché vstavanie 70–100 mm
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
keramická kartuša 46 mm s technológiou SilkMove®

GROHE
Essentials Cube

povrchová úprava

artikel

cena

chróm

40 508 000

67 €

Pohár
číre sklo

40 372 000

17 €

Mydelník
číre sklo

40 368 000

19 €

Essentials Cube

Nástenný držiak
pre pohár, mydelník, dávkovač tekutého mydla

Dávkovač tekutého mydla
matné sklo, obsah: 0,2 l

chróm

40 394 000

27 €

Držiak na uteráky
188 x 125 mm

chróm

40 510 000

66 €

Držiak na uteráky
390 mm

chróm

40 514 000

84 €

Držiak na osušky
600 mm

chróm

40 509 000

72 €

Háčik

chróm

40 511 000

40 €

Držiak toaletného papiera
bez krytu

chróm

40 507 000

67 €

WC kefa s držiakom
nástenný model
nádobka: matné sklo

chróm

40 513 000

102 €

Polička – držiak na uteráky
600 mm

chróm

40 512 000

165 €

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
ESSENCE

povrchová úprava

ESSENCE

cena

ESSENCE

povrchová úprava

artikel

cena

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

33 562 000

163 €

Páková umývadlová batéria
keramická kartuša 28 mm
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 901 000

262 €

Páková umývadlová batéria
s funkciou EcoJoy

chróm

33 562 00E

157 €

chróm

33 603 000

164 €

Páková umývadlová batéria CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 368 00E

157 €

Páková bidetová batéria
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

34 294 000

168 €

Páková bidetová batéria
keramická kartuša 28 mm
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 935 000

157 €

Páková umývadlová batéria CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 369 00E

152 €

chróm

33 624 000

236 €

Páková umývadlová batéria EcoJoy
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 898 00E

157 €

Páková vaňová batéria
nástenná montáž
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 628 000

267 €

Páková umývadlová batéria CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 379 00E

159 €

Páková vaňová batéria s príslušenstvom
nástenná montáž
set obsahuje: nástenný držiak (28605000)
ručná sprcha (27574000)
sprchová hadica 1500 mm (28151000)

Páková umývadlová batéria
otočná výtoková trubica s dorazom
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 628 000

234 €

Páková sprchová batéria
nástenná montáž
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 636 000

189 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
nástenná montáž, vrchný diel pre 33769
bez telesa, rozpätie 149 mm, rozstup 110 mm

chróm

19 408 000

223 €

Páková vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

19 285 000

184 €

33 769 000

212 €

Páková sprchová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa

chróm

19 286 000

163 €

32 247 000

269 €

Podomietkové teleso pre pákové batérie
možné ploché vstavanie 70–100 mm
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
keramická kartuša 46 mm s technológiou SilkMove®

35 501 000

111 €

Podomietkové teleso
montážna hĺbka 45–75 mm
bez montážnych dielov
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
Páková umývadlová batéria
pre voľne stojace umývadielka
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky
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artikel

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

chróm

GROHE
Essence New

povrchová
úprava

artikel

cena

povrchová
úprava

artikel

cena

Páková umývadlová batéria S
obmedzovač teploty
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 898 001

157 €

Páková umývadlová batéria XL
otočná výtoková trubica s dorazom
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 901 001

274 €

Páková umývadlová batéria S CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 379 001

159 €

Páková bidetová batéria S
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 935 001

157 €

Páková umývadlová batéria S
obmedzovač teploty
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

34 294 001

152 €

Páková vaňová batéria
nástenná montáž
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 624 001

214 €

Páková umývadlová batéria M
otočná výtoková trubica s dorazom
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 462 001

184 €

chróm

33 628 001

256 €

Páková umývadlová batéria M
otočná výtoková trubica s dorazom
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 463 001

179 €

Páková vaňová batéria s príslušenstvom
nástenná montáž
set obsahuje: ručná sprcha (27367000)
sprchová hadica relexaflex 1500 mm (28364000)
nástenný držiak (27594000)

chróm

19 578 001

729 €

Páková umývadlová batéria L
otočná výtoková trubica s dorazom
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

202 €

Páková vaňová štvorotvorová kombinácie
kompletná zostava
prepínanie: vaňa/sprcha
flexi pripojovacie hadičky
Páková sprchová batéria
nástenná montáž
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 636 001

174 €

Páková umývadlová batéria L
otočná výtoková trubica s dorazom
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

Páková vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501 , bez podomietkového telesa
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

19 285 001

164 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
bez telesa, rozpätie 183 mm, rozteč 110 mm

chróm

Páková sprchová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa

chróm

19 286 001

151 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
bez telesa , rozpätie 230 mm , rozteč 110 mm

chróm

35 501 000

111 €

Essence New

Podomietkové teleso
montážna hĺbka 45–75 mm
bez montážnych dielov
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku

32 628 001

23 541 001

19 408 001

Essence New

197 €

202 €

19 967 001

228 €

32 635 000

207 €

Podomietkové teleso pre pákové batérie
možná plochá vstavba 70–100 mm
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
keramická kartuša 46 mm s technológiou
GROHE SilkMove®

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

povrchová úprava

artikel

cena

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

33 190 002

168 €

Páková umývadlová batéria
s funkciou EcoJoy

chróm

33 190 20E

174 €

Páková umývadlová batéria CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 384 20E

166 €

Páková umývadlová batéria EcoJoy
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 469 20E

161 €

Páková umývadlová batéria CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 382 20E

161 €

Páková umývadlová batéria M
stredná výška
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 448 002

189 €

Páková umývadlová batéria M
stredná výška
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 449 002

184 €

Páková umývadlová batéria
otočná výtoková trubica s dorazom
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 054 002

211 €

Páková umývadlová batéria
pre voľne stojace umývadielka
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 432 000

289 €

Páková bidetová batéria
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

33 244 002

179 €

Páková vaňová batéria
nástenná montáž
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 390 002

221 €

Páková sprchová batéria
nástenná montáž
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 569 002

179 €

Odkladacia plocha – plast
pre 33569002

chróm

18 349 L02

37 €

Páková vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

19 548 002

187 €

Páková sprchová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa

chróm

19 549 002

160 €

35 501 000

111 €

EURODISC COSMOPOLITAN

Podomietkové teleso pre pákové batérie
možné ploché vstavanie 70–100 mm
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
keramická kartuša 46 mm s technológiou SilkMove®
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Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

GROHE
EURODISC JOY

EURODISC JOY

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky
Páková umývadlová batéria
Páková umývadlová batéria M
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky
Páková umývadlová batéria
Páková umývadlová batéria M
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

povrchová úprava

artikel

cena

chróm

23 425 000

219 €

biela/chróm

23 425 LS0

284 €

chróm

23 427 000

232 €

biela/chróm

23 427 LS0

302 €

chróm

23 439 000

260 €

Páková umývadlová batéria

biela/chróm

23 439 LS0

338 €

Páková umývadlová batéria
pre voľne stojace umývadielka
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 428 000

334 €

Páková umývadlová batéria

biela/chróm

23 428 LS0

434 €

chróm

19 968 000

242 €

biela/chróm

19 968 LS0

315 €

chróm

19 969 000

255 €

biela/chróm

19 969 LS0

331 €

Podomietkové teleso
montážna hĺbka 45–75 mm
bez montážnych dielov
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku

chróm

23 429 000

211 €

Páková bidetová batéria
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

24 036 000

232 €

Páková bidetová batéria

biela/chróm

24 036 LS0

302 €

chróm

23 431 000

318 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
nástenná montáž, vrchný diel pre 23429
bez telesa, rozpätie 170 mm, rozteč 110 mm
Umývadlová dvojotvorová batéria
Umývadlová dvojotvorová batéria
bez telesa, rozpätie 230 mm, rozteč 110 mm
Umyvadlová dvouotvorová baterie

Páková vaňová batéria
nástenná montáž
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
zaistené proti spätnému toku
Páková vaňová batéria
Páková sprchová batéria
nástenná montáž
zaistené proti spätnému toku
Páková sprchová batéria

biela/chróm

23 431 LS0

414 €

chróm

23 430 000

234 €

biela/chróm

23 430 LS0

305 €
Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
EUROSTYLE cosmopolitan

povrchová úprava

artikel

cena

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky
Páková umývadlová batéria
s funkciou EcoJoy

chróm

33 552 002

122 €

chróm

33 552 20E

122 €

Páková umývadlová batéria CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 374 20E

119 €

Páková umývadlová batéria EcoJoy
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 468 20E

115 €

Páková umývadlová batéria CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 373 20E

114 €

Páková umývadlová batéria
otočná výtoková trubica s dorazom
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 043 002

167 €

Umývadlová dvojotvorová batéria
nástenná montáž, vrchný diel pre 32635
bez telesa, rozpätie 170 mm, rozstup 150 mm

chróm

19 571 002

202 €

32 635 000

207 €

EUROSTYLE cosmopolitan

Podomietkové teleso
montážna hĺbka 45–75 mm
bez montážnych dielov
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
Páková bidetová batéria
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

33 565 002

128 €

Páková vaňová batéria
nástenná montáž
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 591 002

159 €

Páková vaňová batéria s príslušenstvom
nástenná montáž
set obsahuje: ručná sprcha (27222000)
sprchová hadica relexaflex 1500 mm (28151000)
nástenný držiak (27056000)

chróm

33 592 002

202 €

Páková sprchová batéria
nástenná montáž
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 590 002

128 €

Odkladacia plocha – plast
pre 33590002

chróm

18 383 002

32 €

Páková vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

19 506 002

166 €

Páková sprchová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35501, bez podomietkového telesa

chróm

19 507 002

153 €

35 501 000

111 €

Podomietkové teleso pre pákové batérie
možné ploché vstavanie 70–100 mm
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
keramická kartuša 46 mm s technológiou SilkMove®
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GROHE
ESSENTIALS

povrchová úprava

artikel

cena

chróm

40 369 000

33 €

Pohár
číre sklo

40 372 000

17 €

Mydelník
číre sklo

40 368 000

19 €

ESSENTIALS

Nástenný držiak
pre pohár, mydelník, dávkovač tekutého mydla

Dávkovač tekutého mydla
matné sklo, obsah: 0,2 l

chróm

40 394 000

27 €

Kruhový držiak na uteráky
priemer: 180 mm

chróm

40 365 000

31 €

Držiak na uteráky
dvojramenný

chróm

40 371 000

54 €

Držiak na osušky
450 mm

chróm

40 688 000

53 €

Držiak na uteráky
600 mm

chróm

40 366 000

54 €

Držiak na osušky
800 mm

chróm

40 386 000

62 €

Háčik

chróm

40 364 000

20 €

Držiak toaletného papiera
bez krytu

chróm

40 689 000

40 €

Držiak toaletného papiera
s krytom

chróm

40 367 000

44 €

Súprava na čistenie toalety
nástenný model
nádobka: matné sklo

chróm

40 374 000

62 €

Držiak rezervného toaletného papiera
nástenný model

chróm

40 385 000

34 €

Sada doplnkov
set obsahuje: 40366000, 40367000, 40365000,
40364000, 40369000, 40368000

chróm

40 344 000

156 €

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
Eurosmart New

Eurosmart New
povrchová úprava

artikel

cena

Páková umyvadlová batéria S
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky
Páková umyvadlová batéria S CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu
Páková umyvadlová batéria S
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky
Páková umyvadlová batéria S CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

33 265 002

85 €

chróm

32 926 002

85 €

chróm

32 467 002

80 €

chróm

32 154 002

80 €

Páková umyvadlová batéria M
vyššie prevedenie
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 322 001

102 €

Páková umyvadlová batéria M CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 393 10E

102 €

Páková umyvadlová batéria M
vyššie prevedenie
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 324 001

92 €

Páková umyvadlová batéria M CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu
Páková umyvadlová batéria L
otočná výtoková trubica s dorazom
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 395 10E

93 €

chróm

23 537 002

137 €

Páková bidetová batéria S
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 929 002

85 €

Páková vaňová batéria
nástenná montáž
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 300 002

108 €

Páková vaňová batéria s príslušenstvom
nástenná montáž
set obsahuje: ručná sprcha (27923000)
sprchová hadica relexaflex 1500 mm (28151000)
nástenný držiak (28605000)

chróm

33 302 002

136 €

Páková sprchová batéria
nástenná montáž
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 555 002

89 €

33 305 002

132 €

33 556 002

115 €

Páková vaňová batéria pod omietku
set obsahuje vrchný diel a teleso pod omietku
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
Páková sprchová batéria pod omietku
set obsahuje vrchný diel a teleso pod omietku
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GROHE
EUROSMART

povrchová úprava

artikel

cena

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 925 001

87 €

Páková umývadlová batéria
s funkciou EcoJoy

chróm

32 925 00E

88 €

Páková umývadlová batéria CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 371 10E

89 €

Páková umývadlová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 467 001

83 €

Páková umývadlová batéria CoolStart
kartuša s úspornou funkciou studeného štartu

chróm

23 370 10E

86 €

Páková umývadlová batéria
ručná sprcha s integrovaným prepínačom
sťahovacia retiazka, bez odtokovej súpravy
flexi pripojovacie hadičky

chróm

23 124 000

146 €

Páková bidetová batéria
kĺbový perlátor
odtoková súprava s tiahlom
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 929 001

92 €

Páková vaňová batéria
nástenná montáž
automatické prepínanie: vaňa/sprcha
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 300 001

120 €

Páková vaňová batéria s príslušenstvom
nástenná montáž
set obsahuje: ručná sprcha (27923000)
sprchová hadica relexaflex 1500 mm (28151000)
nástenný držiak (28605000)

chróm

33 302 001

154 €

Páková sprchová batéria
nástenná montáž
zaistené proti spätnému toku

chróm

33 555 001

100 €

Páková vaňová batéria pod omietku
set obsahuje vrchný diel a teleso pod omietku
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

33 305 001

144 €

Páková sprchová batéria pod omietku
set obsahuje vrchný diel a teleso pod omietku

chróm

33 556 001

123 €

EUROSMART

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
SPRCHOVÉ SYSTÉMY

povrchová úprava

artikel

cena

Tempesta Cosmopolitan – Sprchový systém
set obsahuje:
nástenný termostat s prepínačom
ručnú sprchu (27571000), hlavovú sprchu (28232000)
sprchovú hadicu 175 mm (28388000)
horizontálne otočné sprchové rameno 390 mm
s otočným kĺbom, otočný uhol ± 20°

chróm

27 922 000

509 €

Euphoria – Sprchový systém
set obsahuje:
nástenný termostat s prepínačom
ručnú sprchu (27221000), hlavovú sprchu (28491000)
sprchovú hadicu 175 mm (28388000)
horizontálne otočné sprchové rameno 450 mm
s otočným kĺbom, otočný uhol ± 20°

chróm

27 296 001

603 €

Euphoria Cube – Sprchový systém
set obsahuje:
nástenný termostat s prepínačom
ručnú sprchu (27699000), hlavovú sprchu (27705000)
sprchovú hadicu 175 mm (28388000)
horizontálne otočné sprchové rameno 450 mm
s otočným kĺbom, otočný uhol ± 25°

chróm

27 932 000

590 €

Rainshower – Sprchový systém
set obsahuje:
nástenný termostat s prepínačom
ručnú sprchu (27034000), hlavovú sprchu (28368000)
kovovou sprchovú hadicu 175 mm
horizontálne otočné sprchové rameno 450 mm
s otočným kĺbom, otočný uhol ± 20°

chróm

27 032 001

1106 €

Grohtherm Cube – Sprchový systém
set obsahuje:
nástenný termostat s prepínačom
ručnú sprchu (27699000), hlavovú sprchu (27479000)
sprchovú hadicu 175 mm (28388000)
sprchové rameno 400 mm
s otočným kĺbom, otočný uhol ± 30°

chróm

26 087 000

1 196 €

sprchové systémy
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HLAVOVÉ SPRCHY

hlavové sprchy

povrchová úprava

artikel

cena

27 705 000

130 €

Euphoria Cube – Hlavová sprcha
rozmer: 152 x 152 mm
s obmedzovačom konštatného prietoku 9,4 l/min.
guľový kĺb s otočným uhlom + – 20⁰

chróm

Euphoria Cube – Hlavová sprcha vr. ramená
rozmer: 152 x 152 mm
sprchové rameno 286 mm (27709000)
sprchový prúd Rain
guľový kĺb s otočným uhlom + – 20°

chróm

Rainshower – Hlavová sprcha vr. ramená
rozmer: 230x230 mm (kovová)
hlavová sprcha (27490000)
sprchové rameno 286 mm (27709000)
guľový kĺb s otočným uhlom + – 30 °

chróm

Rainshower – Hlavová sprcha vr. ramená
rozmer: 230 x 230 mm (kovová)
hlavová sprcha (27490000)
stropný výpust 142 mm (27711000)
guľový kĺb s otočným uhlom + – 30 °

chróm

26 055 000

Rainshower – Hlavová sprcha
rozmer: 210 x 210 mm (kovová)
sprchový prúd Rain
guľový kĺb s otočným uhlom + – 30⁰

chróm

Rainshower F – Hlavová sprcha
rozmer: 254 x 254 mm (kovová)
sprchový prúd Rain
guľový kĺb s otočným uhlom + – 20⁰

chróm

Rainshower F – Hlavová sprcha vr. ramená
rozmer: 254 x 254 mm (kovová)
sprchové rameno 275 mm (27488000)
sprchový prúd Rain
guľový kĺb s otočným uhlom + – 20°
Rainshower F – Hlavová sprcha vr. ramená
Rozmer: 254 x 254 mm
hlavová sprcha (27285000)
stropný výpust 142 mm (27485000)
s obmedzovačom konštantného prietoku 9,5 l/min.

chróm

Rainshower F – Hlavová sprcha
rozmer: 381 x 60 x 677 mm (kovová)
sprchový prúd: Rain, BOKOMA Spray ™, vodopád
nutné príslušenstvo: pripojovací set 26042

chróm

Príslušenstvo – Pripojovací set
rozmer: 295 x 121 x 181 mm
maximálna montážna hĺbka: 91 mm
minimálna sila steny: 200 mm

chróm

Rainshower F – Stropní sprcha
rozmer: 381 x 17 x 456 mm (kovová)
sprchový prúd: Rain, BOKOMA Spray ™, vodopád
požadovaný minimálny prietok: 20 l/min.

chróm

27 939 001

2 763 €

Euphoria Cosmopolitan – Hlavová sprcha
priemer: 180 mm
sprchový prúd Rain
guľový kĺb s otočným uhlom + – 20⁰

chróm

27 491 000

123 €

Euphoria Cosmopolitan – Hlavová sprcha
s obmedzovačom konštatného prietoku 9,4 l/min.

chróm

chróm

hlavové sprchy

povrchová úprava

artikel

cena

Power&Soul – Hlavová sprcha
chróm
priemer: 190 mm, s prepínacím tlačidlom
sprchové prúdy: Rain, Rain O2, Bokoma Spray™, Jet
guľový kĺb s otočným uhlom + – 30⁰

27 766 000

127 €

Power&Soul – Hlavová sprcha
s obmedzovačom konštatného prietoku 9,5 l/min.

chróm

27 767 000

127 €

Power&Soul – Hlavová sprcha
chróm
priemer: 190 mm, s prepínacím tlačidlom
sprchové prúdy: Rain, Rain O2, Bokoma Spray™, Jet
guľový kĺb s otočným uhlom + – 30⁰

27 764 000

134 €

Power&Soul – Hlavová sprcha
s obmedzovačom konštatného prietoku 9,5 l/min.

chróm

27 765 000

134 €

481 €

Rainshower – Hlavová sprcha vr . ramená
priemer: 210 mm
hlavová sprcha (28373000)
sprchové rameno 286 mm (28576000)
s obmedzovačom konštantného prietoku 9,5 l/min.

chróm

26 052 000

357 €

27 479 000

415 €

chróm

26 053 000

343 €

27 271 000

408 €

Rainshower – Hlavová sprcha vr. ramená
priemer: 210 mm
hlavová sprcha (28373000)
stropný výpust 142 mm (28724000)
s obmedzovačom konštantného prietoku 9,5 l/min.

Rainshower – Hlavová sprcha vr. ramená biela/chróm
priemer: 210 mm
hlavová sprcha (28373LS0)
stropný výpust 142 mm (28724LS0)
s obmedzovačom konštantného prietoku 9,5 l/min.

26 053 LS0

423 €

Rainshower – Hlavová sprcha vr. ramená
priemer: 310 mm
hlavová sprcha (27478000)
sprchové rameno 380 mm (28361000)
s obmedzovačom konštantného prietoku 9,5 l/min.

chróm

26 066 000

474 €

Rainshower – Hlavová sprcha vr. ramená
priemer: 310 mm
hlavová sprcha (27478000)
stropný výpust 142 mm (28724000)
s obmedzovačom konštantného prietoku 9,5 l/min .

chróm

26 067 000

474 €

Rainshower – Hlavová sprcha
priemer: 210 mm (kovová)
sprchový prúd Rain
guľový kĺb s otočným uhlom + – 20⁰

chróm

28 368 000

350 €

Rainshower – Hlavová sprcha
s funkciou EcoJoy

chróm

28 368 00E

350 €

Rainshower – Hlavová sprcha vr. ramená
priemer: 210 mm
hlavová sprcha (28368000)
sprchové rameno 422 mm (28146000)
guľový kĺb s otočným uhlom + – 30 °

chróm

26 171 000

370 €

Rainshower – Hlavová sprcha vr. ramená biela/chróm
priemer: 210 mm
hlavová sprcha (28368LS0)
sprchové rameno 422 mm (28146LS0)
guľový kĺb s otočným uhlom + – 30 °

26 171 LS0

499 €

26 073 000

26 054 000

26 060 000

26 071 000

27 938 001

26 042 000

27 492 000

209 €

495 €

428 €

421 €

2 763 €

190 €

118 €

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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hlavové sprchy
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povrchová úprava

artikel

cena

Rainshower – Hlavová sprcha
rozmer: 300 x 150 mm (kovová)
sprchový prúd Rain
na otočnom kĺbe

chróm

27 470 000

423 €

Rainshower – Hlavová sprcha
priemer: 310 mm (kovová)
sprchový prúd Rain
guľový kĺb s otočným uhlom + – 20⁰

chróm

27 477 000

472 €

Grandera – Hlavová sprcha
rozmer: 221 x 221 mm (kovová)
sprchový prúd Rain
na otočnom kĺbe

chróm

27 974 000

397 €

Tempesta New – Hlavová sprcha
priemer: 100 mm
sprchové prúdy: Rain, Rain O2, Massage, Jet
s obmedzovačom konštantného prietoku 9,4 l/min.
guľový kĺb s otočným uhlom + – 30°

chróm

27 606 000

52 €

Rainshower F – Bočná sprcha
rozmer: 127 x 127 mm
regulátor smeru prietoku na kĺbe + – 12,5°
skrutka na reguláciu prietoku

chróm

27 251 000

100 €

Relexa – Sprchové rameno
dĺžka: 152 mm
kovové prevedenie

chróm

28 541 000

74 €

Rainshower – Sprchové rameno
dĺžka: 286 mm
kovové prevedenie

chróm

28 576 000

79 €

Rainshower – Sprchové rameno
dĺžka: 380 mm

chróm

28 361 000

91 €

Rainshower – Sprchové rameno
dĺžka: 275 mm
kovové prevedenie

chróm

27 488 000

70 €

Euphoria Cube – Sprchové rameno
dĺžka: 286 mm
kovové prevedenie

chróm

27 709 000

96 €

Grandera – Sprchové rameno
dĺžka: 286 mm
kovové prevedenie

chróm

27 986 000

90 €

Rainshower – Stropný výpust
dĺžka: 142 mm
kovové prevedenie

chróm

28 724 000

60 €

Rainshower – Stropný výpust
dĺžka: 296 mm

chróm

28 497 000

69 €

Euphoria Cube – Stropný výpust
dĺžka: 154 mm
kovové prevedenie

chróm

27 711 000

82 €

Euphoria Cube – Stropný výpust
dĺžka: 292 mm

chróm

27 484 000

60 €

Grandera – Stropný výpust
dĺžka: 142 mm
kovové prevedenie

chróm

27 978 000

66 €

Grandera – Stropný výpust
dĺžka: 296 mm

chróm

27 982 000

79 €

GROHE
ručné sprchy

Ručné sprchy

povrchová úprava

artikel

cena

Tempesta New – Ručná sprcha
sprchový prúd Rain
s obmedzovačom konštantného prietoku 9,5 l/min.

chróm

27 923 000

18 €

Tempesta New – Ručná sprcha
2 vodné lúče: Rain/Rain O2
rýchločistiaci systém SpeedClean

chróm

27 597 000

22 €

Tempesta New – Ručná sprcha
s obmedzovačom konštantného prietoku 5,7 l/min.

chróm

27 597 00E

22 €

Tempesta Cosmopolitan – Ručná sprcha
2 vodné lúče: Rain/Jet
rýchločistiaci systém SpeedClean

chróm

27 571 001

24 €

Tempesta Cosmopolitan – Ručná sprcha
3 vodné lúče: Rain, Rain O2, Massage
rýchločistiaci systém SpeedClean

chróm

27 572 001

31 €

Tempesta Cosmopolitan – Ručná sprcha
s obmedzovačom konštantného prietoku 9,5 l/min.

chróm

27 574 001

31 €

Power&Soul – Ručná sprcha
2 vodné lúče: Rain/Rain O2
s prepínacím tlačidlom
rýchločistiaci systém SpeedClean

chróm

27 669 000

76 €

27 671 000

76 €

Power&Soul – Ručná sprcha
s obmedzovačom konštatného prietoku 9,5 l/min.
Power&Soul – Ručná sprcha
2 vodné lúče: Rain/Rain O2
s prepínacím tlačidlom
rýchločistiaci systém SpeedClean

chróm

27 660 000

94 €

Power&Soul – Ručná sprcha
s obmedzovačom konštatného prietoku 9,5 l/min.

chróm

27 661 000

94 €

Power&Soul – Ručná sprcha
priemer: 130 mm, s prepínacím tlačidlom
sprchové prúdy: Rain, Rain O2, Bokoma Spray™, Jet
rýchločistiaci systém SpeedClean

chróm

27 672 000

86 €

Power&Soul – Ručná sprcha
s obmedzovačom konštatného prietoku 9,5 l/min.

chróm

27 673 000

86 €

Power&Soul – Ručná sprcha
priemer: 130 mm, s prepínacím tlačidlom
sprchové prúdy: Rain, Rain O2, Bokoma Spray™, Jet
rýchločistiaci systém SpeedClean

chróm

27 663 000

107 €

Power&Soul – Ručná sprcha
s obmedzovačom konštatného prietoku 9,5 l/min.

chróm

27 664 000

107 €

biela/chróm

27 663 LS0

119 €

Rainshower Icon – Ručná sprcha
priemer sprchy 145 mm
sprchový prúd Rain, eco funkcia
redukcia prietoku až na minimálnych 5 l/min.

chróm

27 276 000

103 €

Euphoria Cosmopolitan – Ručná sprcha
sprchový prúd Normal
CoolTouch technológia pre stále chladný povrch

chróm

27 367 000

52 €

Euphoria Cube – Ručná sprcha
sprchový prúd Normal
s obmedzovačom konštantného prietoku 9,4 l/min.

chróm

27 699 000

43 €

Grandera – Ručná sprcha
kovové prevedenie
sprchový prúd Rain
s obmedzovačom konštantného prietoku 7,6 l/min.

chróm

26 037 000

101 €

Power&Soul – Ručná sprcha
priemer: 130 mm, s prepínacím tlačidlom
sprchové prúdy: Rain, Rain O2, Bokoma Spray ™, Jet
rychločistiaci systém SpeedClean

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
Sprchové súpravy

Sprchové súpravy

Sprchové súpravy

artikel

cena

chróm

27 702 000

73 €

chróm

27 598 00E

49 €

povrchová úprava

artikel

cena

chróm

27 799 000

31 €

Euphoria Cube – Sprchová súprava
obsahuje: ručnú sprchu (27698000)
nástenný držiak (27693000)
sprchovú hadicu 1250 mm (28362000)

34 €

Tempesta New – Sprchová súprava EcoJoy®
obsahuje: ručná sprcha (2759700E)
sprchová tyč (27523000)
sprchová hadica 1750 mm (28154000)

27 786 001

63 €

43 €

Tempesta Cosmopolitan – Sprchová súprava chróm
obsahuje: ručnú sprchu (27572001)
sprchovú tyč (27521000)
sprchovú hadicu 1750 mm (28154000)
Power&Soul – Sprchová súprava EcoJoy®
set obsahuje: ručnú sprchu (27673000)
sprchovú tyč 600 mm (27784000)
sprchovú hadicu 1750 mm (28388000)

chróm

27 736 000

184 €

Power&Soul – Sprchová súprava EcoJoy®
sprchovú tyč 900 mm (27785000)

chróm

27 738 000

184 €

Power&Soul – Sprchová súprava EcoJoy®
set obsahuje: ručnú sprchu (27664000)
sprchovú tyč 600 mm (27784000)
sprchovú hadicu 1750 mm (28388000)

chróm

27 732 000

192 €

Tempesta New – Sprchová súprava
obsahuje: ručnú sprchu (27597000)
nástenný držiak (28605000)
sprchovú hadicu 1250 mm (28150000)
Tempesta New – Sprchová súprava EcoJoy®
obsahuje: ručnú sprchu (2759700E)
nástenný držiak (28605000)
sprchovú hadicu 1500 mm (28151000)

chróm

Tempesta Cosmopolitan – Sprchová súprava EcoJoy®chróm

27 803 00E

27 588 001

obsahuje: ručnú sprchu (27574001)
nástenný držiak (27594000)
sprchovú hadicu 1500 mm (28151000)
Power&Soul – Sprchová súprava
obsahuje: ručnú sprchu (27669000)
nástenný držiak (27056000)
sprchovú hadicu 1250 mm (28362000)

chróm

Power&Soul – Sprchová súprava

chróm

27 838 000

121 €

Power&Soul – Sprchová súprava EcoJoy®
obsahuje: ručnú sprchu (27673000)
nástenný držiak (27055000)
sprchovú hadicu 1750 mm (28388000)

chróm

27 742 000

126 €

Power&Soul – Sprchová súprava EcoJoy®
sprchovú tyč 900 mm (27785000)

chróm

27 734 000

198 €

chróm

27 378 000

160 €

Power&Soul – Sprchová súprava EcoJoy®
obsahuje: ručnú sprchu (27664000)
nástenný držiak (27055000)
sprchovú hadicu 1750 mm (28388000)

chróm

147 €

Rainshower Icon – Sprchová súprava
set obsahuje:
ručnú sprchu (27377000)
sprchovú tyč (28797001)
sprchovú hadicu 1750 mm (28388000)

chróm

27 277 001

218 €

Power&Soul – Sprchová súprava
obsahuje: ručnú sprchu (27663000)
nástenný držiak (27074000)
sprchovú hadicu (28364000)

chróm

Rainshower Icon – Sprchová súprava
set obsahuje:
ručnú sprchu (27276000)
sprchovú tyč (28819001)
sprchovú hadicu 1750 mm (28388000)
Rainshower – Sprchová súprava
set obsahuje:
ručnú sprchu (28765000)
sprchovú tyč (28819001)
sprchovú hadicu 1750 mm (28388000)

chróm

28 770 001

210 €

Euphoria Cube – Sprchová súprava
obsahuje:
ručnú sprchu (27699000)
sprchovú tyč (27841000)
sprchovú hadicu 1750 mm (28388000)

chróm

27 701 000

192 €

Trigger Spray – Bidetová sprcha
set obsahuje:
ručnú sprchu s vypínačom (27512000)
držiak sprchy (28605000)
sprchovú hadicu (28102000)

chróm

27 513 000

50 €

27 839 000

101 €

obsahuje: ručnú sprchu (27660000)
nástenný držiak (27056000)
sprchovú hadicu 1250 mm (28362000)

Power&Soul – Sprchová souprava
obsahuje: ručnú sprchu (27 663 LS0)
nástenný držiak (27 074 LS0)
sprchovú hadicu (28364000)
Rainshower Icon – Sprchová súprava
obsahuje: ručnú sprchu (27 377 000)
nástenný držiak (27 056 000)
sprchovú hadicu 1250 mm (28 362 000)

26

povrchová úprava

biela/chróm

27 741 000

26 174 000

26 174 LS0

163 €

176 €

chróm

27 383 000

94 €

Euphoria Cosmopolitan – Sprchová souprava chróm
obsahuje: ručnú sprchu (27367000)
nástenný držiak (27056000)
sprchovú hadicu 1500 mm (28151000)

27 369 000

68 €

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

GROHE
Sprchové príslušenstvo

Sprchové príslušenstvo

povrchová úprava

artikel

cena

Tempesta Cosmopolitan –
Nástenný držiak sprchy
pevný

chróm

27 594 000

11 €

Rainshower – Nástenný držiak sprchy
pevný

chróm

27 056 000

26 €

Rainshower – Nástenný držiak sprchy
pevný

chróm

27 074 000

29 €

Rainshower – Nástenný držiak sprchy
pevný

biela

27 074 LS0

42 €

Rainshower – Nástenný držiak sprchy
pevný

chróm

27 075 000

29 €

Tempesta New – Nástenný držiak sprchy
nastaviteľný

chróm

27 595 000

17 €

Rainshower – Nástenný držiak sprchy
nastaviteľný

chróm

27 055 000

40 €

Euphoria Cube – Nástenný držiak sprchy
pevný

chróm

27 693 000

23 €

Grandera – Nástenný držiak sprchy
pevný

chróm

27 969 000

76 €

Allure Brilliant – Nástenný držiak
kovové prevedenie
pevný

chróm

27 706 000

28 €

Relexa plus – Nástenné kolienko
vonkajší závit

chróm

28 671 000

27 €

Rainshower – Nástenné kolienko
vonkajší závit
zaistené proti spätnému toku

chróm

27 057 000

46 €

Rainshower – Nástenné kolienko
vonkajší závit
zaistené proti spätnému toku

biela

27 057 LS0

58 €

Rainshower – Nástenné kolienko
vonkajší závit
zaistené proti spätnému toku

chróm

27 076 000

46 €

Eurocube – Nástenné kolienko
vonkajší závit
zaistené proti spätnému toku

chróm

27 704 000

26 €

Grandera – Nástenné kolienko
vonkajší závit
zaistené proti spätnému toku

chróm

27 970 000

114 €

Allure Brilliant – Nástenné kolienko
kovové prevedenie
vonkajší závit
zaistené proti spätnému toku

chróm

27 707 000

45 €

Relexa – Nástenné kolienko s držiakom
vonkajší závit
pevný držiak

chróm

28 628 000

28 €

Rainshower – Priechodka výsuvnej sprchy
na zabudovanie do obkladu na okraji okolo vane
obsahuje sprchovú hadicu (28158000)
pre všetky ručné sprchy

chróm

27 151 000

87 €

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
Sprchové príslušenstvo

Sprchové príslušenstvo

povrchová úprava

artikel

cena

Euphoria Cube – Priechodka výsuvnej sprchy
na zabudovanie do obkladu na okraji okolo vane
obsahuje sprchovú hadicu (28158000)
pre všetky ručné sprchy

chróm

27 930 000

175 €

Tempesta Cosmopolitan – Sprchová tyč
dĺžka: 600 mm
s nástennými držiakmi
pohyblivý držiak s kĺbom

chróm

27 521 000

48 €

Tempesta Cosmopolitan – Sprchová tyč
dĺžka: 900 mm

chróm

27 522 000

49 €

Power&Soul – Sprchová tyč
dĺžka: 600 mm
pohyblivý držiak s kĺbom
nastaviteľná vzdialenosť medzi nástennými úchytmi

chróm

27 784 000

95 €

Power&Soul – Sprchová tyč
dĺžka: 900 mm

chróm

27 785 000

101 €

Movario – Sprchová hadica
materiál: plast
dĺžka: 1500 mm
otočný kónus pre funkciu Twistfree

chróm

28 409 000

29 €

Movario – Sprchová hadica
dĺžka: 1750 mm

chróm

28 410 000

31 €

Movario – Sprchová hadica
dĺžka: 2000 mm

chróm

28 413 000

35 €

Silverflex – Sprchová hadica
materiál: plast s hladkým povrchom
dĺžka: 1250 mm
otočný kónus pre funkciu Twistfree

chróm

28 362 000

21 €

Silverflex – Sprchová hadica
dĺžka: 1500 mm

chróm

28 364 000

23 €

Silverflex – Sprchová hadica
dĺžka: 1750 mm

chróm

28 388 000

29 €

Silverflex – Sprchová hadica
dĺžka: 2000 mm

chróm

27 137 000

31 €

Relexaflex – Sprchová hadica
materiál: plast
dĺžka: 1250 mm

chróm

28 150 000

15 €

Relexaflex – Sprchová hadica
dĺžka: 1500 mm

chróm

28 151 000

16 €

Relexaflex – Sprchová hadica
dĺžka: 1750 mm

chróm

28 154 000

19 €

Relexaflex – Sprchová hadica
dĺžka: 2000 mm

chróm

28 155 000

25 €

Relexaflex – Sprchová hadica
kovové prevedenie
dĺžka: 2000 mm
určené pre sprchové priechodky
pripojenie: G3/8" x G1/2"

chróm

28 158 000

33 €

48 166 000

11 €

Grohclean – Čistiaci prostriedok
prostriedok na armatúry a kúpeľne
500 ml vo fľaštičke s rozprašovačom
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GROHE
grohtherm

povrchová úprava

artikel

cena

Cube 3000 – Termostatická sprchová batéria
nástenná montáž
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
zaistené proti spätnému toku

chróm

34 488 000

346 €

Cube 3000 – Termostatická sprchová batéria
nástenná montáž
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
vrátane odkladacej plochy

chróm

34 491 000

385 €

Cube 3000 – Termostatická vaňová batéria
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
viacfunkčné prepínanie: vaňa/sprcha
XL vodopád

chróm

34 497 000

455 €

Cube 3000 – Termostatická vaňová batéria
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
viacfunkčné prepínanie: vaňa/sprcha
vrátane odkladacej plochy

chróm

34 502 000

490 €

biela

18 700 000

39 €

Cosmopolitan 3000 – Termostatická sprchová batéria 
nástenná montáž
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
CoolTouch® – technológia pre stále chladný povrch

chróm

34 274 000

403 €

Cosmopolitan 3000 – Termostatická vaňová batéria 
nástenná montáž
víacfunkčné prepínanie: vaňa/sprcha
CoolTouch® – technológia pre stále chladný povrch

chróm

34 276 000

474 €

G 2000 New – Termostatická sprchová batéria 
nástenná montáž
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
CoolTouch® – technológia pre stále chladný povrch

chróm

34 169 001

298 €

G 2000 New – Termostatická sprchová batéria 
nástenná montáž
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
vrátane odkladacej plochy

chróm

34 469 001

336 €

G 2000 New – Termostatická vaňová batéria 
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
viacfunkčné prepínanie: vaňa/sprcha
CoolTouch® – technológia pre stále chladný povrch

chróm

34 174 001

372 €

G 2000 New – Termostatická vaňová batéria 
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
viacfunkčné prepínanie: vaňa/sprcha
vrátane odkladacej plochy

chróm

34 464 001

392 €

Odkladacia plocha
pre 34169001 a 34174001
kovové prevedenie

chróm

18 608 001

46 €

grohtherm

Odkladacia plocha
pre 34488000 a 34497000

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
grohtherm

povrchová úprava

artikel

cena

Cosmopolitan 1000 – Termostatická sprchová batéria M  chróm
nástenná montáž, celokovové prevedenie
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
zaistené proti spätnému toku

34 065 002

223 €

Cosmopolitan 1000 – Termostatická vaňová batéria M 
nástenná montáž, celokovové prevedenie
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

34 215 002

274 €

Cosmopolitan 1000 – Termostatická sprchová batéria
nástenná montáž
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
zaistené proti spätnému toku

chróm

34 065 000

241 €

Cosmopolitan 1000 – Termostatická vaňová batéria
nástenná montáž
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

34 215 000

288 €

G 1000 New – Termostatická sprchová batéria
nástenná montáž
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
CoolTouch® - technológia pre stále chladný povrch

chróm

34 143 003

205 €

G 1000 New – Termostatická vaňová batéria
úsporné tlačidlo , úsporná zarážka
viacfunkčné prepínanie: vaňa/sprcha
CoolTouch® - technológia pre stále chladný povrch

chróm

34 155 003

262 €

G 1000 New – Termostatická sprchová súprava
set obsahuje:
termostatickú sprchovú batériu (34143003)
sprchovú súpravu (27598000)

chróm

34 151 003

241 €

G 1000 – Termostatická sprchová batéria
nástenná montáž
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
zaistené proti spätnému toku

chróm

34 143 000

231 €

G 1000 – Termostatická vaňová batéria
nástenná montáž
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

34 155 000

285 €

G 1000 – Termostatická sprchová súprava
set obsahuje:
termostatickú sprchovú batériu (34143000)
sprchovú súpravu (27598000)

chróm

34 151 001

242 €

G 800 – Termostatická sprchová batéria
nástenná montáž
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
zaistené proti spätnému toku

chróm

34 558 000

166 €

G 800 – Termostatická vaňová batéria
nástenná montáž
úsporné tlačidlo, úsporná zarážka
automatické prepínanie: vaňa/sprcha

chróm

34 567 000

215 €

G 800 – Termostatická sprchová súprava
set obsahuje:
termostatickú sprchovú batériu (34558000)
sprchovú súpravu (27598000)

chróm

34 565 000

202 €

grohtherm
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GROHE
grohtherm

povrchová úprava

artikel

cena

Cube 3000 – Termostatická vaňová batéria
vrchný diel pre 35500, bez podomietkového telesa
prepínanie: vaňa/sprcha, regulácia prietoku
ovládač teploty

chróm

19 958 000

294 €

Cube 3000 – Termostatická sprchová batéria
bez možnosti prepínania

chróm

19 959 000

267 €

G 1000 New – Termostatická vaňová batéria pod omietku chrom
vrchný diel pre 35500, bez podmítkového telesa
prepínanie: sprcha/sprcha, regulácia prietoku
ovládač teploty

19 985 000

205 €

G 1000 New – Termostatická vaňová batéria pod omietku
prepínanie: vaňa/sprcha

chrom

19 986 000

205 €

G 1000 New – Termostatická sprchová batéria pod omietku
bez možnosti prepínania

chrom

19 984 000

181 €

G 2000 New – Termostatická vaňová batéria
vrchný diel pre 35500, bez podomietkového telesa
prepínanie: vaňa/sprcha, regulácia prietoku
ovládač teploty

chróm

19 355 001

272 €

G 2000 New – Termostatická sprchová batéria
bez možnosti prepínania

chróm

19 354 001

245 €

Cosmopolitan 3000 – Termostatická vaňová batéria
vrchný diel pre 35500, bez podomietkového telesa
prepínanie: vaňa/sprcha, regulácia prietoku
ovládač teploty

chróm

19 567 000

455 €

Cosmopolitan 3000 – Termostatická sprchová batéria
bez možnosti prepínania

chróm

19 568 000

399 €

Cosmopolitan 3000 – Termostatická vaňová batéria
vrchný diel pre 35500, bez podomietkového telesa
prepínanie: vaňa/sprcha, regulácia prietoku
ovládač teploty

chróm

19 468 000

372 €

Cosmopolitan 3000 – Termostatická sprchová batéria
bez možnosti prepínania
G 1000 New – Vrchný diel ventilu pod omietku
nastaviteľná hĺbka zabudovania 20–80 mm
kovová rozeta s utesnením ku stene
ovládacie kohút na závit

chróm

19 467 000

315 €

chróm

19 981 000

40 €

Cosmopolitan 2000 New – Vrchný diel ventilu pod omietkuchróm
nastaviteľná hĺbka zabudovania 28–80 mm
kovová rozeta s utesnením k stene
ovládací kohút na závit

19 243 001

47 €

Cosmopolitan 3000 – Vrchný diel ventilu pod omietku
nastaviteľná hĺbka zabudovania 28–80 mm
kovová rozeta s utesnením k stene
ovládací kohút na závit

19 470 000

61 €

Spodný diel ventilu pod omietku
prípojné skrutkovanie 1/2"
krátke vreteno
ochranné puzdro

29 800 000

22 €

Spodný diel ventilu pod omietku
prípojné skrutkovanie 3/4”

29 802 000

40 €

Spodný diel ventilu pod omietku
prípojné skrutkovanie 1”

29 805 000

60 €

Podomietkové teleso pre termostatické batérie
plochá inštalačná hĺbka 70mm–95mm
vysoký prietok, 50 l/min. pri využití všetkých výstupov
2 výstupy hore + 1 spodný neregulovateľný výstup

35 500 000

277 €

grohtherm

chróm

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
GROHTHERM F/RAPIDO C

GROHTHERM F/RAPIDO C

Vrchný diel ventilu pod omietku
vrchný diel pre 35028, bez podomietkového telesa
kovová rozeta s utesnením k stene
ovládací kohút na závit

povrchová úprava

artikel

cena

chróm

27 623 000

215 €

35 028 000

121 €

27 625 000

538 €

35 031 000

349 €

Spodný diel ventilu pod omietku
prietok pri 3 baroch: 55 l/min.
plochá inštalačná hĺbka 70–95 mm
pripojenie 1/2"
Trojcestný ventil pod omietku
vrchný diel pre 35031, bez podomietkového telesa
kovová rozeta, kovové kohúty
vertikálna alebo horizontálna montáž

chróm

Teleso pre trojcestný ventil pod omietku
prietok pri 3 barech: 55/110/140 l/min.
plochá inštalačná hĺbka 70–95 mm
3 regulovateľné výstupy, pripojenie 1/2"
Termostatická vaňová batéria pod omietku
vrchný diel pre 35500, bez podomietkového telesa
prepínanie: vaňa/sprcha, regulácia prietoku
kovová rozeta, kovové ovládače teploty

chróm

27 618 000

632 €

Termostatická centrálna batéria pod omietku
vrchný diel pre 35500, bez podomietkového telesa
bez možnosti uzavierania a prepínania
kovová rozeta, kovový ovládač teploty

chróm

27 619 000

551 €

35 500 000

277 €

27 621 000

282 €

35 034 000

190 €

Podomietkové teleso pre termostatické batérie
plochá inštalačná hĺbka 70–95 mm
vysoký prietok, 50 l/min. pri využití všetkých výstupov
2 výstupy hore + 1 spodný neregulovateľný výstup
Nástenné kolienko s držiakom
vrchný diel pre 35034, bez podomietkového telesa
kovová rozeta s utesnením k stene
vertikálna alebo horizontálna montáž
Montážne teleso pre nástenné kolienko
inštalačná krabica s odnímateľným krytom
plochá inštalačná hĺbka 70–95 mm
pripojenie 1/2"

32

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

chróm

GROHE
Blue/red

povrchová úprava

artikel

cena

chróm

33 249 001

691 €

Filtr
výmenný filter pre Grohe Blue
kapacita 600 litrov

40 404 001

83 €

Filtr
výmenný filter pre Grohe Blue
kapacita 3000 litrov

40 412 001

229 €

artikel

cena

31 323 001

2 489 €

blue

Páková drezová batéria s filtračnou funkciou
otočná výtoková trubica
set obsahuje:
hlava filtra s flexi nastavením
výmenný filter 600 l
sieťový diel 100–240V AC s výstupným napätím 6 V
pre ukazovateľ výmeny filtra
samostatná páka pre filtrovanú vodu
oddelenie vedenia vody

povrchová úprava

blue

Páková drezová batéria
s funkciou chladenej, filtrovanej a perlivej vody
set obsahuje:
drezová batéria GROHE Blue s otočnou výtokovou trubicou
dvojcestná armatúra
oddelenie vedenia vody
chladiaci box (230 V)
tlaková fľaša– 425 gr CO2
výmenný filter – 600 l

RED

Páková drezová batéria Duo a bojler
set obsahuje:
drezová batéria GROHE Red Duo
bojler s termostatom
6 litrov vriacej vody 100 ⁰C alebo 11 litrov vody 55 ⁰C
rozmery: 525 x 210 x 300 mm
dvojcestná armatúra
otočný izolovaný výtok
prípojné napätie 230 V
príkon 2100 W

chróm

povrchová úprava

artikel

cena

chróm

30 079 000

1 658 €

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
kuchynské armatÚry

KUCHYNSKÉ ARMATÚRY

CONCETTO – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočný výtok, otočný uhol 100°
vyťahovací perlátorový výtok
CONCETTO – Páková drezová batéria
CONCETTO – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica
flexi pripojovacie hadičky

34

povrchová
úprava

artikel

cena

povrchová
úprava

artikel

cena

chróm

31 129 001

222 €

chróm

30 193 000

110 €

supersteel

31 129 DC1

289 €

chróm

32 661 001

186 €

supersteel

30 193 DC0

142 €

EUROSMART Cosmopolitan –
Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 843 000

151 €

EUROSMART COSMOPOLITAN –
Páková drezová batéria
s funkciou EcoJoy

chróm

32 843 00E

150 €

Eurosmart New – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica
flexi pripojovacie hadičky

chróm

33 281 002

104 €

33 281 20E

104 €

195 €

Eurosmart New – Páková drezová batéria chróm
s funkciou EcoJoy
chróm
Eurosmart New –
Páková drezová batéria CoolStart
kartuša s funkciou studeného štartu

30 260 002

104 €

chróm

33 281 001

119 €

178 €

EUROSMART – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica
flexi pripojovacie hadičky
EUROSMART – Páková drezová batéria
s funkciou EcoJoy

chróm

33 281 00E

119 €

EUROSMART NEW – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica
flexi pripojovacie hadičky

chróm

33 202 002

109 €

EUROSMART – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica
flexi pripojovacie hadičky

chróm

33 202 001

116 €

CONCETTO – Páková drezová batéria

supersteel

32 661 DC1

236 €

CONCETTO – Páková drezová batéria
otočná výtoková trubica
vyťahovací perlátorový výtok
spätná pružina

chróm

32 663 001

231 €

CONCETTO – Páková drezová batéria

supersteel

32 663 DC1

286 €

Eurodisc Cosmopolitan –
Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočný liaty výtok
prepínač: perlátor/sprcha

chróm

32 257 002

279 €

EUROSTYLE Cosmopolitan –
Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica
flexi pripojovacie hadičky

chróm

EUROSTYLE Cosmopolitan –
Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica
flexi pripojovacie hadičky

chróm

EUROSTYLE Cosmopolitan –
Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica
flexi pripojovacie hadičky

chróm

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

31 124 002

33 975 002

31 126 002

215 €

KUCHYNSKÉ ARMATÚRY

EUROSMART Cosmopolitan –
Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica
flexi pripojovacie hadičky
EUROSMART COSMOPOLITAN –
Páková drezová batéria

GROHE
kuchynské armatÚry

povrchová úprava

artikel

cena

EUROCUBE – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočný liaty výtok
flexi pripojovacie hadičky

chróm

31 255 000

230 €

K7 – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočný výtok, otočný uhol 120⁰
flexi pripojovacie hadičky

chróm

32 175 000

620 €

supersteel

32 175 DC0

806 €

chróm

32 176 000

665 €

supersteel

32 176 DC0

866 €

chróm

32 950 000

649 €

supersteel

32 950 DC0

843 €

chróm

31 379 000

624 €

K7 – Páková drezová batéria

supersteel

31 379 DC0

811 €

K4 – Páková drezová batéria
integrovaná, vyťahovacia sprška
otočná výtoková trubica
prepínač: perlátor/sprcha

chróm

33 782 000

444 €

ZEDRA – Páková drezová batéria
integrovaná, vyťahovacia sprška
otočná výtoková trubica
prepínač: perlátor/sprcha

chróm

32 294 001

416 €

ZEDRA – Páková drezová batéria

supersteel

32 294 SD1

591 €

chróm

31 375 000

231 €

Minta – Páková drezová batéria

supersteel

31 375 DC0

285 €

Minta – Páková drezová batéria
otočná výtoková trubica
vyťahovací perlátorový výtok
spätná pružina

chróm

32 918 000

256 €

Minta – Páková drezová batéria
s funkciou EcoJoy

chróm

32 918 00E

259 €

KUCHYNSKÉ ARMATÚRY

K7 – Páková drezová batéria
K7 – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočný liaty výtok, otočný uhol 120⁰
prepínač: perlátor/sprcha
K7 – Páková drezová batéria
K7 – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočný výtok, otočný uhol 120⁰
prepínač: perlátor/sprcha
K7 – Páková drezová batéria
K7 – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočný výtok, otočný uhol 140°
prepínač: perlátor/sprcha

Minta – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica
flexi pripojovacie hadičky

Minta – Páková drezová batéria

supersteel

32 918 DC0

333 €

Minta – Páková drezová batéria
otočná výtoková trubica
vyťahovací perlátorový výtok
spätná pružina

chróm

32 168 000

310 €

Minta – Páková drezová batéria

supersteel

32 168 DC0

403 €

chróm

31 128 001

183 €

supersteel

31 128 DC1

238 €

CONCETTO – Páková drezová batéria
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubice, otočný uhol 140°
flexi pripojovacie hadičky
CONCETTO – Páková drezová batéria

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
Minta Touch

Minta Touch

povrchová úprava

Páková elektronická drezová batéria
Touch:
spustenie studenej vody pomocou dotyku kože
napájenie lítiovou batériou 6 V, typ CR-P2
indikácia stavu batérie rôznymi pulzami
bezpečnostný vypínač, magnetický ventil
automatické bezpečnostné vypínanie po 60 s
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica o 360°
vyťahovací perlátor
spätná pružina
prepínanie: perlátor/sprchový prúd
automatické spätné prepínanie na perlátor
flexi pripojovacie hadičky
zaistené proti spätnému toku
Páková elektronická drezová batéria

chróm

36

cena

31 358 000

583 €

povrchová úprava

artikel

cena

Grohtherm Micro
chróm
pre funkciu Touch zmiešanej vody
nastavenie teploty 15–46 °C
tepelná dezinfekcia bez opätovného nastavovania teploty
prípojka pod prevlečnú maticu DN 10
hore vonkajší závit DN 10
GROHE TurboStat® Termoprvok
integrované spätné klapky
sitko na nečistoty
bez prípojnej sady
GROHE StarLight® chrómový povrch
maximálny rozdiel tlakov 5:1
minimálny doporučený tlak 1.0 bar

34 487 000

150 €

Grohtherm Micro – Pripojovací set
set obsahuje:
T-kus
prípojnú maticu DN 10
2 výstupy s vonkajším závitom DN 10
flexi prípojná hadička
prípojná matica
GROHE StarLight® chrómový povrch

47 533 000

36 €

Grohtherm Micro 

supersteel

31 358 DC0

759 €

chróm

31 360 000

570 €

Páková elektronická drezová batéria
Touch:
spustenie studenej vody pomocou dotyku kože
napájenie lítiovou batériou 6 V, typ CR-P2
indikácia stavu batérie rôznymi pulzami
bezpečnostný vypínač, magnetický ventil
automatické bezpečnostné vypínanie po 60 s
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubica o 360°
vyťahovací perlátorový výtok
spätná pružina
flexi pripojovacie hadičky
zaistené proti spätnému toku
Páková elektronická drezová batéria

artikel

supersteel

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

31 360 DC0

741 €

chróm

GROHE
ZEDRA touch

ZEDRA TOUCH

Páková elektronická drezová batéria
Touch: spustenie studenej vody pomocou dotyku kože
napájanie lítiovou batériou 6 V, typ CR-P2
indikácia stavu batérie rôznymi pulzami
bezpečnostný vypínač, magnetický ventil
automatické bezpečnostné vypínanie po 60 s
variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
otočná výtoková trubice o 360°
vyťahovací perlátor
spätná pružina
prepínanie: perlátor/sprchový prúd
automatické spätné prepínanie na perlátor
flexi pripojovacie hadičky
zaistené proti spätnému toku
Páková elektronická drezová batéria

povrchová úprava

artikel

cena

chróm

30 219 000

688 €

supersteel

30 219 DC0

900 €

Grohtherm Micro
pre funkciu Touch zmiešanej vody
nastavenie teploty 15–46 °C
tepelná dezinfekcia bez opätovného nastavovania
teploty
prípojka pod prevlečnú maticu DN 10
hore vonkajší závit DN 10
GROHE TurboStat® Termoprvok
integrované spätné klapky
sitko na nečistoty
bez prípojnej sady
GROHE StarLight® chrómový povrch
maximálny rozdiel tlakov 5:1
minimálny doporučený tlak 1.0 bar

chróm

34 487 000

150 €

Grohtherm Micro – Pripojovací set
set obsahuje:
T-kus
prípojnú maticu DN 10
2 výstupy s vonkajším závitom DN 10
flexi prípojná hadička
prípojné matice
GROHE StarLight® chrómový povrch

chróm

47 533 000

36 €

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH
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GROHE
Napúšťacie, vypúšťacie a prepadové súpravy

povrchová úprava

artikel

cena

chróm

19 952 000

152 €

Talentofill – Spodný diel
vaňová napúšťacia, odtoková a prepadová súprava
spodný diel pre kombináciu s 19952000
určené pre štandardné vane

28 990 000

125 €

Talentofill – Spodný diel
určené pre tvarované vane so vzdialeným odpadom

28 991 000

137 €

Talentofill – Pripojovacia súprava
s flexi hadicou 1500 mm (bez vrchného dielu)
pre kombináciu s 28990000 a 28991000

28 993 000

51 €

19 025 000

53 €

28 939 000

70 €

28 943 000

79 €

Napúšťacie, vypúšťacie a prepadové súpravy

Talentofill – Vrchný diel
vaňová napúšťacia, odtoková a prepadová súprava
vrchný diel pre kombináciu s 28990000 a 28991000
set obsahuje: rozetu, prívodný diel, odtokovú zátku

Talento – Vrchný diel
vaňová vypúšťacia a prepadová súprava
vrchný diel pre kombináciu s 28939000 a 28943000
set obsahuje: rozetu, odtokovú zátku
Talento – Spodný diel
vaňová vypúšťacia a prepadová súprava
spodný diel pre kombináciu s 19025000
určené pre štandardné vane
Talento – Spodný diel
určené pre tvarované vane so vzdialeným odpadom

38
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chróm

GROHE
OVLÁDACIE TLAČIDLÁ PRE WC

povrchová úprava

artikel

cena

Nova Cosmopolitan Light
chróm
ovládacie tlačidlo osvetlené po obvode
farba svetla individuálne nastaviteľná
tlačidlo zapnúť/vypnúť
Príslušenstvo – Predlžovací kábel
dĺžka: 10 m
Skate Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
chróm/moonwhite
so skleneným povrchom (bezpečnostné sklo)
nie je možné kombinovať s Grohe Fresh
vyrobené z ABS, horizontálna a vertikálna montáž
Skate Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
chróm/DaVinci biela
so skleneným povrchom (bezpečnostné sklo)
nie je možné kombinovať s Grohe Fresh
vyrobené z ABS, horizontálna a vertikálna montáž
Skate Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
chróm/velvet black
so skleneným povrchom (bezpečnostné sklo)
nie je možné kombinovať s Grohe Fresh
vyrobené z ABS, horizontálna a vertikálna montáž
Skate Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
chróm/Americký orech
s dreveným povrchom
vyrobené z ABS
horizontálna a vertikálna montáž
Skate Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
chróm/Macassar
s dreveným povrchom
vyrobené z ABS
horizontálna a vertikálna montáž
Skate Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
alpínska biela
pre 2činné splachovanie alebo funkciu ŠTART/STOP
vyrobené z ABS
horizontálna a vertikálna montáž
Skate Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
chróm
pre 2činné splachovanie alebo funkciu ŠTART/STOP
vyrobené z ABS
horizontálna a vertikálna montáž
Skate Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
matný chróm
pre 2činné splachovanie alebo funkciu ŠTART/STOP
vyrobené z ABS
horizontálna a vertikálna montáž
Nova Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
alpínska biela
pre 2činné splachovanie alebo funkciu ŠTART/STOP
vyrobené z ABS
horizontálna a vertikálna montáž
Nova Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
chróm
pre 2činné splachovanie alebo funkciu ŠTART/STOP
vyrobené z ABS
horizontálna a vertikálna montáž
Nova Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
matný chróm
pre 2činné splachovanie alebo funkciu ŠTART/STOP
vyrobené z ABS
horizontálna a vertikálna montáž
Arena Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
chróm
pre 2činné splachovanie alebo funkciu ŠTART/STOP
vyrobené z ABS
vertikálna montáž
Arena Cosmopolitan – Ovládacie tlačidlo
chróm
pre 2činné splachovanie alebo funkciu ŠTART/STOP
vyrobené z ABS
horizontálna montáž
Skate Cosmopolitan – Set Fresh
chróm
rámik s funkciou otvárania
s nádobkou pre umiestnenie tabletu
horizontálna a vertikálna montáž
Surf – Pneumatické ručné ovládanie
chróm
ručné diaľkové ovládanie
pneumatická hadička 1,50 m
horizontálna a vertikálna montáž

38 809 000

523 €

36 222 000

55 €

38 845 LS0

225 €

38 845 MF0

225 €

38 845 KS0

225 €

38 849 HP0

193 €

38 849 HR0

193 €

38 732 SH0

58 €

38 732 000

68 €

38 732 P00

68 €

38 765 SH0

58 €

38 765 000

65 €

38 765 P00

65 €

38 844 000

65 €

38 858 000

65 €

38 805 000

123 €

37 059 000

161 €

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ PRE WC

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

39

GROHE
INŠTALAČNÉ SYSTÉMY

artikel

cena

Uniset – Modul pre závesné WC
splachovacia nádržka pre obmurovanie
dvojčinné splachovanie alebo START/STOP
odhlučnený EPS-modul 830 x 470 x130 mm

38 643 001

189 €

Uniset – Modul pre závesné WC
splachovacia nádržka pre obmurovanie
stavebná výška 82 cm, ovládanie spredu alebo zhora
dvojčinné splachovanie alebo START/STOP

38 415 001

260 €

Uniset – Modul pre závesný bidet
nosné úchyty pre bidet
výškovo nastaviteľné prípojky pre armatúry a odpad
odhlučnený EPS-modul pre obmurovanie

37 578 001

176 €

Uniset – Kompletná sada
set obsahuje:
modul Uniset (38643001)
ovládacie tlačidlo Skate Cosmopolitan (38732000)

38 825 000

236 €

Rapid SL – Modul pre závesné WC
pre obloženie sadrokartónom
stavebná výška 1,13 m
dvojčinné splachovanie alebo START/STOP

38 528 001

231 €

Rapid SL – Kompletná sada
set obsahuje:
modul Rapid SL (38528001)
ovládacie tlačidlo Skate Cosmopolitan (38732000)

38 772 001

284 €

Rapid SL – Modul pre závesné WC s odsávaním
pre obloženie sadrokartónom
stavebná výška 1,13 m , príprava pre odsávanie
dvojčinné splachovanie alebo ŠTART/STOP

39 002 000

336 €

Rapid SL – Modul pre závesné WC
pre obloženie sadrokartónom
pre inštalačné šachty, šírka 800–1000 mm
stavebná výška 1,13 m

38 588 001

346 €

INŠTALAČNÉ SYSTÉMY
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GROHE
INŠTALAČNÉ SYSTÉMY

artikel

cena

Rapid SL – Kompletná montážna sada
Obsahuje:
38528001 Rapid SL – predstenový systém
38732000 Skate Cosmo – ovládacie tlačidlo dvojčinné, chróm
3855800M Rapid SL – nástenná prípojka pre
predstenovú montáž
Tlmiaci set – odhlučňovacia podložka pre WC
Kolo Rekord K93100 – závesný klozet, biely
Kolo Rekord K90113 – termoplastové sedadlo, biele

38 528 SET-KR

384,97 €

Rapid SL – Kompletná montážna sada
Obsahuje:
38528001 Rapid SL – predstenový systém
38732000 Skate Cosmo – ovládacie tlačidlo dvojčinné, chróm
3855800M Rapid SL – nástenná prípojka pre
predstenovú montáž
Tlmiaci set – odhlučňovacia podložka pre WC
Kolo Rekord K93100 – závesný klozet, biely
Kolo Rekord K90112 – duraplastové sedadlo so softclose, biele

38 528 SET-KD

411,03 €

Rapid SL – Kompletná montážna sada
Obsahuje:
38528001 Rapid SL – predstenový systém
38732000 Skate Cosmo – ovládacie tlačidlo dvojčinné, chróm
3855800M Rapid SL – nástenná prípojka
pre predstenovú montáž
Tlmiaci set – odhlučňovacia podložka pre WC
Kolo Primo K83100 – závesný klozet, biely
Kolo Primo K80112 – duraplastové sedadlo so softclose, biele

38 528 SET-KP

446,86 €

Rapid SL – Kompletná montážna sada
Obsahuje:
38528001 Rapid SL – predstenový systém
38732000 Skate Cosmo – ovládacie tlačidlo dvojčinné, chróm
3855800M Rapid SL – nástenná prípojka pre predstenovú
montáž
Tmiaci set – odhlučňovacia podložka pro WC
Kolo Style L23100 – závesný klozet, biely
Kolo Style L20112 – duraplastové sedadlo so softclose, biele

38 528 SET-KS

521,97 €

Rapid SL – Kompletná montážna sada
Obsahuje:
38528001 Rapid SL – predstenový systém
38732000 Skate Cosmo – ovládacie tlačidlo dvojčinné, chróm
3855800M Rapid SL – nástenná prípojka
pre predstenovú montáž
Tlmiaci set – odhlučňovacia podložka pre WC
203040 Keramag Renova Nr. 1 – závesný klozet, biely
573070 Keramag Renova Nr. 1 – duraplastové sedadlo, biele

38 528 SET-KV

485,00 €

Rapid SL – Kompletná montážna sada
Obsahuje:
38528001 Rapid SL – predstenový systém
38732000 Skate Cosmo – ovládacie tlačidlo dvojčinné, chróm
3855800M Rapid SL – nástenná prípojka pre predstenovú
montáž
Tlmiaci set – odhlučňovacia podložka pre WC
5684R0R1 Villeroy & Boch Omnia Architectura – závesný
klozet, Ceramicplus
98M9C101 Villeroy & Boch – duraplastové sedadlo so
softclose, biele

38 528 SET-KB

771,52 €

INŠTALAČNÉ SYSTÉMY

artikel

cena

Uniset – Kompletná montážna sada
Obsahuje:
38643001 Uniset – predstenový systém
38732000 Skate Cosmo – ovládacie tlačidlo dvojčinné, chróm
Tlmiaci set – odhlučňovacia podložka pre WC
Kolo Rekord K93100 – závesný klozet, biely
Kolo Rekord K90113 – termoplastové sedadlo, biele

38 643 SET-KR

342,97 €

Uniset – Kompletná montážna sada
Obsahuje:
38643001 Uniset – predstenový systém
38732000 Skate Cosmo – ovládacie tlačidlo dvojčinné, chróm
Tlmiaci set – odhlučňovacia podložka pre WC
Kolo Rekord K93100 – závesný klozet, biely
Kolo Rekord K90112 – duraplastové sedadlo so softclose, biele

38 643 SET-KD

369,03 €

Uniset – Kompletná montážna sada
Obsahuje:
38643001 Uniset – predstenový systém
38732000 Skate Cosmo – ovládacie tlačidlo dvojčinné, chróm
Tlmiaci set – odhlučňovacia podložka pre WC
Kolo Primo K83100 – závesný klozet, biely
Kolo Primo K80112 – duraplastové sedadlo so softclose, biele

38 643 SET-KP

404,86 €

Uniset – Kompletná montážna sada
Obsahuje:
38643001 Uniset – predstenový systém
38732000 Skate Cosmo – ovládacie tlačidlo dvojčinné, chróm
Tlmiaci set – odhlučňovacia podložka pre WC
Kolo Style L23100 – závesný klozet, biely
Kolo Style L20112 – duraplastové sedadlo so softclose, biele

38 643 SET-KS

479,97 €

Uniset – Kompletná montážna sada
Obsahuje:
38643001 Uniset – predstenový systém
38732000 Skate Cosmo – ovládacie tlačidlo dvojčinné, chróm
Tlmiaci set – odhlučňovacia podložka pre WC
203040 Keramag Renova Nr. 1 – závesný klozet, biely
573070 Keramag Renova Nr. 1 – duraplastové sedadlo, biele

38 643 SET-KV

INŠTALAČNÉ SYSTÉMY

Uniset – Kompletná montážna sada
38 643 SET-KB
Obsahuje:
38643001 Uniset – predstenový systém
38732000 Skate Cosmo – ovládacie tlačidlo dvojčinné, chróm
Tlmiaci set – odhlučňovacia podložka pre WC
5684R0R1 Villeroy & Boch Omnia Architectura – závesný
klozet, Ceramicplus
98M9C101 Villeroy & Boch – duraplastové sedadlo so softclose, biele

443,00 €

729,52 €

Odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH

41

GROHE

Váš predajca GROHE

