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KALİTE TEKNOLOJİ DİZAYN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



İnsanların beraber vakit geçirdikleri bir alan düşünün. 
Her türlü ruh halinin, bir çok lezzetli yemeğe ve 
içeceğe dönüştüğü bir alan... Hem kişiliğinizi ifade 
ettiğiniz hem de yeni tarifleri deneyerek bir çok farklı 
lezzeti keşfettiğiniz bir alan.
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  

Mutfağınızdaki eviyenin başında ne kadar çok zaman 
geçirdiğinizi düşünün. Tencereleri suyla doldurmak, 
sebzeleri yıkamak, büyük bir yemekten sonra bulaşıkları 
yıkamak... Her gün eviyenizin başında birçok kez durmanız 
gerekir. O halde neden kalite, tasarım ve özellikleri 
açısından beklentilerinizi aşan bir eviye seçmeyesiniz?

GROHE eviyeleri, mutfak alanınız için mükemmel olan yenilikçi  
ve modern tasarımlarla her türlü mutfak tarzına uyacak şekilde 
tasarlanmıştır. Entegre damlalıklara sahip kompakt modeller, 
büyük bir alana ihtiyacınız olan durumlar için geniş çift hazneli 
eviyeler ve tezgahınıza tam olarak uyum sağlayan şık entegre 
eviyeler bulabilirsiniz. Standart olarak tüm eviyelerimizde bulunan 
GROHE QuickFix sistemi ve çift yönlü kullanılabilir tasarımlarla 
yeni GROHE eviyenizi dakikalar içinde sorunsuz ve zahmetsiz 
bir şekilde kurabilirsiniz.

Ayrıca, su sesini azaltan GROHE Whisper yalıtımından elinizi kirli 
suya sokmanızı engelleyen otomatik gidere kadar tüm özellikleri 
beğeneceğinizden eminiz. GROHE eviyeleri sayesinde eviyenizi 
zahmetsiz bir şekilde kullanarak farkı kendiniz deneyimleyebilirsiniz.

GROHE MUTFAK  
EVİYELERİNİ SUNAR
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ,
YÜZEYLER VE MONTAJ ÇEŞİTLERİ
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  

GROHE StarLight
Tüm GROHE eviyelerinde endüstri ortalamasınının üzerinde
sınıflandırılan paslanmaz çelik kullanılır. Bu sayede eviyenizin 
kalitesinden ve dayanıklılığından emin olabilirsiniz. Yenilikçi 
fırçalama tekniğimiz sayesinde parlak çelik yüzey, son derece 
pürüzsüzdür ve kolay temizlik sağlar.

GROHE Whisper
Sşşt! Eviyenin alt kısmındaki özel yalıtım, akan su sesinin yanı 
sıra tencereler ve tavaların temasıyla çıkan sesi en aza indirir.

GROHE QuickFix
GROHE QuickFix sistemi sayesinde eviyenizi hızlı ve kolay 
bir şekilde kurun (set temin edilir). Eviyelerimizin çoğu, 
önceden delinmiş iki adet armatür deliği sayesinde çift 
yönlü kullanım özelliğine sahiptir. Bu sayede her türlü 
tasarım için gerekli esnekliğe sahip olabilirsiniz.
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STANDART ENTEGRE
Dikey 8 mm kenarlı geleneksel entegre model.

DÜZ KENARLI
Zarafeti kolay kurulumla birleştiren eğimli 3 mm'lik yüksek profile sahip 
özgün bir kenar.

Mutfağınızın tasarımı nasıl olursa olsun, mutfağınızı
güzel bir şekilde tamamlayan bir GROHE eviyesi 
bulabilirsiniz. Serilerimiz standart entegre modelleri,
gömme, tezgah altı ve düz kenarlı modelleri içerir  
ve klasik modellerden keskin hatlı minimal modellere 
kadar sekiz farklı tasarımla sunulur.

İstediğiniz teknik özelliklere bağlı olarak AISI 304  
ve AISI 316 olmak üzere iki farklı paslanmaz çelik 
sınıfından birini tercih edebilirsiniz. İster kompakt  
bir mutfak ister ada mutfağınız için merkezi bir eviye 
bulmayı amaçlayın, GROHE mutlaka tam aradığınız 
uygun fiyatlı modeli sunar.

AISI 304  
GROHE, tüm eviye modellerinde endüstrinin kalite
standartlarını aşan AISI 304 paslanmaz çelik malzemesi 
kullanır. AISI 304 çelik, içerdiği yüksek orandaki krom 
ve nikel sayesinde kaplamanın oldukça parlak olmasını 
sağlar ve ürünleri pas ve aşınmaya karşı dayanıklı hale 
getirir.

AISI 316 (DENİZ SINIFI ÇELİK)
GROHE eviyeleri, K400+ serisinde kullanılan AISI 316  
ile tuzlu ve paslanmaya neden olan hava şartlarında  
bile dayanıklı bir çözüm sunar. Aynı zamanda "deniz 
sınıfı çelik" olarak bilinen AISI 316, genellikle gemi 
yapımında veya kimya endüstrisinde kullanılır. İçerdiği 
yüksek orandaki krom, nikel ve molibden ile bilinen 
çellik, pas ve aşınmanın yanı sıra asit veya klora karşı  
da son derece dayanıklıdır.

PATENTLİ FIRÇALAMA TEKNİĞİ 
(GROHE SATEN KAPLAMA)  
K300 – K1000 serileri, özel bitiksel liflerle (Tampico)
kaplanmıştır. Bu lifler eviyelerin, son derece zarif, 
işlevsel ve kendisine özgü ekstra ince bir saten 
kaplamaya sahip olmasını sağlar. GROHE'nin patentli 
fırçalama tekniği, birçok markaya kıyasla daha pürüzsüz 
ve gözeneksiz paslanmaz çelik yüzeyi oluşturur. Bu 
teknik sayesinde eviyeleriniz, daha kolay temizlenir  
ve dayanıklılıkları artar.
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  

TEZGAH ALTI
Tezgah altına kurulum için şık ve modern bir fikir.

GÖMME
Ürün, tezgahla aynı hizada olması için 1,5 mm derinliğindeki girintiye
yerleştirilir. Alternatif olarak tezgahın üstüne de kurulabilir.

GENİŞ HAZNELER
Yenilikçi üretim tekniklerimiz sayesinde tüm GROHE eviyeleri, 16 cm 
genişliğindeki haznelere sahiptir. Bu sayede büyük tencereleri kolaylıkla 
yıkamak için geniş bir alana sahip olabilirsiniz.

KUMANDALI GİDER SETİ
Her modelde temin edilen kumandalı gider seti, elinizi kirli suya sokmanıza 
gerek kalmadan eviyeyi boşaltmanıza yardımcı olur. Kolay ve kullanışlı bir 
özelliktir.
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Bulaşık yıkamayı bir zevk haline getirdiğimizi iddia edemeyiz.  
Ancak tüm GROHE eviyelerinin akıllı ve kullanışlı özellikleri  
sayesinde eviyenizi, başında zaman geçirmekten mutluluk  
duyacağınız bir alana dönüştüreceğimize kesinlikle inanıyoruz.  
GROHE eviyeleriyle temizlik kolaylaşır, hazne uzaktan boşaltılabilir  
hatta akan suyun sesi bile en aza indirilebilir. İdeal boyutunuzu  
ve stilinizi seçmeniz yeterlidir. Eviyenizin kurulumu çok kolaydır  
ve avantajlarını kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER  
VE İŞLEVLERİN
AVANTAJLARINI YAŞAYIN

Taşma deliği
Tüm GROHE eviyelerinde bulunan taşma deliği, 
bataryaların yanlışlıkla açık kalması durumunda 
suyun taşmasını engeller. Bazı modellerde 
bulunan perimetrik çözüm dikdörtgen şekli 
sayesinde eviyenizin görünümünü güzelleştirir.

Önceden delinmiş  
batarya delikleri
Tüm GROHE eviyeleri, 
önceden delinmiş iki adet 
batarya deliğine sahiptir.  
Bu delikler sayesinde, 
tüm eviyelerimiz çift yönlü 
kullanım özelliğine sahip 
olmakla beraber sağ veya 
sol elle kullanım seçeneğine 
uygun olarak kurulabileceği 
anlamına da gelir. Kurulum 
için ek araç gerekli değildir.
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  

Su gideri
Suyun haznenin tabanından ve damlalıklardan 
boşaltılması, tüm GROHE eviyelerinde özenle 
tasarlanan önemli bir özelliktir. Dikdörtgen 
şeklindeki düz tabanlı eviyelerde iyi su boşaltımı, 
suyun akmasını kolaylaştıran şık elmas biçimli 
kıvrımlarla sağlanır.

Sifon dahildir
Hızlı ve sorunsuz bir kurulum  
için tüm eviyeler, eviyenin altında  
bir sifona sahiptir. Bu sayede 
tamamlayıcı bir çözüm sunulur.

Geniş hazneler
Yeniliçi üretim tekniklerimiz sayyesinde
tüm GROHE eviyeleri, minimum 16 cm 
derinliğinde haznelere sahiptir. Bu sayede  
büyük tencereleri kolaylıkla yıkamak  
için geniş bir alana sahip olabilirsiniz.

Kumandalı gider seti
GROHE eviyeler, 3,5 inç ölçüsünde gider setine
ve katı atıkların ve artıkların atık suyla birlikte 
akmasını önleyen kullanışlı bir süzgeç kapağına
sahiptir. Bazı modellerde kullanılabilen çelik
kapak, hazneye zarafet katar ve altındaki sepette 
toplanan kalıntıları gizler.
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GROHE kalitesinin ünü, serimizdeki tüm eviyeler için geçerlidir.  
Giriş fiyatı segmentindeki 0,6 mm çelik kalınlığından üst  
düzey serilerdeki 1 mm kalınlığa kadar her modelde endüstri 
standartlarının üzerinde çelik kullanılır. Patentli fırçalama 
işlemimiz ise temizlemesi kolay son decere pürüzsüz bir  
yüzey elde etmenizi sağlar. Ek güvence için her GROHE  
eviyesi, armatürlerimiz gibi beş yıllık garantiye sahiptir.

ÖMÜR BOYU  
SÜREN KALİTE
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GROHE'nin eviye koleksiyonu, başlangıç düzeyi modellerinden  
gelişmiş ve minimalist tasarımlara kadar her türlü eviyeyi 
kapsar. Eviyenizin üretim şekli dayanıklılığını, genişliğini ve şık  
görünümünü etkiler. Kullandığımız üç üretim türü şu şekildedir:

KALIPLANMIŞ EVİYELER
Her bir eviye, baskı kalıbı kullanılarak tek bir yüksek kaliteli 
paslanmaz çelik levhadan kalıplanır. Batarya ve gider delikleri  
daha sonra açılır. Bu yöntem, karmaşık şekillerde bile sağlam 
eviyeler elde edilmesini sağlar. Bu eviyeler, hem dayanıklı hem  
de uygun fiyatlıdır.

KALIPLI-KAYNAKLI EVİYELER
Eviyenin çerçevesi ve haznesi, baskı kalıbı kullanılarak yüksek 
kaliteli paslanmaz çelikten yapılır ve daha sonra çerçeve ve  
hazne kaynakla birleştirilir. Bu işlem, şık ve modern bir görünüm  
için daha derin hazneler, daha dikey iç duvarlar ve hazne ile 
çerçeve arasında daha küçük bir yarıçap elde edilmesini sağlar.

BÜKÜMLÜ-KAYNAKLI EVİYELER
Yüksek kaliteli çelik, bükülmeden önce ölçüm amacıyla lazer  
kullanılarak hazne şeklinde kesilir. Hazne, daha sonra eviyenin  
çerçevesine kaynaklanır. Bu yöntem, çok dar bir yarıçapa sahip  
haznede daha keskin iç açılar olmasını sağlar ve minimal eviye  
tasarımları için idealdir. Kalıp olmadığından çelik daha pürüzsüz  
kalır ve haznenin alt kısmında bile orijinal kalınlık korunur.

ÜRETİM SÜRECİ
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ÜRÜN SERİLERİ

Kendiniz için mükemmel GROHE eviyesini seçerek mutfak  
alanınızı özelleştirin. K serimizle size sekiz farklı güzel  
tasarıma sahip dayanıklı eviye sunuyoruz. Bu eviyeler,  
1, 1.5 veya 2 hazne seçenekleriyle sunulur. Kişisel  
zevkinize göre entegre modellerden tezgah altı modellere  
kadar farklı montaj türlerinden birini tercih edebilirsiniz. 

K1000 K800

K700 TEZGAHALTI K700
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K200

K500

K400K400+

K300
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GROHE  
K1000 SERİSİ

30 270 AL0
Essence  
Tek Kumandalı Eviye Bataryası,
yüksek çıkış ucu ve çift akış 
kontrollü pull-out sprey ile 

Modern mutfakların ihtiyaçlarına uygun olarak 
tasarlanan bu üst düzey eviye, elmas biçimli tabana 
sahip kaynaklı bir tasarımla üretilmiştir. Ayrıca suyu  
boşaltmak için geniş bir alana sahiptir. Mimari stili, 
alandan tasarruf sağlayan sifon ve otomatik gider 
seti gibi kullanışlı özelliklerle birleştiririlir. Eviyeniz,  
gömme veya entegre şekilde monte edilebilir.
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K1000 SERİSİ

31 581 SD0
K1000 Tek hazneli
paslanmaz çelik eviye
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K1000 SERİSİ
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K1000 SERİSİ

31 581 SD0
K1000 Tek hazneli
paslanmaz çelik eviye

31 582 SD0
K1000 Tek hazneli
paslanmaz çelik eviye
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GROHE  
K800 SERİSİ

K800 ile mutfağınız için hem tasarım hem de dayanıklılık
açısından üst düzey bir eviye seçin. 1 veya 2 hazneli,  
gömme veya entegre seçeneklerinden birini seçerek 
alandan tasarruf sağlayan sifon ve şık bir gider kapağına  
sahip otomatik gider seti gibi ek avantajların tadını çıkarın.
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K800 SERİSİ

32 950 DC0
K7  
Profesyonel Eviye Bataryası

31 584 SD0
K800 Tek hazneli
paslanmaz çelik eviye
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31 585 SD0
K800 Çift hazneli
paslanmaz çelik eviye
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K800 SERİSİ

31 584 SD0
K800 Tek hazneli
paslanmaz çelik eviye

31 586 SD0
K800 Tek hazneli
paslanmaz çelik eviye

31 583 SD0
K800 Tek hazneli
paslanmaz çelik eviye
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K700 TEZGAHALTI SERİSİ

GROHE  
K700 TEZGAHALTI  
SERİSİ

31 255 000
Eurocube  
Tek Kumandalı Eviye Bataryası,
yüksek çıkış ucu

K700 tezgah altı eviyeyle düzenli ve mimari bir görünüm  
elde edin. Daha derin bir hazneye ve yumuşak kenarlara  
sahip eviye, kusursuz ve modern bir kaplama için tezgahınızın 
altına yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu model, 
1 veya 1,5 hazne seçeneklerine sahiptir. Büyük hazne, sol 
veya sağ tarafta olabilir.

31 577 SD0
K700 – 1,5 hazneli tezgahaltı 
paslanmaz çelik eviye
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31 575 SD0
K700 – 1,5 hazneli tezgahaltı 
paslanmaz çelik eviye
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K700 TEZGAHALTI SERİSİ

31 576 SD0
K700 – 1,5 hazneli tezgahaltı 
paslanmaz çelik eviye

31 574 SD0
K700 – Tek hazneli tezgahaltı 
paslanmaz çelik eviye

31 577 SD0
K700 – 1,5 hazneli tezgahaltı 
paslanmaz çelik eviye
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GROHE  
K700 SERİSİ

31 579 SD0
Tek hazneli
paslanmaz çelik eviye

Modern ve minimalist mutfaklar için mükemmel  
bir ürün olan K700 kübist eviye, daha derin ve geniş  
bir hazne sunar. Bu hazne, ışıltılı kenarlara ve elmas 
biçimli bir tabana sahiptir. Eviye, büyük mutfaklar  
için idealdir ve üç farklı boyutta standart entegre 
kurulum veya gömme kurulum seçenekleriyle sunulur.

30 294 000
Essence  
Profesyonel Mutfak Bataryası
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K700 SERİSİ
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K700 SERİSİ
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31 580 SD0
K700 Tek hazneli
paslanmaz çelik eviye
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K700 SERİSİ

31 579 SD0
Tek hazneli
paslanmaz çelik eviye

31 578 SD0
K700 Tek hazneli
paslanmaz çelik eviye
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K700 SERİSİ

40 953 000
Gider seti

Daha fazla konfor için
gider setini de eviyenize  
dahil edebilirsiniz.

Uyumlu modeller:
K700 ve K700 Tezgahaltı
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GROHE  
K500 SERİSİ

Daha dayanıklı olması için kaynaklı kaplamaya 
sahip sert paslanmaz çelikten üretilen K500  
eviye, modern tasarım şıklığıyla birlikte kullanışlı 
özellikler sunar. Süzgeç ve otomatik gider setine 
sahip 1 veya 1,5 hazne (çift yönlü kullanılabilir) 
seçeneklerinden birini tercih edin.
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K500 SERİSİ

31 573 SD0
Minta  
Eviye Seti
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31 573 SD0
Minta Eviye Seti
şunları içerir:
K500 paslanmaz çelik eviye
Minta Tek Kumandalı Eviye  
Bataryası, pull-out sprey ile 
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K500 SERİSİ

31 572 SD0
K500 – 1,5 hazneli  
paslanmaz çelik eviye,
çift yönlü kullanılabilen  
damlalık ile

31 588 SD0
K500 Çift hazneli 
paslanmaz çelik eviye,
çift yönlü kullanılabilen
damlalık ile

31 571 SD0
K500 Tek hazneli  
paslanmaz çelik eviye,  
çift yönlü kullanılabilen  
damlalık ile
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31 569 SD0
K400+ 1,5 hazneli  
paslanmaz çelik eviye,
çift yönlü kullanılabilen  
damlalık ile

52 

GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K400+ SERİSİ

GROHE  
K400+ SERİSİ

30 273 DC1
Concetto  
Tek Kumandalı Eviye Bataryası,
orta çıkış ucu ve çift akış 
kontrollü pull-out sprey ile

GROHE, AISI 316 sınıfı paslanmaz çelik kullanılan K400+ 
eviyeyle tuzlu ve pasa neden olan iklime sahip bölgelerde  
bile ek bir çözüm sağlar. K400+ serisi, 1 veya 1,5 hazne 
seçenekleriyle sunulur. Her iki model de çift yönlü kullanılabilir 
ve şık bir detay olarak 4 mm'lik düz kenara sahiptir.
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K400+ SERİSİ

31 569 SD0
K400+ 1,5 hazneli  
paslanmaz çelik eviye,
çift yönlü kullanılabilen  
damlalık ile

31 568 SD0
K400+ Tek hazneli  
paslanmaz çelik eviye,  
çift yönlü kullanılabilen  
damlalık ile
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K400 SERİSİ

GROHE  
K400 SERİSİ

31 570 SD0
Concetto  
Eviye Seti

K400 eviyeleriyle mutfağınızda tasarımı ön plana çıkarın. 
Sağlam ve pratik olmasının yanı sıra özgün bir tasarıma
sahip olan K400 eviyeleri, damlalığa sahip 1, 1,5 veya  
2 hazne seçenekleriyle sunulur. Tüm modeller çift yönlü 
kullanım özelliğine sahiptir ve standart entegre kenarlara  
ve uzaktan kumandalı gidere sahiptir.
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31 570 SD0
Concetto Eviye Seti
şunları içerir:
K400 paslanmaz çelik eviye
Concetto Tek Kumandalı Eviye  
Bataryası, pull-out sprey ile 
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K400 SERİSİ

31 567 SD0
K400 – 1,5 hazneli  
paslanmaz çelik eviye,
çift yönlü kullanılabilen  
damlalık ile

31 587 SD0
K400 Çift hazneli 
paslanmaz çelik eviye,
çift yönlü kullanılabilen
damlalık ile

31 566 SD0
K400 Tek hazneli  
paslanmaz çelik eviye,  
çift yönlü kullanılabilen  
damlalık ile
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GROHE  
K300 SERİSİ

31 565 SD0
Eurosmart  
Eviye Seti

Modern bir hayat tarzı için tasarlanan K300 serisi eviyelerin  
pürüzsüz hatları ve yumuşak kenarları mutfağınıza uyum 
sağlayacaktır. Çift yönlü kullanılabilir eviye, 1 veya 1,5  
hazne seçeneklerine sahiptir. Eviye, damlalık ve otomatik  
gider seti ile birlikte sunulur.
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31 565 SD0
Eurosmart Eviye Seti şunları içerir:
K300 paslanmaz çelik eviye
Eurosmart Tek Kumandalı Eviye 
Bataryası, dönebilir çıkış ucu ile
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K300 SERİSİ

31 563 SD0
K300 Tek hazneli  
paslanmaz çelik eviye,  
çift yönlü kullanılabilen  
damlalık ile

31 564 SD0
K300 – 1,5 hazneli  
paslanmaz çelik eviye,
çift yönlü kullanılabilen  
damlalık ile
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GROHE  
K200 SERİSİ

K200 eviyeler, her eve mükemmel şekilde uyum sağlayan 
çok yönlü bir tasarıma sahiptir ve sık kullanılan mutfaklar  
için dayanıklı ve kullanışlı bir seçenektir. Tek bir hazne ve 
damlalık içeren bu model çift yönlü kullanılabilir. Ek konfor 
ve kullanışlılık için otomatik gider setine sahiptir.
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31 562 SD0
Bau  
Eviye Seti
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  K200 SERİSİ

31 552 SD0
K200 Tek hazneli  
paslanmaz çelik eviye,  
çift yönlü kullanılabilen  
damlalık ile

31 562 SD0
Bau Eviye Seti şunları içerir:
K200 paslanmaz çelik eviye
BauEdge Tek Kumandalı Eviye 
Bataryası, dönebilir çıkış ucu ile
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EVİYE VE BATARYANIZDA 
MÜKEMMEL UYUM  
YAKALAYIN
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  MÜKEMMEL UYUM 

GROHE eviyelerinin her bir detayı, bataryanız, 
mutfağınız ve yaşam tarzınızla mükemmel bir uyum 
içinde olması için tasarlanmıştır. Eviyelerin tamamı, 
mutfak bataryalarımızla tasarım ve kullanışlılık  
açısından zahmetsiz bir şekilde eşleştirilmesi için 
tasarlanmıştır. Eviyelerimiz ve bataryalarımız, konforlu 
ebatlara sahiptir ve suyun sıçramasına neden olmazlar.

Doğru eviyeyi ve bataryayı seçmeyi kolaylaştırmak  
için dört adet önceden paketlenmiş eviye ve batarya 
paketi hazırladık. Bu sayede hiç çaba harcamadan
ideal eviyenizi ve bataryanızı birlikte satın alabilirsiniz.  
En popüler serilerimizi kapsayan paketlerimizin içinden 
Bau, Eurosmart, Concetto veya Minta eviye paketimizi 
tercih ederek tasarım, satın alma ve kurulum işlerinizi 
daha kolay ve hızlı hale getirebilirsiniz.
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K800 K700

EUROCUBE

ESSENCE K7 EUROCUBE

MINTA

K700 
TEZGAHALTI

ESSENCE ESSENCE

EUROCUBE

K1000

K7

GROHE BLUE HOME

GROHE RED II DUO 

GROHE BLUE HOME PULL-OUT

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

ZEDRA

K7

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME PULL-OUT

K7
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  MÜKEMMEL UYUM 

K500 K400+ / K400 K300 K200

CONCETTO

MINTA

MINTA

EURODISC

EUROSMART BAUEDGE

EUROSMARTEUROSMART COSMOPOLITAN

MINTA EURODISC COSMOPOLITAN EUROSTYLE COSMOPOLITAN

MINTA EVİYE SETİ CONCETTO EVİYE SETİ EUROSMART EVİYE SETİ BAU EVİYE SETİ

Eviye setleri mutfağınızda MÜKEMMEL UYUM yakalamanız için önerilmiştir. 
Diğer tüm GROHE bataryaları da mutfak eviyelerimiz ile kombinlenebilir. 

EVİYE SETİ SEÇENEKLERİ
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GROHE 
BLUE HOME

MONO
GROHE 

RED
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GROHE SU SİSTEMLERİYLE
MÜKEMMEL UYUM
MUTFAĞINIZDA GÜZEL 
GÖRÜNMESİ İÇİN TASARLANDI

Mutfağınız için yeni bir hayali keşfedin ve mükemmel mutfak sistemine  
sahip olmak için mutfak eviyelerimizi GROHE Red ve GROHE Blue Home  
su sistemleriyle birleştirin. GROHE eviyelerimiz mükemmel hazırlık alanını 
oluştururken GROHE Red ve GROHE Blue Home Mono size bataryanızdan 
akan kaynar suyun yanı sıra lezzetli, soğutulmuş ve filtrelenmiş içme suyu 
kaynağının kullanışlılığını sunar. İşte buna suyun tadını çıkarmak diyoruz.

GROHE eviyeleri, standart dolaplara takılabilir  
ve GROHE Blue Home soğutucusu ve GROHE  
Red L boyutu su ısıtıcısı ile standart 60 cm'lik 
dolaplarda bir araya getirildikten sonra bile  
temizlik malzemeleri için yeriniz kalır.
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MUTFAK BROŞÜRÜ

GROHE: MUTFAĞINIZ  
İÇİN AKILLI TASARIM 
DÜNYASI

Geniş ürün yelpazemizdeki birçok güzel ve işlevsel bataryayı keşfedin. Bataryalarımız, 
klasik bir cazibeye sahip şık ve minimalist biçimlerden tasarımı cesur bir şekilde  
öne çıkaran çarpıcı tarzlara kadar değişiklik gösterir. Ayrıca bataryalarımız, kullanım 
kolaylığı ve zevki için birçok akıllı özellik ve işleve sahiptir. Örneğin hem kullanışlı  
hem de zaman kazandırıcı çekilebilir perlatörler ve spreyler bu özellikler arasındadır.  
Ayrıca yalnızca parmak ucuyla çalıştırılabilen EasyTouch özellikli bataryalarımız  
de hayatınızı kolaylaştırır. İhtiyacınız ne olursa olsun GROHE isteyebileceğiniz tüm 
seçenekleri, konforu ve esnekliği sunar. 

SU SİSTEMLERİ BROŞÜRÜ
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GROHE MUTFAK EVİYELERİ  

BLUE HOME BROŞÜRÜ GROHE RED BROŞÜRÜ
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yeni

MÜKEMMEL UYUM 
MUTFAKTA FORM VE FONKSİYONELLİK SUNAN 
GROHE EVİYELERİ

Bizi takip edin

GROHE TÜRKİYE
Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak No. 5
Anel Plaza Giriş Katı
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