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torneiras

misturadoras WC

misturadoras WC

bauedge

bAULOOP
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1757533
Monocomando de lavatório 1/2”

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Tamanho S
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
. Sistema de instalação rápida
. Ligações flexíveis

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1757541
Monocomando de BIDÉ 1/2”

. Tamanho S
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
. Sistema de instalação rápida
. Válvula click clack 1/4”
. Ligações flexíveis

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Tamanho S
. Manípulo metálico
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
. Sistema de instalação rápida
. Rótula orientável
. Válvula automática 1 1/4”
. Ligações flexíveis

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1757558
Monocomando de DUCHE 1/2”

DESCRIÇÃO

1757566
Monocomando de BANHEIRA E DUCHE 1/2”
. Montagem na parede
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Limitador ecológico de caudal
. Inversor automático: banheira/duche
. Bica com mousseur
. Saída inferior para duche de 1/2” com válvula
anti-retorno integrada
. Rácores em S (150 ± 25)
. Espelho metálico
. Válvulas anti-retorno
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1757616
Monocomando de bidé 1/2”
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
. Sistema de instalação rápida
. Rótula orientável
. Válvula automática 1 1/4”
. Ligações flexíveis

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1757624
Monocomando de DUCHE 1/2”
. Montagem na parede
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Limitador ecológico de caudal
. Saída inferior para duche de 1/2” com válvula
anti-retorno integrada
. Rácores em S (150 ± 25)
. Espelho metálico
. Válvulas anti-retorno
. Limitador de temperatura opcional

. Montagem na parede
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Limitador ecológico de caudal
. Saída inferior para duche de 1/2” com válvula
anti-retorno integrada
. Rácores em S (150 ± 25)
. Espelho metálico
. Válvulas anti-retorno

REFERÊNCIA

1757608
Monocomando de lavatório 1/2”

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1757632
Monocomando de BANHEIRA E DUCHE 1/2”
. Montagem na parede
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Limitador ecológico de caudal
. Inversor automático: banheira/duche
. Bica com mousseur
. Saída inferior para duche de 1/2” com válvula
anti-retorno integrada
. Rácores em S (150 ± 25)
. Espelho metálico
. Válvulas anti-retorno
. Limitador de temperatura opcional
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misturadoras WC

misturadoras WC

concetto

eurosmart cosmopolitan
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

1784552
Monocomando de lavatório 1/2”

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Tamanho S
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm
. Limitador de temperatura
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
. Sistema de Instalação GROHE QuickFix
. Válvula automática 1 1/4”
. Ligações flexíveis

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1661032
Monocomando de BIDÉ 1/2”

. Tamanho S
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm
. Limitador ecológico de caudal
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
. Sistema de instalação rápida
. Válvula automática 1 1/4”
. Ligações flexíveis

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Tamanho S
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm
. Acabamento cromado
. Válvula automática 1 1/4”
. Ligações flexíveis

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1679323
Monocomando de DUCHE 1/2”

DESCRIÇÃO

1661040
Monocomando de BANHEIRA E DUCHE 1/2”
. Montagem na parede
. Acabamento cromado
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm
. Limitador ecológico de caudal
. Inversor automático: banheira/duche
. Perlator tipo “Mousseur”
. Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de
chuveiro 1/2”
. Rácores em S (150 ± 25)
. Limitador de temperatura opcional
. Pressão mínima 1,0 bar
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1476977
Monocomando de bidé 1/2”
. Tamanho S
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm
. Acabamento cromado
. Limitador ecológico de caudal
. Mousseur com rótula orientável
. Válvula automática 1 1/4”
. Ligações flexíveis
. Limitador de temperatura opcional

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1476951
Monocomando de DUCHE 1/2”
. Montagem na parede
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm
. Acabamento cromado
. Limitador ecológico de caudal
. Saída inferior para duche de 1/2” com válvula
anti-retorno integrada
. Rácores em S (150 ± 25)
. Limitador de temperatura opcional

. Montagem na parede
. Acabamento cromado
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm
. Limitador ecológico de caudal
. Saída inferior para duche de 1/2” com válvula anti-retorno
integrada
. Rácores em S (150 ± 25)
. Limitador de temperatura opcional

REFERÊNCIA

1476985
Monocomando de lavatório 1/2”

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1476969
Monocomando de BANHEIRA E DUCHE 1/2”
. Montagem na parede
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm
. Acabamento cromado
. Limitador ecológico de caudal
. Inversor automático: banheira/duche
. Perlator tipo “Mousseur”
. Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de
chuveiro 1/2”
. Rácores em S (150 ± 25)
. Limitador de temperatura opcional
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misturadoras WC

misturadoras WC

EUROECO

LINEARE
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1708676
Monocomando de lavatório 1/2”

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Tamanho XL
. Manípulo metálico
. Para lavatórios altos
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm
. Com limitador ecológico de temperatura
. GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
. Sistema de instalação rápida GROHE QuickFix Plus
. Para válvulas click-clack
. Ligações flexíveis
. Pressão mínima 1,0 bar

. Tamanho S
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm
. Perlator tipo “Mousseur”
. Corrente deslizante
. Ligações flexíveis
. Limitador de temperatura opcional

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1708668
Monocomando de BIDÉ 1/2”

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Tamanho S
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm
. Mousseur com rótula orientável
. Corrente deslizante
. Ligações flexíveis
. Limitador de temperatura opcional

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1708643
Monocomando de DUCHE 1/2”
. Montagem na parede
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Saída inferior para duche de 1/2” com válvula anti-retorno
integrada
. Rácores em S (150 ± 25)
. Limitador de temperatura opcional

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

2792018
Monocomando de lavatório 1/2”

2791903
Monocomando de lavatório 1/2”
. Tamanho S
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm
. Com limitador ecológico de temperatura
. GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
. Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus
. Corpo liso com válvula click clack
. Ligações flexíveis

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

2793784
Monocomando de bidé 1/2”
. Tamanho S
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm
. Com limitador ecológico de temperatura
. Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus
. Mousseur com rótula orientável
. Válvula automática 1 1/4”
. Ligações flexíveis
. Pressão mínima 1,0 bar

1708650
Monocomando de BANHEIRA E DUCHE 1/2”
. Montagem na parede
. Manípulo metálico
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
. Inversor automático: banheira/duche
. Perlator tipo “Mousseur”
. Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de
chuveiro 1/2”
. Rácores em S (150 ± 25)
. Limitador de temperatura opcional
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torneiras

termostáticas
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

2544393
Termostática de banheira e duche 1/2”
Grohtherm 1000

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Proteção térmica GROHE CoolTouch
. Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
. GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura
a 43ºC
. Cartucho compacto TurboStat com termoelemento em cera
. GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
Eco Button (botão economizador, para parar o chuveiro)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
. Saída para bicha de chuveiro 1/2”
. Perlator tipo “Mousseur”
. Filtros anti-sujidade
. Válvulas anti-retorno
. Rácores em S (150 ± 25)
. GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Elemento exterior
. GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para
ajustar o caudal
. Símbolos permutáveis
. Cartucho compacto TurboStat com termoelemento em cera
. Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
. GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a
43ºC / 46°C
. Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
. As diferentes saídas funcionam simultaneamente
. Sem elemento encastrável
. Desempenho de fluxo:
- Saída B = 24 l/min
- Saída C = 26 l/min
- Saída B+C = 29 l/min

3709201
Termostática de duche 1/2”
Grohtherm 800

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
. GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura
a 43ºC
. Cartucho compacto TurboStat com termoelemento em cera
. Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
. Saída para bicha de chuveiro 1/2”
. Filtros anti-sujidade
. Válvulas anti-retorno integradas
. Válvulas anti-retorno
. Rácores em S (150 ± 25)
. GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

3541323
Termostática encastrável com 2 saídas
Grohtherm SmartControl
. Elemento exterior
. GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para
ajustar o caudal
. Símbolos permutáveis
. Cartucho compacto TurboStat com termoelemento em cera
. Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
. GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a
43ºC / 46°C
. Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
. As diferentes saídas funcionam simultaneamente
. Sem elemento encastrável
. Desempenho de fluxo:
- Saída B = 24 l/min
- Saída C = 26 l/min
- Saída B+C = 29 l/min
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3541414
Termostática encastrável com 2 saídas
Grohtherm SmartControl

4410551
Termostática de banheira e duche para 2 saídas
com válvula de corte/inversor integrado
Grohtherm
. Elemento exterior
. GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
. Cartucho compacto TurboStat com termoelemento em cera
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Encastrável com GROHE QuickFix
. Espelho de metal com ajuste de 6º
. Símbolos de banheira e chuveiro
. Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
. GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a
43ºC / 46°C
. GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
. Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
. Sem elemento encastrável

torneiras

encastráveis
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

3542255
Encastrável universal, 1/2”
Rapido SmartBox
. 3 saídas de 1/2”
. 2 saídas inferiores, 1/2”
. Profundidade de instalação 75-105 mm
. Caixa de montagem estável e capa protetora
. Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em
seco
. Sem conjunto para instalação final
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REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

2541894
Elemento encastrável 1/2”
. Para monocomando de lavatório (2 furos)
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm
. Limitador ecológico de caudal
. Com limitador ecológico de temperatura
. Bica posicionada à direita ou esquerda

cozinha
torneiras

temporizada
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1580919
Torneira temporizada de lavatório 1/2”
Euroeco Cosmopolitan T
. Água fria ou pré-temperada
. Indicador: azul / vermelho
. GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
. 3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de
fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)

torneiras

fluxómetro
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1425511
Fluxómetro para urinol
Rondo
. Em latão
. Pré-obturação integrada
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Tampa de accionamento e tubo de saída
. Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L
. Tubo de descarga 200 mm
. Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
. Pressão máxima 5 bar
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torneiras

COZINHA
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

601340
Monocomando de lava-loiça 1/2”
MINTA

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Acabamento GROHE StarLight
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm
. Limitador ecológico de caudal
. Bica giratória
. Ligações flexíveis

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

950893
Monocomando de lava-loiça 1/2”
MINTA

. Bica alta
. 1 furo para instalação
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm
. Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
. Perlator tipo “Mousseur”
. Limitador ecológico de caudal
. Bica giratória
. Alcance giratório 0 ° / 150 ° / 360 °
. Ligações flexíveis
. Sistema de instalação rápida

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Bica em C
. Acabamento GROHE StarLight
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm
. Filtro do fluxo
. Jato laminar extraível
. Inversor: jato laminar/chuveiro SpeedClean
. Retorno automático ao jato laminar
. Limitador ecológico de caudal
. Bica giratória
. Ângulo de 360°
. Válvulas anti-retorno e válvulas anti-retorno integradas
. Ligações flexíveis
. Sistema de instalação rápida
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

953605
Monocomando de lava-loiça 1/2”
MINTA

DESCRIÇÃO

1006592
Monocomando de lava-loiça 1/2”
MINTA
. Bica em U
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm
. GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno
suave de volta à posição inicial
. Bica extraível com jato duplo
. Inversor: jato laminar/chuveiro SpeedClean
. Limitador ecológico de caudal
. Bica giratória - Ângulo de rotação 360º
. Válvulas anti-retorno e válvulas anti-retorno integradas
. Ligações flexíveis
. Sistema de instalação rápida - 1 furo para instalação
. Pressão mínima 1,0 bar
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1784644
Monocomando de lava-loiça 1/2”
BAUEDGE
. Bica alta
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Bica com mousseur
. Bica giratória
. Ângulo de 360°
. Ligações flexíveis

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Bica em L
. Acabamento GROHE StarLight
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm
. Mousseur extraível
. Limitador ecológico de caudal
. Bica giratória
. Ângulo de 360°
. Válvulas anti-retorno integradas
. Válvulas anti-retorno
. Ligações flexíveis
. Sistema de instalação rápida

REFERÊNCIA

1497775
Monocomando de lava-loiça 1/2”
EUROSMART COSMOPOLITAN

1898360
Monocomando de lava-loiça 1/2”
BAULOOP
. Bica alta
. Acabamento GROHE StarLight
. Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
. Bica com mousseur
. Bica giratória
. Ângulo de 360°
. Ligações flexíveis
. Sistema de instalação rápida
. Pressão mínima 1,0 bar

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

421744
TORNEIRA 1/2”
COSTA l
. Bica giratória com mousseur
. Isolamento térmico
. Indicador azul
. Castelos de longa duração
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duche
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DUCHE

sistemas DE DUCHE
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

4407813
SISTEMA DE DUCHE COM TERMOSTÁTICA
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

Composto por:
. Braço de chuveiro 450 mm
. Torneira termostática exterior
. Permite alternar entre:
. Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
. Jatos: Rain, SmartRain, Jet
. Rótula orientável
. Ângulo de rotação de ± 15°
. Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
. Com suporte ajustável em altura
. Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
. Cartucho compacto TurboStat com termoelemento em cera
. Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
. GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43ºC
. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
. Sistema anticalcário SpeedClean
. Guia de água interior para longa duração
. Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree
. Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18KWh
. Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
. Pressão mínima 1,0 bar
. Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

Composto por:
. Braço de chuveiro horizontal 450 mm
. Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
. Termostática SmartControl exposed
. Permite alternar entre:
- Chuveiro de teto Rainshower 310 SmartActive, prato cromado
- Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet
- Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)
. Jatos: Rain, SmartRain, Massage
. Com suporte ajustável em altura
. Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
. Cartucho compacto TurboStat com termoelemento em cera
. GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
. GROHE SafeStop a 38º C
. GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43º C
. SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar
o caudal
. Base GROHE EasyReach integrada
. Sistema anticalcário SpeedClean
. Guia de água interior para longa duração
. Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree
. Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18KWh
. Caudal mínimo recomendado 7 l/min
. Pressão mínima 1,0 bar

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

2542405
SISTEMA DE DUCHE COM TERMOSTÁTICA
Sistema Rainshower SmartControl 360 DUO
Composto por:
. Braço de chuveiro horizontal 500 mm
. Termostática SmartControl exposed
. Permite alternar entre:
. Chuveiro de parede Rainshower 360 DUO, prato cromado
. GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O2* e TrioMassage
. Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
. Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)
. Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
. Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray
. GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
. Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
. GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43ºC
. SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar
o caudal
. GROHE EasyReach apoio de chuveiro
. Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
. Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree
Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica:
GROHE PureRain
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3540853
SISTEMA DE DUCHE COM TERMOSTÁTICA
Euphoria System 260

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1758242
SISTEMA DE DUCHE COM TERMOSTÁTICA
TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 210
Composto por:
. Braço de chuveiro 390 mm
. Torneira termostática exterior
. Permite alternar entre:
- Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)
- Jato: Rain
. Rótula orientável
. Ângulo de rotação de ± 15°
. Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
. Jatos: Rain
. Com suporte ajustável em altura
. Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2” x 1/2” (28 410)
. Cartucho compacto TurboStat com termoelemento em cera
. Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
. GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43ºC
. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Sistema anticalcário SpeedClean
. Guia de água interior para longa duração
. Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree
. Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18KWh
. Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
. Pressão mínima 1,0 bar
. Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
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duche

braços
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1644095
Braço de chuveiro 275m
Rainshower
. Porca de ligação 1/2”
. com espelho quadrado
. Para todos os Rainshower de parede (excepto Jumbo)

duche

chuveiros de teto e parede
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

3540671
Chuveiro de teto 1 jato
Tempesta 210

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Jato: Rain
. Ø 210 mm
. Rótula orientável ± 15°
. Porca de ligação 1/2”
. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Sistema anticalcário SpeedClean
. Guia de água interior para longa duração
. Adequado para utlização com esquentadores
. Pressão mínima 1,0 bar

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1744549
Chuveiro de teto 1 jato
Euphoria Cube 150

. Porca de ligação 1/2”
. Para todos os Rainshower de parede (excepto Jumbo)

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Jato: Rain
. 152x152 mm
. Rótula orientável
. Porca de ligação 1/2”
. GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
. Guia de água interior para longa duração
. Pressão mínima 1,0 bar

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

3540705
Chuveiro de teto 3 jatos
Euphoria 260
. Rain, SmartRain, Jet
. Ø 260 mm
. Rótula orientável ± 15°
. Porca de ligação 1/2”
. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Sistema anticalcário SpeedClean
. Guia de água interior para longa duração
. Adequado para utlização com esquentadores
. Pressão mínima 1,0 bar
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731429
Braço de chuveiro 286 mm
Rainshower

1790138
Braço de chuveiro teto 292 mm
Rainshower
. Metálico
. Porca de ligação 1/2”
. Com espelho quadrado

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

731410
Braço de chuveiro teto 292 mm
Rainshower
. Porca de ligação 1/2”
. Para todos os Rainshower de teto
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duche

suportes de parede
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

390374
Curva de saída 1/2”
Relexa
. Rosca exterior

duche

chuveiros de mão
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1507052
Chuveiro de mão 1 jato
Euphoria Cosmopolitan Stick

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Jato: normal
. Sistema anticalcário SpeedClean
. Guia de água interior para longa duração
. Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de
chuveiro standard

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1651694
Chuveiro de mão 1 jato
Euphoria Cube Stick

. Com suporte de parede para chuveiro
. Rosca exterior
. Válvulas anti-retorno
. Acabamento GROHE StarLight

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

3540994
Chuveiro de mão 2 jatos
New Tempesta 100
. Jato: Rain
. GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Sistema anticalcário SpeedClean
. Guia de água interior para longa duração
. ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos
causados pela queda do chuveiro
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195344
suporte de parede
RELEXA
. Regulável
. Acabamento cromado

. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray
. Sistema anticalcário SpeedClean
. Guia de água interior para longa duração

REFERÊNCIA

2122851
Curva de saída 1/2”
Euphoria Cube

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

392859
RAMPA
RELEXA
. 600 mm
. Suporte deslizante articulado

CASA PEIXOTO - GAMA GROHE | 23

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

3541000
CONJUNTO DE DUCHE 2 JATOS
NEW TEMPESTA 100

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

Composto por:
. Chuveiro de mão (27 597)
. Rampa de duche de 60 cm (27 523)
. Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Sistema anticalcário SpeedClean
. Guia de água interior para longa duração
. ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos
causados pela queda do chuveiro

3541182
Bicha de chuveiro 1500
relexaflex
. 1,50 m
. Superfície lisa para limpeza fácil
. Resistência à tração 500 N
. Resistência à pressão até 5 bar
. Resistência ao calor 70ºC
. AntiFold flexível sem quebrar
. Ligação universal G 1/2” x 1/2”
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Embalagem Blister

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

3541190
Bicha de chuveiro 1750
relexaflex
. 1,75 m
. Superfície lisa para limpeza fácil
. Resistência à tração 500 N
. Resistência à pressão até 5 bar
. Resistência ao calor 70ºC
. AntiFold flexível sem quebrar
. Ligação universal G 1/2” x 1/2”
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Embalagem Blister

DUCHE

BICHAS
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1346519
Bicha de chuveiro Twistfree 1500
Silverflex

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. 1,75 m
. Superfície lisa para limpeza fácil
. Resistência à tração 500 N
. Resistência à pressão até 5 bar
. Resistência ao calor 70ºC
. AntiFold flexível sem quebrar
. Ligação universal G 1/2” x 1/2”
. Twistfree - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Embalagem Blister

. 1,50 m
. Superfície lisa para limpeza fácil
. Resistência à tração 500 N
. Resistência à pressão até 5 bar
. Resistência ao calor 70ºC
. AntiFold flexível sem quebrar
. Ligação universal G 1/2” x 1/2”
. Twistfree - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Embalagem Blister

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1538768
Bicha de chuveiro Twistfree 2000
Silverflex
.2m
. Superfície lisa para limpeza fácil
. Resistência à tração 500 N
. Resistência à pressão até 5 bar
. Resistência ao calor 70ºC
. AntiFold flexível sem quebrar
. Ligação universal G 1/2” x 1/2”
. Twistfree - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Embalagem Bliste
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3541232
Bicha de chuveiro Twistfree 1750
rotaflex

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

3541240
Bicha de chuveiro Twistfree 2000
rotaflex
. 2,00 m
. Superfície lisa para limpeza fácil
. Resistência à tração 500 N
. Resistência à pressão até 5 bar
. Resistência ao calor 70ºC
. AntiFold flexível sem quebrar
. Ligação universal G 1/2” x 1/2”
. Twistfree - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Embalagem Blister
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DUCHE

combinações para chuveiros encastráveis
CHUVEIROS

REFERÊNCIA

1745549

3540705

3540671

731429

BRAÇOS

duche
1644095

731410

chuveiro de bidé
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

. Com controlo na patilha
. Acabamento GROHE StarLight
. Sistema anticalcário SpeedClean
. Guia de água interior para longa duração
. Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas
de chuveiro standard
. Pressão mínima 1,0 bar

1790138

3541323
MISTURADORAS

3541166
Chuveiro de mão 1 jato
Tempesta-F Trigger Spray 30

3541414

CHUVEIROS DE MÃO

ENCASTRÁVEIS

4410551
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

3542255

. Acabamento GROHE StarLight
. Sistema anticalcário SpeedClean
. Guia de água interior para longa duração
. Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas
de chuveiro standard
. Pressão mínima 1,0 bar

1507052

1651694

3540994
REFERÊNCIA

BICHAS

1346519

1538768

CURVAS

2542702
Chuveiro de mão 1 jato
Tempesta-F Trigger Spray 30

390374

2122851
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DESCRIÇÃO

2542470
Bicha de chuveiro Twistfree 1000
Silverflex Longlife
. 1000 mm
. Superfície lisa para limpeza fácil
. Longlife
. Resistência à tração 500 N
. Resistência à pressão até 12 bar
. Resistência ao calor 75ºC
. AntiFold flexível sem quebrar
. Ligação universal G 1/2” x 1/2”
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. Embalagem Bliste
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REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

390374
Curva de saída 1/2”
Relexa
. Rosca exterior

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

sistemas
de instalação

2122851
Curva de saída 1/2”
Euphoria Cube
. Com suporte de parede para chuveiro
. Rosca exterior
. Válvulas anti-retorno
. Acabamento GROHE StarLight
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SISTEMAS DE INSTALAÇÃO

SANITAS
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

836797
SISTEMA DE INSTALAÇÃO 1.13 M
RAPID SL

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

Cisterna GD 2
. Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou
dentro de partições de parede em gesso cartonado
. Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
. 2 cavilhas e porcas para fixar WC
. WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o
acessório adicional 38 779 000
. Distância entre cavilhas 180/230 mm
. Curva de saída Ø 90 mm
. Redutor Ø 90/110 mm

. Para quartos de banho pequenos e estreitos
. Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou
dentro de partições de parede em gesso cartonado
. Para revestimento em seco totalmente pré-montado
. 2 cavilhas e porcas para fixar WC
. Sistema de fixação para a louça sanitária
. Distância entre cavilhas 180/230 mm
. Curva de saída Ø 90mm
. Redutor Ø 90/110mm
. Autoclismo 80mm, 6 - 9L
. Regulação de fábrica 6L e 3L
. Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
. Isolamento contra condensações
. Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção,
inclui proteção para a fase de construção

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
. Regulação de fábrica 6l e 3l
. Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
. Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
. Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção,
inclui proteção para a fase de construção
. Para utilização vertical ou horizontal

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede.
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o
eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente.

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38
558 00M (vendido separadamente).
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o
eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente).

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1756394
SISTEMA DE INSTALAÇÃO + PLACA SKATE
UNISET
Cisterna GD 2
. Módulo EPS encastravél, fechado e insonorizado para alvenaria,
830x470x130 mm
. Adaptadores da calha de fácil fixação
. Calha e acessórios para instalação indiv.
. 2 cavilhas e porcas para fixar WC
. Distância entre cavilhas 180/230 mm
. Sistema de fixação para a louça sanitária
. Curva de saída Ø 90 mm
. Redutor Ø 90/110 mm
Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
. Regulação de fábrica 6l e 3l
. Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
. Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
. Isolamento contra condensações
. Para utilização vertical ou horizontal
. Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção,
inclui proteção para a fase de construção
. Preparado para shower toilets com acessório adicional
40 899 000 (vendido separadamente)

2545416
SISTEMA DE INSTALAÇÃO para wc 1.13 M
RAPID SL

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

BIDÉS
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

397951
SISTEMA DE INSTALAÇÃO PARA BIDÉ
UNISET
. Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado
. Adaptadores da calha de fácil fixação
. Calha e acessórios para instalação individual
. 2 cavilhas e porcas para fixar bidé
. Ligações de entrada e saída reguláveis
. Curva de descarga Ø 50 mm
. Juntas de Ø 32 mm
. 2 racores de ligação, à parede
. Conjunto de fixação para o bidé
Para instalação na parede deve encomendar os pés de apoio 37 304 000
(vendido separadamente)

Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o
eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)
Placa de acionamento - Skate Cosmopolitan
. Dual Flush ou Start&Stop,
. Instalação horizontal ou vertical, 156x197 mm
. Em ABS, Acabamento cromado GROHE StarLight
. GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
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SISTEMAS DE INSTALAÇÃO

PLACAS DE ACIONAMENTO
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

844422
PLACA DE ACIONAMENTO
SKATE AIR
. Dual Flush ou Start&Stop
. Válvulas de descarga pneumáticas
. Instalação vertical
. GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

louça
sanitária

1121045
PLACA DE ACIONAMENTO
COSMOPOLITAN SKATE
. Dual Flush ou Start&Stop
. Instalação horizontal ou vertical
. 156 x 197 mm
. Em ABS
. Acabamento cromado GROHE StarLight
. GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1280783
PLACA DE ACIONAMENTO
NOVA COSMOPOLITAN
. Dual Flush ou Start&Stop
. Válvulas de descarga pneumáticas
. Instalação horizontal ou vertical
. GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

1120484
PLACA DE ACIONAMENTO
NOVA COSMOPOLITAN
. Dual Flush ou Start&Stop
. Válvulas de descarga pneumáticas
. Instalação horizontal ou vertical
. Em ABS
. GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
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louças sanitárias

euro ceramic
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

3842119
sanita suspensa
. Descarga à parede
. Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex
. Rimless
. Volume de descarga 3/5 L
. Inclui kit de fixação
. Cerâmica
. Com fixação invisível
. Opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

shower
toilets

4414256
bidé suspensa
. Para torneiras de um furo
. Com overflow
. Inclui kit de fixação
. Cerâmica
. Com fixação invisível
. Opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

4414454
assento para sanita
. Com tampa
. Soft close
. Função de remoção rápida
. Amovível
. Material: Duroplast
. Inclui kit de fixação
. Compatível com todas as sanitas GROHE
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shower toilets

sensia arena
REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

2794352
shower toilet wc suspensa
GROHE Hygiene Clean: com sistema antibacteriano HyperClean (SIAA
Kokin Japanese padrão compatível) e revestimento antiaderente
AquaCeramic
GROHE power flush: jato de descarga com tecnologia Grohe Triple
Vortex
GROHE Skin Clean:
. 2 braços de chuveiro ajustáveis dedicados ( 1 para área posterior, 1 jato
para senhora)
. Via separada de água para jato de senhora
. Jato oscilante (movimento automático frente-trás)
. Jato de massagem
. Intensidade do jato ajustável
. Limpeza automática dos braços de chuveiro antes e depois de cada
utilização
. Fornecimento ilimitado de água quente ao esquentador de fluxo
contínuo integrado
. Temperatura ajustável
Funções adicionais:
. Secador de ar quente com temperatura ajustável
. Absorção automática de odores
. Função PlasmaCluster - tecnologia de iões
. Descalcificação
. Assento Duroplast WC e tampa com função automática de abertura/
fecho
. Sensor infravermelho de deteção de presença
. Painel de controlo no assento
. Interruptor on/off
. Luz de presença noturna
. Conexões de fornecimento de água e fonte de alimentação ocultas
. Controlo remoto
. App para smartphone IOS
Inclui:
. Camada de proteção contra ruído, bases de montagem e braços de
chuveiro
. Controlo remoto manual com suporte de parede
. Filtro de carbono ativo para absorção de odores
. Conjunto de conexões de abastecimento de ága à cisterna
. Protetores dos braços de chuveiro
. Cabo com sistema de encaixe no dispositivo
. Pressão 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
. Tensão nominal 220-240 V AC
. Frequência principal 50-60 Hz
. Proteção tipo IPX4
. Em conformidade com EN 1717
. Aprovado pela CE
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REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

2794337
sistema para shower toilets de wc grohe sensia
RAPID SL
Cisterna GD 2
. Com conexões para shower toilet GROHE Sensia (Sensia IGS / Sensia
Arena)
. Altura 1.13 m Largura 0.62 m
. Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou
dentro de partições em gesso cartonado
. Armação em aço galvanizado, autoportante
. Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
. Ajuste rápido de altura
. Acessórios de fixação
. Aprovação TÜV
. 2 cavilhas e porcas para fixar WC
. Sistema de fixação para a louça sanitária
. Distância entre cavilhas 180/230 mm
. Curva de descarga de PP Ø 90 mm
. Profundidade ajustável
. Redutor Ø 90/110 mm
. Acessórios de ligação de descarga
Cisterna GD 2, 6 - 9 L com as seguintes características:
. Regulação de fábrica 6L e 3L
. Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
. Alimentação por trás
. Insonorizado - Grupo I
. Isolamento contra condensações
. Ligação de enchimento de 1/2” com torneira de esquadria integrada e
tubo de descarga
. Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção,
inclui proteção para a fase de construção
. Para utilização vertical ou horizontal
Inclui:
. Esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede.
. Ligação universal de água para shower toilet Sensia Arena e Sensia IGS
. Tomada oculta
. Ajuda para conexão elétrica
. Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o
eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)
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grohe sense

antes que uma gota
se transforme
numa inundação.
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O GROHE Sense é
o sensor de água
inteligente que
nunca dorme.

GROHE SENSE:

GROHE SENSE GUARD:

O SENSOR DE ÁGUA
INTELIGENTE

O CONTROLADOR DE
ÁGUA INTELIGENTE.

Deteta inundações
Receba alertas instantâneos de
inundação para poder reagir
rapidamente

Deteta o risco de gelo
Deteta se a temperatura ambiente for
inferior a 3ºC - um potencial risco de
gelo - e alerta instantaneamente

Sente a humidade
Fique informado acerca dos níveis
de humidade do seu lar e proteja-o
de consequências indesejavéis.

Coloque o GROHE SENSE na sua casa sempre que veja um risco.

Monitoriza o consumo,
deteta micro fugas e o
risco de gelo e em caso
de rutura de tubo, corta
automaticamente o
abastecimento de água.

Deteta ruturas de tubo
Deteta ruturas de tubo, corta instantaneamente o abastecimento de água e alerta-o

AquaBlock
Corte o abastecimento de água manual ou automaticamente no caso de uma rutura de tubo.
Deteta fuga de gotas
Deteta fuga de gotas e alerta-o instantaneamente.

Deteta caudal de água anormal
Deteta o consumo de água anormal e alerta-o instantaneamente.

Deteta o risco de gelo
Deteta se a água que entra pode causar gelo e alerta-o instantaneamente.

AquaAlarm
Receba alertas dependentes da situação através de uma luz vermelha intermitente, um sinal
sonoro, uma notificação automática ou um email.

Junto da máquina de lavar
para verificar fugas.

Na casa de banho,
monitorizando também a
humidade

Na cave para verificar a
humidade e monitorizar a
temperatura.

Por baixo da pia da cozinha
ou do lavatório para verificar
fugas.

AquaTrack
Monitoriza o seu consumo de água com precisão.
NormallyOpen
A água continua disponível no caso de um corte de energia
AquaIQ
O algoritmo inteligente assegura que todos os alertas e ações sejam adaptados
perfeitamente ao consumo do seu lar

Como funciona

GROHE ONDUS
Uma aplicação para aceder e gerir todos os produtos GROHE ligados a partir do seu
dispositivo móvel.

Coloque-o no local pretendido

Descarregue a aplicação
GROHE ONDUS
Conecte o Grohe sense com a rede
local de wireless. Através da aplicação
é informado sobre a temperatura e
humidade do local e alertado em caso de
fuga de água.
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O GROHE SENSE verifica a
presença de inundações ou
fugas.

No momento em que a água entra em
contato com o GROHE SENSE, este emite
um sinal sonoro e uma luz vermelha
intermitente.

É alertado a qualquer
momento e em qualquer lugar.
Em caso de fuga de água o GROHE SENSE
alerta-o através da aplicação GROHE
ONDUS, dando-lhe a oportunidade de
tomar medidas.
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O GROHE Sense e o GROHE SENSE GUARD oferecem
uma solução de segurança para toda a casa.
DETETA, ALERTA E PÁRA!

Deteta fugas de
água no chão

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

Deteta a rutura
de tubos e
fecha o fluxo de
água de forma
imediata

Sensor de
pressão de água,
temperatura e
fluxo

Deteta risco de
gelo e micro
fugas

Rastreia os
consumos de
água

3449550
sensor intelegente
grohe sense
Para rede Wireless, funciona a pilhas
. Alarme de inundação e risco de gelo instantâneo
. Monitoriza a temperatura e a humidade
. Receba notificações e configure as definições através da GROHE Ondus
App
. Indicação de status através de luz LED, alerta sonoro e app
. Para colocação no pavimento, em superfície plana não condutora
. Wireless LAN 2.4 GHz, WPA/WPA2 protegida
. 3 x pilhas AAA
. Aprovado pela CE
. Made in Germany

Fácil de
instalar

Sensor de
humidade

Sensor de
temperatura e
deteta risco de gelo

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO

3449568
kit grohe sense: 3 sense + sense guard 230V
grohe sense
Made in Germany
1 x GROHE Sense Guard
. Para rede Wireless, alimentação de 230V
. Para habitações familiares
. Apenas água fria
. Deteta rupturas na tubagem, micro fugas, risco de congelamento e
anomalias no fluxo de água
. Corte de abastecimento de água automático, manual ou remoto, de
modo a prevenir os eventuais danos causados pela água
. Mede o caudal, a pressão e a temperatura do sistema
. Monitoriza o consumo de água
. Receba notificações e configure as definições através da GROHE Ondus
App
. Indicação de status através de luz LED, vibração e notificações
. Wireless LAN 2.4 GHz, WPA/WPA2 protegida
. Instalação horizontal ou vertical logo após o contador da água
. É recomendado o uso do conjunto de fixação 22 501 000, o qual deve
ser adquirido separadamente
. Inclui porcas de montagem R3 / 4, cabo de alimentação extensível de
0,7 m, tipo de tomada C
. Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado
incluído para ser instalados apenas na tubagem de água fria.

Aplicação GROHE Ondus - o seu perfil de água digital

3 x GROHE Sense
Para rede Wireless, funciona a pilhas
. Alarme de inundação e risco de gelo instantâneo
. Monitoriza a temperatura e a humidade
. Receba notificações e configure as definições através da GROHE Ondus
App
. Indicação de status através de luz LED, alerta sonoro e app
. Para colocação no pavimento, em superfície plana não condutora
. Wireless LAN 2.4 GHz, WPA/WPA2 protegida
. Inclui 9 pilhas AAA
. Aprovado pela CE

Fqiue a par de tudo o que acontece na sua casa e mantenha o controlo com a app GROHE Ondus.
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VIANA DO CASTELO (SEDE)
Zona Industrial Neiva 1º Fase
4935-231 Neiva

BRAGA
Avenida Sequeira, 80
4705-629 Sequeira

PORTO
R. António F. Castilho, 1126
4425-617 Pedrouços

GUIMARÃES (Showroom)
R. Eduardo Manuel de Almeida, 704
Loja 5 - Creixomil
4835-045 Guimarães

LISBOA
E.N. 10, Armazéns 1, 2 e 3
2600-464 Alhandra

PARIS (FRANÇA)
20-24 Route de Paris - RN4
77340 Pontault-Combault

info@casapeixoto.pt | +351 258 359 800
Casapeixoto

