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GROHE COOLTOUCH 

Цялата повърхност е винаги 
безопасна при допир. Без 
риск от изгаряне върху гореща 
хромова повърхност.

GROHE STARLIGHT 

Искрящ дълготраен блясък 
благодарение на хромовото 
покритие на GROHE, 
осигуряващо абсолютно гладка 
повърхност, устойчива на 
замърсяване и потъмняване

GROHE SILKMOVE 

Изключително гладко и леко 
движение на ръкохватката на 
смесителите с увеличен обхват на 
движение, осигуряващ максимална 
прецизност на настройката и 
пълен комфорт без усилие

GROHE ECOJOY 

Екологично ефективни продукти, 
които Ви дават възможност да 
намалите консумацията на вода и 
енергия без допълнителни усилия. 
По-ниска консумация на вода. 
Перфектна струя.

GROHE КУХНИ

GROHE WHISPER 

Иновативна технология, за 
намаляване шума на водата       

ЛЕСНА СМЯНА 

Лесен монтаж и демонтаж на 
аератора, само с помощта на 
монета

ПРОТОЧЕН БОЙЛЕР 

Перфектен дебит и в комбинация 
с проточен бойлер

EASYDOCK 

Осигурява лесно и удобно 
прибиране на издърпващия се 
душ

ИСТИНСКА СТОМАНА 

Създаден от солидна 
неръждаема стомана, издръжлив 
материал с антибактериално 
покритие

СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ 

Включва спирателен вентил за 
съдомиялни

ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ 

Почистване на варовик, само с 
едно минаване

ПУСКАНЕ С ДОКОСВАНЕ 

Просто докоснете вашия 
смесител до всяка една точка с 
вашата китка, лакът или пръст, за 
да пуснете или спрете водата

МОНТАЖ ПРЕД ПРОЗОРЕЦ 

За да отворите прозореца, 
просто издърпайте смесителя и 
го поставете легнал

ЗАВЪРТАНЕ НА РЪКОХВАТКАТА 
НАПРЕД 

Предотвратява удрянето на 
ръкохватката в стената

УПРАВЛЕНИЕ С КРАК 

Докоснете с крак долната част на 
кухненския шкаф, за да пуснете 
или спрете водата

УДОБНА ВИСОЧИНА 

Височината на чучура позволява 
лесно пълнене на големи съдове

GROHE ZERO
Без никакъв контакт на водата до 
никел и олово, благодарение на 
изолирани водни пътища

ИЗДЪРПВАЩ СЕ АЕРАТОР 

Предоставя по-широко и удобно 
пространство за работа

ФИЛТРИРАНА ВОДА 

Вода с чудесно качество, 
направо от смесителя - спестява 
време, пари и се грижи за 
околната среда

GROHFLEXX 

Гъвкав и хигиеничен чучур от 
сантопрен

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДУШ 

Завъртащ се на 360° душ с 
лесна смяна на струите от душ 
на аератор

ИЗДЪРПВАЩ СЕ АЕРАТОР 
И ДУШ 

Предоставя по-широко и удобно 
пространство за работа и 
предлага различни струи

EASYDOCK M 

Вграден магнит за лесно 
прибиране на издърпващия се 
душ

ИЗДЪРПВАЩ СЕ ДВОЕН ДУШ 

Предоставя по-широко и удобно 
пространство за работа и 
предлага лесно превключване от 
душ на аератор

ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА 

Вграден механизъм за сигурност, 
предотвратява риск от нежелано 
пускане на водата

AQUAGUIDE 

Регулиране на аератора под 
различен ъгъл

ОГРАНИЧЕН ЪГЪЛ НА 
ЗАВЪРТАНЕ 

Предотвратява риск от 
наводнение

ТЯЛО ОТ ТИТАН 

Всички бойлери към колекцията 
GROHE Red, са направени от 
титан

GROHE QUICKFIX 

Бърз, лесен и удобен монтаж. 
GROHE QuickFix намалява 
времето за монтаж с около 40% 
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Запознайте се с най-иновативното портфолио продукти в индустрията, където 

кухненски смесители, водни системи, кухненски мивки и аксесоари съвършено 

комбинират най-новите технологии с изключителен дизайн. Вдъхновете се от 

уникалните кухненски предложения на GROHE.
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GROHE BAU серии

31 538 001  
GROHE BauFlow



5 

grohe.bg

31 367 001  
GROHE BauEdge 
кухненски смесител с 
висок чучур GROHE Zero – 
без наличие на никел и 
олово

202 лв. *

169 лв.*

31 538 001   
GROHE BauFlow 
кухненски смесител с 
висок чучур GROHE Zero – 
без наличие на никел и 
олово

202 лв. *

169 лв.*

31 368 001   
GROHE BauLoop 
кухненски смесител с 
висок чучур GROHE Zero – 
без наличие на никел и 
олово

202 лв. *

169 лв.*

31 536 001   
GROHE BauCurve 
кухненски смесител с 
висок чучур GROHE Zero – 
без наличие на никел и 
олово

202 лв. *

169 лв.*

GROHE BAU серии

31 693 000  
GROHE BauEdge 
кухненски смесител със 
среден чучур GROHE Zero – 
без наличие на никел и 
олово

190 лв. *

159 лв.* 

31 688 000   
GROHE BauFlow 
кухненски смесител със 
среден чучур GROHE Zero – 
без наличие на никел и 
олово

190 лв. *

159 лв.* 

31 706 000   
GROHE BauLoop 
кухненски смесител със 
среден чучур GROHE Zero – 
без наличие на никел и 
олово

190 лв. *

159 лв.* 

31 715 000   
GROHE BauCurve 
кухненски смесител със 
среден чучур GROHE Zero – 
без наличие на никел и 
олово

190 лв. *

159 лв.* 

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.
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GROHE EUROSMART

30 305 000  
GROHE Eurosmart
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33 202 002  
GROHE Eurosmart 
кухненски смесител с 
висок чучур

291 лв. *

179 лв.* 

33 281 002   
GROHE Eurosmart 
кухненски смесител с 
нисък чучур

279 лв. *

169 лв.* 

30 305 000   
GROHE Eurosmart 
кухненски смесител с 
издърпващ се чучур

385 лв. *

279 лв.* 

GROHE EUROSMART

32 843 002  
GROHE Eurosmart Cosmopolitan 
кухненски смесител с висок 
чучур

336 лв. *

229 лв.* 

31 481 001   
GROHE Eurosmart Cosmopolitan 
кухненски смесител с 
издърпващ се чучур

488 лв. *

399 лв.* 

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.
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GROHE CONCETTO

31 491 DC0  
GROHE Concetto
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31 482 003  
GROHE Eurostyle Cosmopolitan 
кухненски смесител с издърпващ 
се висок чучур, с две функции - 
душ и аератор GROHE Zero – без 
никел и олово

505 лв. *

439 лв.* 

33 975 004   
GROHE Eurostyle Cosmopolitan 
кухненски смесител с висок чучур
GROHE Zero – без никел и олово

366 лв. *

259 лв.* 

30 221 002   
GROHE Eurostyle Cosmopolitan 
кухненски смесител с висок 
чучур

354 лв. *

249 лв.* 

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

31 491 000  
GROHE Concetto 
професионален кухненски смесител 
с GROHFlexx чучур от сантопрен 
завъртащ се на 360° с две функции 
– душ и аератор
GROHE EasyDock M – вграден 
магнит за автоматично прибиране 
на чучура

824 лв. *

599 лв.* 

31 483 002   
GROHE Concetto 
кухненски смесител
с издърпващ се висок чучур с 
2 функции – душ и аератор
GROHE Zero – без никел и олово
GROHE EasyDock – лесно 
прибиране на издърпващия се 
чучур

533 лв. *

349 лв.* 

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.

GROHE CONCETTO

32 661 003   
GROHE Concetto 
кухненски смесител
с висок чучур
GROHE Zero – без никел и олово
завъртане на чучура от 0° до 150°

418 лв. *

299 лв.* 
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GROHE MINTA

32 168 000  
GROHE Minta
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32 168 000  
GROHE Minta 
кухненски смесител L-чучур
издърпващ се чучур
ъгъл на завъртане 360°
регулируем дебитен ограничител

664 лв. *

419 лв.* 

GROHE MINTA

32 917 000   
GROHE Minta 
кухненски смесител С-чучур
ъгъл на завъртане 0°, 150°, 360°

561 лв. *

349 лв.* 

32 294 002  
GROHE Zedra 
кухненски смесител с издърпващ се 
чучур с 3 функции – аератор, Jet и
EcoJet – 70% по-малък разход на вода
GROHE Magnetic Docking – лесно 
прибиране на чучура
стоп функция, бутон пауза
ъгъл на завъртане 360°

859 лв. *

619 лв.* 

32 553 002   
GROHE Zedra 
кухненски смесител
с издърпващ се чучур с 2 
функции – аератор и Jet 
GROHE Magnetic Docking – лесно 
прибиране на чучура
ъгъл на завъртане 360°

805 лв. *

589 лв.* 

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.

GROHE ZEDRA

31 375 000   
GROHE Minta 
кухненски смесител L-чучур
регулатор на дебита 
ъгъл на завъртане 0°, 150°, 360°

598 лв. *

379 лв.* 
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GROHE ESSENCE

30 321 GE0  
GROHE Essence
шлаух цвят зелено

30 294 000  
GROHE Essence
смесител
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30 294 000  
GROHE Essence 
професионален кухненски 
смесител с GROHFlexx 
чучур от сантопрен 
завъртащ се на 360° с две 
функции – душ и аератор
GROHE EasyDock M – 
вграден магнит за 
автоматично прибиране на 
чучура

1 014 лв. *

789 лв.* 

Всички цветове на чучурите 

се продават поотделно. 

В комплекта е включен 

цвят черно.

30 321 GE0 - зелено 

143 лв.*

30 321 XC0 - тъмно сиво

141 лв.* 

30 321 MW0 - мрамор

230 лв.*

30 321 HG0  - тъмно кафяво

141 лв.*

30 321 DG0 - червено

141 лв.*

30 321 DP0 - розаво

141 лв.*

30 321 DU0  - лилаво

143 лв.*

30 321 TY0 - синьо

141 лв.*

30 321 YF0 - жълто

141 лв.*

30 321 YR0 - оранжево

141 лв.*

GROHE ESSENCE

30 270 000  
GROHE Essence 
кухненски смесител с L-чучур,
издърпващ се душ с 2 функции –
аератор и Jet
автоматично връщане към струя 
аератор
ъгъл на завъртане 360°
вграден температурен ограничител
вграден възвратен клапан

803 лв. *

519 лв.* 

30 269 000   
GROHE Essence 
кухненски смесител
с висок чучур
ъгъл на завъртане 0°, 150°, 360°
вграден температурен 
ограничител

608 лв. *

399 лв.* 

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.
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GROHE SMARTCONTROL

31 593 002  
GROHE Zedra SmartControl
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31 593 002  
GROHE Zedra SmartControl 
кухненски смесител с 
издърпващ се душ
Технология SmartControl 
натиснете бутона ON-OFF и 
завъртете, за да регулирате 
дебита
GROHE Magnetic Docking 
осигурява лесно и плавно 
прибиране на издърпващия се 
душ в начална позиция
Регулиране на температурата 
чрез завъртане на бутона 
разположен върху тялото 
GROHE Zero изолирани 
вътрешни водни пътища – без 
олово и никел
Възможност за завъртане 140°

1 178 лв. *

1 079 лв.* 

31 615 000   
GROHE Essence SmartControl 
кухненски смесител с 
издърпващ се душ
Технология SmartControl 
натиснете бутона ON-OFF и 
завъртете, за да регулирате 
дебита
GROHE Magnetic Docking 
осигурява лесно и плавно 
прибиране на издърпващия се 
душ в начална позиция
Регулиране на температурата 
чрез завъртане на бутона 
разположен върху тялото 
GROHE Zero изолирани 
вътрешни водни пътища – без 
олово и никел
Възможност за завъртане 140°

993 лв. *

859 лв.* 

31 613 000   
GROHE Minta SmartControl 
кухненски смесител с 
издърпващ се душ
Технология SmartControl 
натиснете бутона ON-OFF и 
завъртете, за да регулирате 
дебита
GROHE Magnetic Docking 
осигурява лесно и плавно 
прибиране на издърпващия се 
душ в начална позиция
Регулиране на температурата 
чрез завъртане на бутона 
разположен върху тялото 
GROHE Zero изолирани 
вътрешни водни пътища – без 
олово и никел
Възможност за завъртане 140°

833 лв. *

699 лв.* 

GROHE SMARTCONTROL

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.
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GROHE BLUE HOME

31 455 001  
GROHE Blue Home
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31 455 001  
GROHE Blue Home 
кухненски смесител за филтрирана, изстудена 
силно газирана и слабо газирана вода 
С-чучур
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
GROHE Blue Home охладител, който осигурява 3 
литра охладена газирана вода на час
възможност за настройване на софтуера и 
следене на капацитета на CO

2
 филтъра чрез 

мобилното приложение GROHE Ondus
с Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична 
обмяна на данни
GROHE Blue 425 г CO

2
 бутилка

GROHE Blue филтър 600 л в комплекта

4 671 лв. *

2 949 лв.* 

31 454 001   
GROHE Blue Home 
кухненски смесител за филтрирана, изстудена 
силно газирана и слабо газирана вода 
L-чучур
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
GROHE Blue Home охладител, който осигурява 3 
литра охладена газирана вода на час
възможност за настройване на софтуера и 
следене на капацитета на СО

2
 филтъра чрез 

мобилното приложение GROHE Ondus
с Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична 
обмяна на данни
GROHE Blue 425 г CO

2
 бутилка

GROHE Blue филтър 600 л в комплекта

4 131 лв. *

2 949 лв.* 

GROHE BLUE HOME

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.
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ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

GROHE StarLight
Всички кухненски мивки GROHE от неръждаема 

стомана, са изработени от стомана с много над 

средното качество използвано в индустрията. 

По този начин може да бъдете сигурни в тяхното 

качество и издръжливост. Нашата иновативна 

технология, създава блестящо покритие, което е 

изключително гладко и лесно за почистване.

GROHE QuickFix
Монтажа на кухненските мивки е лесен и бърз, 

благодарение на системата GROHE Quickfix. 

Кухненските мивки имат две, предварително 

направени отвора за смесител, което ви дава 

свободата да решите дали плота за отцеждане да 

бъде отляво или отдясно.

GROHE Whisper
Специална изолация от долната страна на 

мивката, намалява шума от течащата вода и 

поставянето на съдове в мивката.

ВИДОВЕ МОНТАЖ

Върху плот
При монтаж върху плота остава ръб от 8 мм над 

плота.

За вграждане
Елегантен и съвременен монтаж под работния 

плот.

Гладки ръбове
Оригинален ръб с наклон и 3 мм профил, 

създаващ изключителна елегантност и в същото 

време предоставящ лесен монтаж.

Монтаж на нивото на плота
Продуктът е потънал 1,5 мм в дълбочина 

и идеално съвпада с работния плот. Като 

алтернатива, може да се инсталира и върху 

работния плот.

GROHE КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
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31 552 SD0   
GROHE K200 
кухненска мивка от неръж-
даема стомана с плот за 
отцеждане и 1 купа

225 лв. *

189 лв.* 

31 564 SD0    
GROHE K200 
кухненска мивка от неръж-
даема стомана с плот за 
отцеждане и 1,5 купи

428 лв. *

369 лв.* 

31 566 SD0   
GROHE K400 
кухненска мивка от неръж-
даема стомана с плот за 
отцеждане и 1 купа

313 лв. *

289 лв.* 

31 567 SD0        
GROHE K400 
кухненска мивка от неръж-
даема стомана с плот за 
отцеждане и 1,5 купи

428 лв. *

399 лв.* 

31 587 SD0    
GROHE К400 
кухненска мивка от неръж-
даема стомана с 2 купи и 
плот за отцеждане

428 лв. *

399 лв.* 

GROHE КУХНЕНСКИ МИВКИ К200 И К300

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.

GROHE КУХНЕНСКИ МИВКИ К400

31 563 SD0     
GROHE K300 
кухненска мивка от неръж-
даема стомана с плот за 
отцеждане и 1 купа

284 лв. *

239 лв.* 
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GROHE КОМПЛЕКТИ КУХНЕНСКИ МИВКИ СЪС СМЕСИТЕЛ

31 562 SD0  
K200 мивка и 
GROHE BauEdge 
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grohe.bgGROHE КОМПЛЕКТИ КУХНЕНСКИ МИВКИ СЪС СМЕСИТЕЛ 

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.

31 565 SD0     
K200 мивка от неръждаема 
стомана с отцедник (31 552 SD0) и 
едноръкохватков смесител 
Eurosmart (33 281 002) с подвижен, 
лят чучур
аератор с отвор във формата на 
монета за подмяна без инстрменти

401 лв. *

369 лв.* 

31 562 SD0     
K200 мивка от неръждаема 
стомана с отцедник (31 552 SD0) 
и едноръкохватков смесител 
Bau Edge (31 367 001) 
с висок чучур

362 лв. *

329 лв.* 

31 573 SD0    
K500 мивка от неръждаема 
стомана с отцедник (31 571 SD0) 
и смесител Minta за кухненска 
мивка (32 168 000) с висок чучур 
еднодупков монтаж, издърпващ 
се аератор, регулатор на дебита 
подвижен тръбен чучур 
възможност за завъртане на 
360° 
защита от обратен поток

722 лв. *

659 лв.* 

31 570 SD0    
K400 мивка от неръждаема 
стомана с отцедник (31 566 SD0)
и едноръкохватков смесител 
Concetto (32 663 003) 
висок чучур с издърпващ се 
аератор
защита от обратен поток
GROHE Zero – без олово и никел

624 лв. *

559 лв.* 
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GROHE КУХНЕНСКИ МИВКИ К400+ И К500

31 572 SD0 
K500 мивка  
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31 569 SD0    
K400+ кухненска мивка от неръждаема 
стомана AISI 316(V4A) с 1,5 купи и плот 
за отцеждане 
GROHE Whisper
размер: 98,3 х 51,3 см
размер на купата: 36,3 х 40 x18,8 см
размер на малката купа: 15 х 30 х 18,8 см

604 лв. *

549 лв.* 

31 568 SD0     
K400+ кухненска мивка от 
неръждаема стомана AISI 316(V4A) с 
1 купа и плот за отцеждане 
GROHE Whisper 
размер: 87,3 х 51,3 см
размер на купата: 36,3 х 40 х 18,8 см

409 лв. *

389 лв.* 

31 571 SD0   
К500 кухненска мивка от неръж-
даема стомана с 1 купа, плот за 
отцеждане и автоматичен сифон 
GROHE Whisper
размер: 86 х 50 см
размер на купата: 34 х 40 х 19,5 см

409 лв. *

389 лв.* 

31 588 SD0     
К500 кухненска мивка от 
неръждаема стомана с 2 купи, плот 
за отцеждане и автоматичен сифон 
GROHE Whisper
размер: 116 х 50 см
размер и на двете купи: 
34 х 40 х 19,5 см

633 лв. *

619 лв.* 

31 572 SD0     
К500 кухненска мивка от неръждаема 
стомана с 1,5 купи, плот за отцеждане 
и автоматичен сифон 
GROHE Whisper, размер: 97 х 50 см
размер на купата: 34 х 40 х 19,5 см
размер на малката купа: 
15 х 30 х 16,2 см

604 лв. *

549 лв.* 

GROHE КУХНЕНСКИ МИВКИ К400+ И К500

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.
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GROHE КУХНЕНСКИ МИВКИ К700

31 577 SD1 
K700 мивка  
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31 578 SD1   
К700 кухненска мивка от 
неръждаема стомана с 1 купа, 
монтаж върху плот 
GROHE Whisper 
размер: 46,4 х 46,4 см
размер на купата: 40 х 40 х 20 см

428 лв. *

389 лв.* 

31 576 SD1    
К700 кухненска мивка от неръждаема 
стомана за вграждане с 1,5 купа 
GROHE Whisper
размер: 58,5 х 44 см
размер на купата: 34 х 40 х 19,5 см
размер на малката купа: 18 х 40 х 14 см

526 лв. *

489 лв.* 

31 574 SD1     
К700 кухненска мивка от 
неръждаема стомана за вграждане
GROHE Whisper
размер: 54 х 44 см
размер на купата: 50 х 40 х 19,5 см

467 лв. *

429 лв.* 

31 577 SD1   
К700 кухненска мивка от неръждаема 
стомана за вграждане с 1,5 купа 
GROHE Whisper
размер: 58,5 х 44 см
размер на купата: 34 х 40 х 19,5 см
размер на малката купа: 18 х 40 х 14 см

526 лв. *

489 лв.* 

31 580 SD1     
К700 кухненска мивка от 
неръждаема стомана с 1 купа, 
монтаж върху плот GROHE Whisper 
размер: 86,4 х 46,4 см
размер на купата: 90 х 40 х 20 см

546 лв. *

519 лв.*

31 575 SD1     
К700 кухненска мивка от неръждаема 
стомана за вграждане с 1,5 купа 
GROHE Whisper
размер: 76 х 45 см
размер на купата: 50 х 40 х 19,5 см
размер на малката купа: 18 х 40 х 14 см

585 лв. *

539 лв.*

GROHE КУХНЕНСКИ МИВКИ К700

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.
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GROHE КУХНЕНСКИ МИВКИ К800 И К1000

31 586 SD1 
K800 мивка  
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31 583 SD1   
К800 кухненска мивка от 
неръждаема стомана с 1 купа, 
монтаж върху плот 
GROHE Whisper 
размер: 51,8 х 56 см
размер на купата: 46,2 х 40 х 20 см

1 132 лв. *

1 099 лв.* 

31 586 SD1    
К800 кухненска мивка от 
неръждаема стомана с 1 купа, 
монтаж върху плот 
GROHE Whisper 
размер: 102,4 х 56 см
размер на купата: 96,8 х 40 х 20 см

1 465 лв. *

1 399 лв.* 

31 584 SD1     
К800 кухненска мивка от 
неръждаема стомана с 1 купа, 
монтаж върху плот 
GROHE Whisper 
размер: 84,6 х 56 см
размер на купата: 79 х 40 х 20 см

1 269 лв. *

1 199 лв.* 

31 585 SD1   
К800 кухненска мивка от неръждаема 
стомана с 2 купи, монтаж върху плот 
GROHE Whisper 
размер: 102,4 х 56 см
размер и на двете купи: 46,2 х 40 х 20 см

1 680 лв. *

1 599 лв.* 

31 582 SD1     
К1000 кухненска мивка от неръждаема 
стомана с 1 купа, плот за отцеждане, 
монтаж върху плот 
GROHE Whisper 
размер: 116 х 52 см
размер на купата: 71 х 40 х 20 см

1 680 лв. *

1 599 лв.* 

31 581 SD1     
К1000 кухненска мивка от 
неръждаема стомана с 1 купа, плот за 
отцеждане, монтаж върху плот 
GROHE Whisper 
размер: 116 х 52 см
размер на купата: 71 х 40 х 20 см

1 680 лв. *

1 599 лв.* 

GROHE КУХНЕНСКИ МИВКИ К800 И К1000

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.
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GROHE КОМПОЗИТНИ МИВКИ
ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПОКРИТИЯ И ВИДОВЕ МОНТАЖ

Създайдете специално кухненско пространство, като изберете най-подходящата за вас мивка. 

Нашите К-серии от композитни мивки предлагат богат избор на размери, конфигурации 

и ценови клас, така че лесно може да изберете тази, която най-добре покрива вашите 

изисквания. Серията предлага кръгли и квадратни модели в 2 покрития - гранитно черно и 

гранитно сиво. Изберете модели с 1, 1,5 или 2 купи, с или без вграден сифон, големи или 

компактни мивки. Предлагат се в два вида монтаж - за вграждане под плот или върху плот.

ПОКРИТИЯ
КВАРЦ КОМПОЗИТ
Вашата мивка може да се справи с ежедневните нужди дори на най-

натоварената кухня, благодарение на нашия иновативен композитен 

материал. Използвайки 76% кварц - най-твърдата част на гранита - 

смесен с акрилна смола, композитните мивки GROHЕ са изключително 

издръжливи. Този втвърден композитен материал е устойчив на 

драскотини, вдлъбнатини, петна, пукнатини и нагряване до 280° C. Гладката 

му повърхност е лесна за почистване и 100% безопасна за храната.

Всяка композитна мивка GROHE се произвежда с помощта на компютърна 

полимеризация - процес на отливане, който гарантира безпроблемно 

покритие и пълна равномерност на цвета. Нещо повече, композитът няма 

да избледнее на UV светлина, което означава, че винаги ще изглежда 

толкова добре, колкото в деня, в който сте го купили.

ВИДОВЕ МОНТАЖ

AT0 I Granite Grey

AP0 I Granite Black

Монтаж върху плот
Традиционен външен монтаж с 8 мм ръб. 

Монтажът е с клипове (с изключение на моделите 

31 653, 31 654, 31 655 и 31 648 - само със 

силикон).

Вграден монтаж
Елегантен и съвременен монтаж, под работния 

плот.

Автоматичен сифон, за лесно управление
Благодарение на автоматичния сифон, ръцете 

ви ще останат чисти и сухи. За още по-голямо 

удобство, оборудвайте вашата мивка със стилния 

пуш сифон.

КУХНЕНСКИ КОМПОЗИТНИ МИВКИ
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ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

GROHE QuickFix
Монтажът на кухненските мивки е лесен и бърз, 

благодарение на ситемата GROHE Quickfix. 

Кухненските мивки имат два, предварително 

направени отвора за смесител, което ви дава 

свободата да решите, дали плотът за отцеждане 

да бъде отляво или отдясно.

GROHE Whisper
Благодарение на специалната сплав от кварц 

и акрил, шума от течащата вода и поставянето 

на съдове в композитната мивката е много 

по-малък.

Издръжливи на надраскване
Поставяме практичността на първо място - 

направено само от твърд композит, тези мивки 

са устойчиви на надраскване за много години 

напред.

Топлоустойчив до 280°C
Никога повече няма да се колебаете дали да 

сложите гореща тенджера върху плота на 

мивката. Композитните мивки на GROHE са 

устойчиви на топлина до 280°C.

Устойчиви на петна
Защото вашата мивка трябва да бъде както 

практична така и красива. Композитни мивки 

GROHE са устойчиви на петна за дълготраен 

добър външен вид.

100% безопасна храна
Насладете се на пълно доверие в използването 

на вашата кухня по вашия начин - композитните 

мивки GROHE са 100% безопасни за храната, 

което прави подготовката ѝ лесна и хигиенична.

Не избледнява на UV-светлина
Пуснете слънцето да влезе! Нашият композитен 

материал няма да избледнее от UV светлина, 

вашата мивка ще изглежда идеална, дори и след 

години.

Лесна за почистване
Вашата композитна мивка е лесна за 

поддържане на чистота, така ще можете да се 

насладите на безупречното ѝ покритие за години 

напред.

Големи купи
Всички композитни мивки GROHE притежават 

купи с дълбочина поне 20 cm, което ви 

предоставя максимално пространство за 

измиване на големи тенджери и пълнене на вази 

с лекота.
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31 656 AP0/АТ0   
К200 композитна мивка с 1 купа и 
автоматичен сифон, размер на 
външната част 51 см, 
размер на купата 38 см, 
дълбочина 20 см

381 лв. *

349 лв.* 

31 640 AP0/АТ0    
К400 композитна мивка с 1 купа, 
плот за отцеждане и автоматичен 
сифон, размери: 86 х 50 см,
размер на купата: 
33,7 х 42 х 20,5 см

565 лв. *

529 лв.* 

31 639 AP0/АТ0     
К400 композитна мивка с 1 купа, 
плот за отцеждане и автоматичен 
сифон, размери: 78 х 50 см,
размер на купата: 
34,7 х 44 х 20,5 см

448 лв. *

419 лв.* 

31 641 AP0/АТ0   
К400 композитна мивка с 1 купа, 
плот за отцеждане и автоматичен 
сифон, размери: 100 х 50 см,
размер на купата: 
48 х 42 х 20,5 см

624 лв. *

569 лв.* 

31 643 AP0/АТ0     
К400 композитна мивка с 
1,5 купа, плот за отцеждане и 
автоматичен сифон, размери: 
116 х 50 см, размер на купата: 
40 х 42 х 20,5 см, 
размер на малката купа: 
29,5 х 29,5 х 20,5 см

702 лв. *

649 лв.* 

31 642 AP0/АТ0     
К400 композитна мивка с 
1,5 купа, плот за отцеждане и 
автоматичен сифон, размери: 
100 х 50 см, размер на купата: 
33,5 х 42 х 20,5 см, 
размер на малката купа: 
15,5 х 29,5 х 14,6 см

663 лв. *

599 лв.* 

GROHE КОМПОЗИТНИ МИВКИ К200 И К400

Цвят: 

 AT0 I сив гранит   AP0 I черен гранит

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.
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31 644 AP0/АТ0   
К500 композитна мивка с 1 купа, 
плот за отцеждане и автоматичен 
сифон, размери: 86 х 50 см,
размер на купата: 34,7 х 44 х 20 см

624 лв. *

569 лв.* 

31 646 AP0/АТ0    
К400 композитна мивка с 1,5 купа, 
плот за отцеждане и автоматичен 
сифон, размери: 100 х 50 см, 
размер на купата: 34,5 х 44 х 20 см, 
размер на малката купа: 
15,5 х 29,5 х 14,6 см

683 лв. *

629 лв.* 

31 645 AP0/АТ0     
К500 композитна мивка с 1 купа, 
плот за отцеждане и автоматичен 
сифон, размери: 100 х 50 см,
размер на купата: 48 х 44 х 20 см

643 лв. *

589 лв.* 

31 649 AP0/АТ0     
К400 композитна мивка с 2 купи 
и автоматичен сифон, 
размери: 86 х 50 см, 
размер на купата: 
39 х 43 х 20 см, 
размер на малката купа: 
38 х 36,5 х 20 см

722 лв. *

659 лв.* 

31 648 AP0/АТ0     
К400 композитна мивка с 1,5 купа 
и автоматичен сифон, 
размери: 55,5 х 46 см, 
размер на купата: 
33,5 х 40 х 20 см, 
размер на малката купа: 
15,5 х 40 х 14 см

585 лв. *

539 лв.* 

GROHE КОМПОЗИТНИ МИВКИ К500 И К400

Цвят: 

 AT0 I сив гранит    AP0 I черен гранит

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.

31 647 AP0/АТ0   
К400 композитна мивка с 
2 купи, плот за отцеждане и 
автоматичен сифон, 
размери: 116 х 50 см, 
размер и на двете купи: 
33 х 44 х 20 см

761 лв. *

699 лв.* 
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GROHE КОМПОЗИТНИ МИВКИ К700
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31 650 AP0/АТ0   
К700 композитна мивка с 
1 купа и автоматичен сифон, 
размери: 40 х 50 см, 
размер на купата: 34 х 37 х 20 см

467 лв. *

429 лв.* 

31 652 AP0/АТ0     
К700 композитна мивка с 
1 купа и автоматичен сифон, 
размери: 78 х 51 см, 
размер на купата: 72 х 37 х 22 см

604 лв. *

559 лв.* 

31 651 AP0/АТ0     
К700 композитна мивка с 
1 купа и автоматичен сифон, 
размери: 56 х 51 см, 
размер на купата: 50 х 36 х 20 см

549 лв. *

499 лв.* 

31 657 AP0/АТ0   
К700 композитна мивка с 
2 купи и автоматичен сифон, 
размери: 83,8 х 55,9 см, 
размер на купата: 40,6 х 43,8 х 24,1 см, 
размер на малката купа:
24,1х 43,8 х 24,1см

624 лв. *

569 лв.* 

31 658 AP0/АТ0      
К700 композитна мивка с 
2 купи и автоматичен сифон, 
размери: 90 х 50 см, 
размер на купата: 46,5 х 44,3 х 23 см, 
размер на малката купа: 
31,5 х 44,3 х 23 см

643 лв. *

589 лв.* 

31 653 AP0/АТ0   
К700 композитна мивка с 
1 купа за вграждане, 
размери: 45,7 х 40,6 см, 
размер на купата:
41,7 х 36,6 х 20,3 см

409 лв. *

369 лв.* 

31 655 AP0/АТ0     
К700 композитна мивка с 
1 купа за вграждане, 
размери:  61 х 46 см, 
размер на купата: 
54,4 х 39,4 х 20,5 см

546 лв. *

519 лв.* 

31 654 AP0/АТ0     
К700 композитна мивка с 
1 купа за вграждане, 
размери:  53,3 х 45,7 см, 
размер на купата: 
46,9 х 39,3 х 20,5 см

467 лв. *

429 лв.* 

Цвят: 

 AT0 I сив гранит    AP0 I черен гранит

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.

GROHE КОМПОЗИТНИ МИВКИ К700
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ДОЗАТОРИ ЗА ТЕЧЕН САПУН

GROHE ДОЗАТОРИ ЗА ТЕЧЕН САПУН

Перфектния начин да поставите забележителен завършек на вашата 

кухня, е като изберете модерен и елегантен дозатор за течен сапун на 

GROHE. Практичен и издръжлив, той е вграден в плота и като дизайн, 

ще отговаря идеално на вашия смесител GROHE. 

40 535 000   
GROHE дозатор за течен сапун, 
вместимост 500 мл

99 лв.* 

40 553 000     
GROHE Zedra - дозатор за течен 
сапун, вместимост 500 мл

119 лв.* 

40 536 000     
GROHE дозатор за течен сапун, 
вместимост 500 мл

89 лв.* 

Офертата е валидна до 31.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните количества. 

* Цените са препоръчителни с ДДС.
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МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
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 избрани продукти 

 всички продукти от серията

* R0 (bottom, front & back top) / R30 (right & left top) 

** R0 (vertical) / R9 (bottom) 

*** допълнителен аксесоар 40 953 000 
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TECHNOLOGY SUSTAINABILITYQUALITY DESIGN

“Top 50 companies 
 to change the world“ – 

Fortune Magazine, 2017

“No.1 most trusted brand in 
the sanitary industry” – 

Wirtschaftswoche, 2017

Over 400 design awards  
won since 2003

CSR Award winner of the 
German Government, 2017

Grohe AG 
Търговско представителство България

тел. +359 2 971 99 59
grohe-bulgaria@grohe.com
www.grohe.bg
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