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INTELIGENTNÍ 
DESIGN.
INTUITIVNÍ 
OVLÁDÁNÍ

Co myslíme tím, když se řekne SmartControl?  
Myslíme tím možnost zcela přirozeně a 
jednoduše ovládat každý aspekt vaší sprchy, 
abyste se mohli uvolnit a soustředit pouze na 
kapky dopadající na vaši pokožku. Systém 
SmartControl představuje intuitivní ovládání, 
které vám jednoduše přinese dokonalý zážitek 
ze sprchování. Pokaždé. 

Do systému GROHE SmartControl  
jsme vložili mnoho nápadů, detailů  
a úsilí - abyste si mohli sprchování  
maximálně užít.
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PŘIPRAVTE SE NA
DOPOSUD  
NEPOZNANÝ POŽITEK

Strana 2 | 3

grohe.cz



PŘICHÁZÍ DOKONALÝ
SPRCHOVACÍ ZÁŽITEK...
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… POUHÝM
DOTYKEM RUKY.

Představte si sprchu. Nejsou to prostě padající vodní kapky? To přece není žádná 
věda. A přesto, to, co jsme dokázali se systémem GROHE SmartControl, musíte 
vidět na vlastní oči. Tento jedinečný ovládací systém vytváří doposud nevídaný  
a výjimečný zážitek ze sprchování. 

Díky inteligenci systému GROHE SmartControl znovuobjevíte podstatu vody 
jakožto přírodního živlu. Můžete se obklopit mohutnými, pomalu odkapávajícími 
kapkami připomínající vlahý letní déšť nebo si dopřát stimulující masáž, která 
odplaví stres z náročného dne. Intenzitu proudu nastavíte pomocí ergonomického 
otočného tlačítka. Stejným způsobem regulujete rovněž teplotu vody. Jednoduše, 
letmým dotykem.
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NEUVĚŘÍTE, KOLIK
INTELIGENTNÍCH 
FUNKCÍ SE SKRÝVÁ  
V JEDINÉM 
OVLÁDACÍM PRVKU

Vychutnat si osvěžující sprchu na míru nebylo nikdy 
jednodušší. Stačí stisknout jediné tlačítko, vybrat 
si požadovaný režim proudu – a ponořit se do něj. 
Přepínejte dle potřeby a momentální nálady mezi 
osvěžujícím režimem GROHE Rain / GROHE Rain O2,  
novinkou TrioMassage pro masáž hlavy a ramen, 
nebo jednoduše použijte praktickou ruční sprchu 
Power&Soul. Přejete si spustit proud vody ve  
dvou režimech současně? Žádný problém –  
prostě stiskněte obě tlačítka.

A sprchování se systémem GROHE SmartControl 
je ještě chytřejší... Inovativní technologie GROHE 
SmartControl nabízí výběr režimu proudu a nastavení 
jeho objemu v jednom ovládacím prvku. Objem 
tekoucí vody regulujte otáčením rukojeti GROHE 
ProGrip. Nastavení objemu se uloží, což je praktické 
pro krátkou přestávku ve sprchování nebo pro příště. 
Jednoznačné a intuitivní ovládací prvky, které se  
nachází přímo na sprchové baterii, umožňují jednoduché 
použití pro celou rodinu včetně dětí. Jednoduše 
chytřejší sprchování.
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S HRDOSTÍ PŘEDSTAVUJEME
NÁSTĚNNÝ SYSTÉM  
GROHE SMARTCONTROL

Nástěnný sprchový systém GROHE SmartControl představuje kombinaci 
intuitivního ovládání a nekompromisního požitku ze sprchování. Navíc 
musíme neskromně říci, že vypadá skvěle. Otáčením daného tlačítka 
můžete nastavit objem a teplotu vody z příslušné sprchy nebo trysky. 
Stisknutím tohoto tlačítka poté spustíte proud vody.

GROHE COOLTOUCH 
Žádné riziko popálení o horký povrch  
díky 100% GROHE CoolTouch.
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Nástěnný systém GROHE SmartControl je k dispozici 
ve dvou variantách: Duo, která nabízí trojici tlačítek 
SmartControl, které lze přiřadit například dvěma 
hlavovým sprchám a jedné ruční sprše.

Verze Mono disponuje dvěma tlačítky SmartControl, 
takže lze ovládat dvě sprchové funkce, například 
hlavovou a ruční sprchu.

SPOUŠTĚNÍ A REGULACE PROUDU VODY
Inovativní technologie GROHE SmartControl vám umožňuje 
vybrat si ten pravý režim proudu nebo je navzájem kombinovat 
pomocí stisknutí příslušného tlačítka. Jednodušeji už to nejde.

TEPLOTA
Srdcem tohoto sprchového systému je technologie 

GROHE TurboStat. Termočlánek s doposud nevídanou 
citlivostí poskytuje vodu s požadovanou teplotou 

během zlomku sekundy a udržuje ji konstantní po 
celou dobu sprchování.



Minimalistický, elegantní vzhled tohoto podomítkového 
systému GROHE SmartControl vás zaujme na první pohled. 
Pak ale objevíte všechno, co se za tímto nádherným 
vnějškem a elegantními tlačítky skrývá – dokonalé ovládání 
vody pro dokonale individuální sprchový zážitek.

VÍCE, NEŽ SE NA PRVNÍ 
POHLED ZDÁ: 
PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM 
GROHE SMARTCONTROL 
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NEUSTÁLE PŘEMÝŠLÍME 
NAD TÍM, JAK 
ZDOKONALIT VÁŠ ZÁŽITEK 
ZE SPRCHOVÁNÍ

Chceme, abyste při každém sprchování mohli pocítit sílu 
přírody, kterou v sobě voda ukrývá. Proto naše hlavové sprchy 
disponují několika různými režimy proudu. A díky ovládacímu 
systému GROHE SmartControl si můžete vychutnat více těchto 
režimů současně.

Zkuste třeba zkombinovat režim GROHE PureRain a masážní 
trysku TrioMassage. Nebo jednoduše jedním stisknutím tlačítka 
přepněte na ruční sprchu. Možné je vše. Díky systému GROHE 
SmartControl, který vám umožní přizpůsobit sprchu přesně 
podle vašich představ. Do posledního detailu.
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TAJEMSTVÍ, KTERÉ SE SKRÝVÁ 
ZA DOKONALÝM ZÁŽITKEM ZE 
SPRCHOVÁNÍ

Přednastavený režim  
GROHE PureRain/GROHE Rain O2,

Režim GROHE TrioMassage 
Tento masážní proud je kombinací 
režimů GROHE Bokoma Spray a 
GROHE Massage, a postará se o 
uvolňující masáž hlavy a ramen 
současně.
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Vylepšené trysky SpeedClean

Odnímatelný kryt 
sprchové hlavice 

GROHE EasyClean

Jen tato obrovská hlavová sprcha Rainshower 
360 je zážitkem sama o sobě. Její velkorysý XXL 
design zaručuje XXL sprchovací zážitek.

Chromový povrch sprchy GROHE StarLight
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VÁŠEŇ PRO 
SPOJENÍ DESIGNU 
A FUNKCE 
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Vylepšené trysky 
SpeedClean

GROHE PureRain

NOVINKA: Středová tryska 
GROHE Jet, kterou oceníte 
zejména při vyplachování 
šamponu nebo pro masáž 
pokožky hlavy, má odlišný  
tvar trysek.

GROHE StarLight
Chromový povrch sprchy

NOVINKA: Povrch sprchy z akrylového 
skla ve variantě měsíční bílá

grohe.cz



VYBERTE SI 
BARVU

 LS0 
Měsíční bílá

 000 
Chrom
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DOKONALÝ 
VZHLED 

Systém GROHE SmartControl ja nabízen ve dvou stylových 
povrchových úpravách, klasické chromové nebo neobvyklé 
měsíční bílé z akrylového skla.

 000 
Chrom

 LS0 
Měsíční bílá
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3 MOŽNOSTI,  
JAK NAPLÁNOVAT 
IDEÁLNÍ SPRCHU

01
SMARTCONTROL 
NÁSTĚNNÝ
Nástěnný systém GROHE SmartControl v kombinaci 
s úchvatnou hlavovou sprchou Rainshower 360 a 
sprchovou tyčí, lze instalovat s minimálním úsilím – 
avšak maximálním užitkem.

Abychom vám mohli zaručit dokonalý zážitek ze 
sprchování skutečně na míru, nabízíme tři varianty 
tohoto sprchového systému pro naprostou svobodu 
při projektování koupelny. Ať už přemýšlíte nad 
rychlou rekonstrukcí nebo kompletní přestavbou celé 
koupelny, značka GROHE vám zaručeně nabídne 
řešení, které bude vyhovovat vašim požadavkům.
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02 03
SMARTCONTROL KOMBINOVANÝ 
SPRCHOVÝ SYSTÉM

SMARTCONTROL 
PODOMÍTKOVÝ
Podomítkový systém GROHE SmartControl  
je instalován do stěny, má čistý minimalistický  
vzhled a poskytuje více prostoru.

„Nadomítkové“ řešení – žádná sprchová tyč, vidět  
je pouze působivá hlavová sprcha Rainshower 360  
a tělo baterie GROHE SmartControl.

grohe.cz



DOKONALOST NA PRVNÍ POHLED.
GROHE SMARTCONTROL 
NÁSTĚNNÝ

01

Možná už dlouho sníte o tom, že vaši současnou sprchu 
přeměníte na uvolňující oázu sprchování. Nástěnný 
sprchový systém GROHE SmartControl je ideálním 
řešením, ať už plánujete novou koupelnu nebo jen dílčí 
rekonstrukci. Instalace nástěnného sprchového systému 
GROHE Rainshower SmartControl je mimořádně snadná.  
A výsledek o to více ohromující. 

Tento systém je k dispozici ve dvou variantách – Duo, 
která obsahuje třítlačítkový ovladač SmartControl, dvě 
trysky hlavové sprchy a ruční sprchu, a Mono, jenž 
disponuje dvoutlačítkovým ovladačem SmartControl, 
hlavovou sprchou s jednou tryskou a ruční sprchou. 
Součástí obou variant je integrovaná přihrádka na 
tělovou kosmetiku. 

Přednosti ovládacího systému GROHE SmartControl,  
ať už intuitivní manipulace, dokonalá distribuce vody,  
precizní regulace teploty nebo výběr z mnoha 
povrchových úprav sprchových hlavic, garantují  
lepší zážitek ze sprchování.
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26 361 000  /  LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono  
Shower System s termostatickou sprchovou baterií 
Režimy proudu hlavové sprchy: GROHE PureRain /
GROHE Rain O2 spray*
Režimy proudu ruční sprchy: 
GROHE Rain O², Rain, 
Bokoma Spray, Jet

26 250 000  /  LS0 
Rainshower SmartControl 360 Duo  
Shower System s termostatickou sprchovou baterií 
Režimy proudu hlavové sprchy: GROHE PureRain / 
GROHE Rain O2 spray*  
+ TrioMassage
Režimy proudu ruční sprchy: 
Rain / GROHE Rain O2 spray

*  nastavení probíhá u instalace;  
tovární nastavení: GROHE PureRain
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VYBERTE SI 
BARVU

 LS0 
Měsíční bílá

 000 
Chrom
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TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ. 
GROHE SMARTCONTROL  
KOMBINOVANÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM

02

Kombinovaný sprchový systém GROHE SmartControl nejlépe 
vystihuje slovo flexibilita. Mezi jeho hlavní přednosti patří několik 
možností instalace a řada kombinací jednotlivých součástí.

Termostatickou baterii, například, můžete umístit na výšku nebo 
na šířku po sprchovou hlavicí, ale také například na boční stěnu 
sprchového koutu. Baterii lze navíc kombinovat s dalšími hlavovými, 
ručními a tělovými sprchami GROHE, což dále přispěje ke skutečně 
mimořádnému zážitku ze sprchování. Tuto variantu systému lze  
použít také v kombinaci s vanou, kdy termostatickou baterii 
SmartControl doplníte o vanovou výpusť  
a ruční sprchu. 

Stejně jako v případě nástěnné varianty GROHE SmartControl, i 
toto „nadomítkové“ řešení je k dispozici ve verzích Duo a Mono. 
Součástí obou verzí je integrovaná přihrádka na tělovou kosmetiku. 
Veškeré potrubí spojující termostatickou baterii a hlavovou sprchu 
je v případě systému GROHE SmartControl Combi ukryto ve zdi.  
Absence sprchové tyče znamená, že údržba systému je otázkou 
několika málo okamžiků. To je jedna z mnoha radostí, které vám 
kombinovaný systém GROHE SmartControl přinese.
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26 446 000 / LS0  
+ 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Mono  
Kombinovaný sprchový systém,  
s termostatickou baterií, nástěnné/
podomítkové součásti.  
Režimy proudu hlavové sprchy: 
GROHE PureRain / GROHE Rain O2 spray*
Režimy proud ruční sprchy: 
GROHE Rain O², Rain, 
Bokoma Spray, Jet
+ separátní podomítkové těleso
+ separátní montážní sada

26 443 000 / LS0  
+ 26 449 000 + 26 264 001 
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Kombinovaný sprchový systém,  
s termostatickou baterií, nástěnné/
podomítkové součásti.  
Režimy proudu hlavové sprchy: 
GROHE PureRain / GROHE Rain O2 spray* 
+  TrioMassage
Režimy proud ruční sprchy: 
Rain / GROHE Rain O2 spray
+ separátní podomítkové těleso
+ separátní montážní sada

26 254 000 / LS0 + 26 264 001 
Rainshower 360 Duo  
Set hlavové sprchy 
včetně sprchového ramene
Režimy proudu hlavové sprchy: 
GROHE PureRain / 
GROHE Rain O2 spray*
+ TrioMassage
450 mm sprchové rameno
+ separátní montážní sada

26 450 000 / LS0 + 26 264 001 
Rainshower 360 Mono  
Set hlavové sprchy 
včetně sprchového ramene
Režimy proudu hlavové sprchy: 
GROHE PureRain / 
GROHE Rain O2 spray*
450 mm sprchové rameno
+ separátní montážní sada

34 714 000 + 26 449 000 
Combi, termostatická sprchová 
baterie se 2 ventily, nástěnná 
montáž 
+ separátní podomítkové těleso

34 713 000 + 26 449 000 
Combi, termostatická sprchová 
baterie se 3 ventily, nástěnná/
podomítková montáž
+ separátní podomítkové těleso

*  nastavení probíhá u instalace; 
tovární nastavení: GROHE PureRain

    

    

VYBERTE SI 
BARVU

 LS0 
Měsíční bílá

 000 
Chrom
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MÉNĚ JE VÍCE - SKRYTÉ VÝHODY:
GROHE SMARTCONTROL 
PODOMÍTKOVÝ

03

Všichni bychom rádi měli více prostoru. A to především ve sprše, 
kde se ho často příliš nedostává. Pokud jste v situaci, kdy plánujete 
zcela novou koupelnu, je podomítkový sprchový systém GROHE 
SmartControl skvělou volbou. Díky své kompletně podomítkové 
instalaci a minimalistickému designu nabízí systém GROHE 
SmartControl více prostoru ve sprše a elegantnější vzhled. 

A taky svobodu volby – GROHE SmartControl rozhodně nezůstává 
pozadu a rovněž nabízí řadu designových variant. K dispozici je 
pestrá škála baterií a sprch v kulatých i hranatých provedeních,  
která zajišťuje, že styl, ve kterém koupelnu zařizujete, bude 
akcentován i ve sprchovém koutu. 

Systém nabízí rovněž výhody praktického charakteru. Díky 
podomítkové instalaci a minimalistickému provedení je jeho  
údržba mimořádně snadná.

Systém GROHE SmartControl pro podomítkovou instalaci 
samozřejmě má veškeré funkce a vlastnosti jako nástěnný nebo 
kombinovaný systém GROHE SmartControl, od precizní regulace 
objemu a teploty vody po vlastní výběr a kombinování režimů 
proudu stiskem jediného tlačítka. 
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KOVOVÝ NÁSTĚNNÝ PANEL  
A ERGONOMICKÉ ZPRACOVÁNÍ
Aby bylo elegantnímu designu učiněno zadost, jsou 
veškeré prvky podomítkového systému GROHE 
SmartControl vyrobeny z prémiových materiálů. 
Vroubkovaný povrch otáčivých tlačítek navíc nabízí 
nevídanou ergonomii
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43 mm

ŠTÍHLÝ PROFIL
VYPADÁ DOKONALE

PŘESAH POUZE 43MM
Nezávisle na hloubce instalace celé montážní 
sady nepřekročí přesah ovládacího modulu  
43 m. Díky tomu podomítkový systém GROHE 
SmartControl nabízí obrovskou úsporu místa  
ve sprše a mimořádně atraktivní a štíhlý vzhled

TENČÍ NÁSTĚNNÝ PANEL
Základem podomítkového systému GROHE
SmartControl je nástěnný panel, který má 
tloušťku pouze 10 mm. Elegance, kterou 
musíte vidět na vlastní oči. 

SKRYTÝ SYSTÉM TĚSNĚNÍ
Podomítkový systém GROHE SmartControl 
má integrovaný těsnící systém, který dokonale 
znemožňuje průsak vody za stěnu.

VELIKOST 
1:1

ŠTÍHLÝ 
DESIGN
43 MM

10 mm

grohe.cz
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KULATÁ NEBO 
HRANATÁ?

Baterie systému GROHE SmartControl pro 
podomítkovou instalaci je k dispozici ve dvou 
variantách – kulaté a hranaté. Na výběr máte 
rovněž ze dvou stylových povrchových úprav,  
a to klasické chromové nebo neobvyklé měsíční 
bílé z akrylového skla. Každá povrchová úprava  
je dokonale sladěná s ostatními produkty GROHE 
stejnojmenné řady.

grohe.cz



29 125 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
se 2 ventily  
a integrovaným vývodem sprchy  
+ separátní podomítkové těleso

29 120 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
se 2 ventily  
a integrovaným vývodem sprchy  
+ separátní podomítkové těleso

29 126 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
se 3 ventily  
+ separátní podomítkové těleso

29 121 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
se 3 ventily  
+ separátní podomítkové těleso

29 122 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl,  
krytka ovladače objemu vody  
se třemi tlačítky  
+ separátní podomítkové těleso

29 127 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl,  
krytka ovladače objemu vody  
se třemi tlačítky  
+ separátní podomítkové těleso

29 123 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
s 1 ventilem  
+ separátní podomítkové těleso

29 118 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
s 1 ventilem  
+ separátní podomítkové těleso

29 119 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
se 2 ventily  
+ separátní podomítkové těleso

29 124 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
se 2 ventily  
+ separátní podomítkové těleso

GROHTHERM SMARTCONTROL 
TERMOSTATICKÉ BATERIE
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29 153 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
s 1 ventilem  
+ separátní podomítkové těleso

29 150 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
s 1 ventilem  
+ separátní podomítkové těleso

29 156 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
se 2 ventily  
+ separátní podomítkové těleso

29 904 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
se 3 ventily  
+ separátní podomítkové těleso

29 151 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
se 2 ventily  
+ separátní podomítkové těleso

29 158 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl,  
 krytka ovladače objemu vody  
se třemi tlačítky  
+ separátní podomítkové těleso

29 152 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl,  
krytka ovladače objemu vody  
se třemi tlačítky  
+ separátní podomítkové těleso

29 157 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl, 
termostatická sprchová baterie 
pro podomítkovou instalaci  
se 3 ventily  
+ separátní podomítkové těleso

TERMOSTATICKÉ BATERIE GROHTHERM SMARTCONTROL 
S NÁSTĚNNÝMI PANELY Z AKRYLOVÉHO SKLA VE 
VARIANTĚ MĚSÍČNÍ BÍLÁ

grohe.cz
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29 147 000 + 35 600 000 
baterie SmartControl  
s 1 ventilem 
+ separátní podomítkové těleso

29 148 000 + 35 600 000 
baterie SmartControl  
se 2 ventily 
+ separátní podomítkové těleso

29 149 000 + 35 600 000 
baterie SmartControl  
se 3 ventily 
+ separátní podomítkové těleso

29 145 000 + 35 600 000 
baterie SmartControl  
se 2 ventily 
+ separátní podomítkové těleso

29 146 000 + 35 600 000 
baterie SmartControl  
se 3 ventily 
+ separátní podomítkové těleso

29 144 000 + 35 600 000 
baterie SmartControl  
s 1 ventilem 
+ separátní podomítkové těleso

BATERIE SMARTCONTROL

grohe.cz
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OBJEVTE  
SVĚT GROHE.

Produkty, které jsou zde prezentovány, představují jen malý výběr toho,  
co může svět GROHE nabídnout. Pokud hledáte nápady a inspiraci nebo 
řešení pro koupelnu a kuchyni, právě u nás je najdete.

Stačí naskenovat kódy QR a stáhnout si nebo zobrazit nejnovější katalogy  
na tabletu nebo smartphonu ve formátu PDF.

NEBO NAVŠTIVTE SVĚT GROHE NA ADRESE GROHE.CZ

BATH BROCHURE RAPIDO SMARTBOX BROCHURE KITCHEN BROCHURE

SENSIA ARENA BROCHURESPA BROCHURE

SANITARY SYSTEMS BROCHURE

CERAMICS BROCHURE



 3D SPRCHOVÁNÍ –
DRÜCKEN, DREHEN, DUSCHEN 
STISKNĚTE. OTOČTE. SPRCHUJTE SE.
 GROHE SMARTCONTROL

Follow us 

Grohe ČR s.r.o.
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140 00 Praha 4
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Stačí naskenovat kódy QR a stáhnout  
si nebo zobrazit nejnovější katalogy na 
tabletu nebo smartphonu ve formátu PDF.


