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bezdotykową aktywację przepływu wody. Auto-
matyczne spłukiwanie uruchamiane jest przez 
czujniki podczerwieni. Dzięki temu nie ma potrze-
by dotykania powierzchni przycisku spłukującego.  

Jeśli jednak zachodzi konieczność spłukiwania 
w tradycyjny sposób, firma GROHE oferuje przy-
cisk Tectron Skate. Obsługa manualna jest 
niezależna od zasilania sieciowego, dlatego działa  

Higiena i oSzczędność wody 
podczaS mycia rąk

Baterie bezdotykowe zyskują coraz większą popu-
larność jako alternatywa dla tradycyjnej armatury 
w domach. Ich konstrukcja zapewnia najwyższy 
poziom higieny. Przepływ wody w baterii bezdo-
tykowej został zoptymalizowany tak, aby zimna 
i ciepła woda były idealnie wymieszane. Jedno-
cześnie dołożono wszelkich starań, aby ograni-
czyć do minimum miejsca, w których może się 
ona zbierać. Znacznie zmniejsza to ryzyko na-
mnażania się bakterii takich, jak Legionella. Na-
tomiast uruchamianie przez czujnik podczerwieni 
umożliwia umycie rąk bez konieczności dotyka-
nia armatury brudnymi dłońmi. Detektor reje-

struje ruch i automatycznie uruchamia strumień 
wody, który jest wyłączany, gdy przez określony 
czas czujnik nie wykryje żadnego ruchu. Dzięki 
temu zużywa się tyle wody, ile rzeczywiście po-
trzeba, a bezdotykowa obsługa zapobiega po-
zostawieniu na baterii wirusów i bakterii i prze-
kazaniu ich kolejnej osobie. 
Baterie bezdotykowe wyposażone są również  
w funkcje dodatkowe m.in.: regularne automa-
tyczne płukanie zapobiegające stagnacji wody, 
dezynfekcję termiczną i tryb czyszczenia, który 
tymczasowo dezaktywuje czujnik. wymienione 
funkcje można ustawić za pomocą zdalnego pi-
lota, aplikacji w smartfonie lub ręcznie. wymaga-
nia dotyczące konserwacji baterii bezdotykowych 
są bardzo niskie, a wysoka wydajność baterii li-
towej, która zasila czujnik i zawór, zapewnia sie-
dem lat pracy przy 150 cyklach włączania i wy-
łączania dziennie.

rozwiązania bezdoTykowe w Toalecie

GROHE od lat sukcesywnie wprowadza do swojej 
oferty kompletne rozwiązania dedykowane prze-
strzeni łazienkowej. Są to między innymi produk-
ty bezdotykowe, a wśród nich, elektronika uru-
chamiająca do wC i pisuarów, która umożliwia 

Obecne realia sprawiają, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania do łazienki i kuchni, które 
pozwalają lepiej niż dotychczas zadbać o czystość i higienę. Użytkownicy zaczęli zwracać większą uwagę nie 
tylko na sposób, w jaki myją ręce, lecz także na to, czego dotykają. Najchętniej ograniczano by do minimum 
kontakt z powierzchnią nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także we własnym domu. 

Bezdotykowe rozwiązania marki GroHe 
Higienicznie i czysto 
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można regulować, delikatnie przekręcając za-
wór umieszczony w dolnej części korpusu baterii,  
a wyciągana wylewka oferuje mnóstwo swobody 
podczas wykonywania kuchennych zadań. Innym 
ciekawym rozwiązaniem, jest armatura kuchen-
na z technologią groHe easyTouch, dostęp-
na w modelach GROHE Minta oraz Zedra. Dzięki 

niej przepływ wody można uruchomić, dotyka-
jąc łokciem, nadgarstkiem lub wierzchem dłoni 
dowolnego miejsca na wylewce. Ułatwia to my-
cie dłoni zabrudzonych podczas przygotowania 
posiłków, bez zanieczyszczania przy tym baterii.
Z kolei technologia groHe Footcontrol sprawia, 
że napełnianie dużych garnków staje się znacz-
nie wygodniejsze. Garnek trzymany jest w rękach, 
a strumień wody aktywuje się stopą, zbliżając ją 
do czujnika umieszczonego u podstawy szafki. 
w funkcję tę wyposażono najpopularniejsze ba-
terie kuchenne GROHE Essence oraz K7. Nale-
ży dodać, że dowolną baterię kuchenną GROHE  
z wyciąganą wylewką można wyposażyć w tę 
funkcję, montując specjalny sterownik. 

w każdych okolicznościach. Przycisk dostęp-
ny jest w kolorze chromu lub stali nierdzewnej. 
wszystkie bezdotykowe systemy spłukujące fir-
my GROHE wyposażono w technologię groHe 
ecoJoy, zapewniającą ekologiczną i wydajną 
eksploatację bez marnowania wody. Ustawie-
nia parametrów spłukiwania można dostoso-
wywać za pomocą pilota lub smartfona dzięki 
połączeniu Bluetooth. 

wygoda i Higiena w kucHni

Innowacyjne rozwiązania proponowane przez 
Grohe, umożliwiają obsługę armatury bez ko-
nieczności używania rąk. Strumień wody można 

uruchomić przedramieniem, nadgarstkiem lub 
stopą – sterownik montowany jest u podstawy 
szafki. Bezdotykowa obsługa tych baterii zmniej-
sza ryzyko pozostawienia na jej powierzchni bak-
terii i wirusów oraz sprawia, że jej powierzchnia 
pozostaje dłużej czysta. 
Technologia grohe Smartcontrol stosowana 
w bateriach kuchennych Minta, Zedra, Essence, 
pozwala precyzyjnie kontrolować strumień wody 
łokciem lub nawet koniuszkiem palca. Standardo-
wą dźwignię do uruchamiania przepływu wody 
zastąpiono przyciskiem umieszczonym u wylotu 
wylewki. Aby ustawić pożądaną objętość przepły-
wu, wystarczy go przekręcić, płynnie przechodząc 
z funkcji eko na mocny strumień. Temperaturę  
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Grohe Essence SmartControl Bateria kuchenna z funkcją FootControl

Bateria kuchenna z funkcją EasyTouch 
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