
3912/2021 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

To bezpieczne rozwiązanie nie tylko do domów 
wielorodzinnych czy hoteli, ale dla każdego, kto 
ceni sobie wygodę i bezpieczeństwo.
Łazienka to coraz częściej miejsce relaksu i dba-
nia o dobre samopoczucie. Konsumenci szu-
kają rozwiązań zwiększających komfort. Od-
powiedzią na ich oczekiwania jest technologia 
termostatyczna. Umożliwia ona kontrolę nad 
temperaturą wody nawet przy wielu jej źródłach 
działających jednocześnie. Rozwiązanie to zapo-
biega wahaniom temperatury, co pozwala unik-
nąć niespodzianek w postaci zimnych lub gorą-
cych strumieni podczas kąpieli pod prysznicem.

wielu konsumentów nie wie, że bateria wypo-
sażona w termostat może oszczędzać wodę 
na kilka sposobów. wszystkie baterie GROH-
THERM wyposażone są w przycisk EcoButton, 
który zmniejsza jej przepływ, redukując zużycie 
nawet do 50% bez wpływu na komfort kąpieli. 
Jeśli użytkownik zakręca i odkręca kilkukrotnie 
wodę podczas brania prysznica, nie musi ponow-
nie regulować ustawienia temperatury na uchwy-
cie baterii. GROHTHERM 500 umożliwia konty-
nuowanie kąpieli w takiej samej temperaturze. 

Centralnym elementem baterii prysznicowej 
GROHTHERM 800 Cosmopolitan jest termosta-
tyczna głowica wykonana w technologii TurboStat.  
To rozwiązanie gwarantujące wychwytywanie 
zmian ciśnienia w instalacji w zaledwie 0,3 se-
kundy. Model ten wyróżnia się solidnymi meta-
lowymi uchwytami, które pełnią nie tylko funk-
cję dekoracyjną. Ich największą zaletą jest rant 
Ergorim, który zapewnia pewny chwyt, nawet 
wtedy, gdy ręce są mokre lub namydlone.
w ofercie znajduje się także bardziej zaawanso-
wana opcja – GROHTHERM 1000 Performance 
z dodatkowymi funkcjami. Dzięki zintegrowanej 
technologii GROHE CoolTouch, korpus baterii 
nie nagrzewa się nigdy do wysokiej temperatury.
Najnowszą propozycją jest właśnie bateria GROH-
THERM 500. To optymalny produkt dla osób, 
które nigdy wcześniej nie korzystały z technolo-
gii termostatycznej. Umożliwia użytkownikom 
wypróbowanie zalet termostatu, w tym funkcji 
EcoButton, SafeStop i SafeStop Plus, bez wyda-
wania dodatkowych pieniędzy. Z ekonomiczne-
go punktu widzenia jest to bateria mieszaczowa 
oferująca zdecydowanie więcej korzyści. 

Materiał prasowy GROHE
więcej informacji o GROHTHERM znajduje się 
pod linkiem tutaj

Baterie termostatyczne to bezpieczne rozwią-
zanie szczególnie dla dzieci i seniorów. w przeci-
wieństwie do tradycyjnej armatury prysznicowej, 
baterie termostatyczne marki GROHE wyposażo-
no w przycisk SafeStop 38°C. Ogranicza on tempe-
raturę wody do optymalnych 38°C, zapobiegając 
oparzeniom. Dodatkowo zastosować można ogra-
nicznik SafeStop Plus 43°C, który uniemożliwia 
niezamierzone podniesienie temperatury powy-
żej tej wartości, np. przez dzieci czy osoby starsze.  

Bateria GROHTHERM 500 uzupełnia 
kolekcję GROHTHERM o wariant dla 
klientów z ograniczonym budżetem. 
Zintegrowane funkcje oszczędzania 
wody, takie jak przycisk GROHE 
EcoButton, umożliwiają redukcję 
jej zużycia nawet o 50%, nie 
wpływając na komfort kąpieli. 
Nowa bateria prysznicowa 
GROHTHERM 500 zapewnia stałą 
temperaturę wody, dopasowaną 
do indywidualnych preferencji 
użytkownika. To optymalna 
wygoda w przystępnej cenie.

GROHTHERM 500 – wyGOdna, bEzpiEczna  
i intuicyjna armatura do każdej łazienki

http://www.instalreporter.pl
https://www.grohe-x.com/en/get-inspired/bathroomstories/thermostats
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