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УНІКАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ЗМІШУВАЧА
• інтуїтивний, елегантний, сенсорний

ВИСУВНА ЛІЙКА ІЗ ТРЬОМА ТИПАМИ СТРУМЕНЮ
•  Ламінарний струмінь 

чистий струмінь води без повітря, що забезпечує  

відсутність бризків

•  Душовий струмінь 
потужний струмінь із повітрям для ополіскування  

фруктів та овочів

•  Струмінь GROHE Blade 
надзвичайно сконденсований струмінь, у порівнянні  

із душовим струменем потребує на 70 % менше води

•  Кнопка “Пауза” 
забезпечує можливість призупинити потік води під  

час роботи зі змішувачем

МАГНІТНЕ СТИКУВАННЯ 
•  вбудовані магніти забезпечують безшовне стикування  

душової голівки із корпусом змішувача

GROHE ZERO: ПОТІК ВОДИ БЕЗ ДОМІШОК НІКЕЛЮ  
АБО СВИНЦЮ 

ТЕХНОЛОГІЯ QUICKFIX PLUS
• на 65 % швидший монтаж

ПЕРЕВАГИ ЗМІШУВАЧА 
GROHE ZEDRA

Відроджена легенда – новий змішувач GROHE Zedra – надає 
особливого шарму та інноваційності вашій кухні. Елегантний 
змішувач Zedra із цинковим корпусом забезпечує інтуїтивне, 
сенсорне керування та характеризується винятковими функціями, 
як-от, наприклад, забезпечення водного потоку без домішок 
свинцю та нікелю. Висувна лійка ідеально підходить для 
ополіскування овочів або мийки. Ви маєте можливість обирати 
необхідний вам тип струменю із трьох наявних. В залежності 
від обраного струменю Ви заощаджуватимете до 70 % води, 
не нехтуючи при цьому функціональністю. Завдяки системі 
магнітного стикування Magnetic Docking лійка без жодних 
складнощів повертається у вихідне положення. В асортименті 
наявні моделі, що задовільнять різноманітні потреби, – від  
версії SmartControl до змішувача із закріпленим виливом та 
фільтром. Представлені моделі з двома варіантами покриття.
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GROHE  
ZEDRA TOUCH
ЛЮБОВ З 
ПЕРШОГО ДОТИКУ

Перемістіть велику, чуттєву силу води у центр вашої 
кухні разом із сенсорним змішувачем Zedra Touch. 
Виразний поворотний вилив та вишукана рукоятка 
змішувача Zedra поєднують в собі ергономічний 
дизайн та візуальний шарм. Технологія GROHE 
EasyTouch забезпечує можливість керувати потоком 
води лише єдиним дотиком. Оберіть функцію Touch 
у стандартній версії з інтегрованим змішувальним 
пристроєм або оновіть із термостатом для монтажу  
під мийку Grohtherm Micro для ідеального контролю  
над потоком гарячої води та уникнення ошпарювання.

Керування водним потоком за допомогою рукоятки

Увімкнення  
водного потоку 

простим дотиком

GROHE ZEDRA grohe.ua
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СКЛАДОВІ ЗМІШУВАЧА 
ОГЛЯД ПЕРЕВАГ

на 65 % швидший монтаж  

завдяки технології GROHE  
QuickFix Plus

GROHE Zero:  
Потік води без домішок 
свинцю та нікелю

Покриття: 
000, DC0

360° 
радіус обертання виливу

НОВИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СТРУМІНЬ
Ламінарний струмінь
чистий струмінь води без повітря,  

що забезпечує відсутність бризків

Душовий струмінь
потужний струмінь із повітрям для 

ополіскування фруктів та овочів

Струмінь GROHE Blade
надзвичайно сконденсований струмінь,  

у порівнянні із душовим струменем  

потребує на 70 % менше води; завдяки  

додатковій силі струменю ефективно  

очищує поверхні

Кнопка “Пауза”
забезпечує можливість призупинити  

потік води під час роботи зі змішувачем 

(натисніть кнопку, щоб зупинити потік,  

а потім відпустіть, щоб його відновити)
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GROHE EasyDock M
інтегровані магніти для 

безшовного стикування 

голівки змішувача

GROHE EasyTouch
увімкнення води 

дотиком

(для Zedra Touch)

Рукоятка, що обертається вперед

Картридж із технологією 
GROHE SilkMove

GROHE ZEDRA grohe.ua
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ТЕХНОЛОГІЯ  
ФІЛЬТРАЦІЇ ПРЕМІУМ-
КЛАСУ ВІД BWT
• фільтр із активованим 

 вугіллям

• об’єм 3000 л

• очищує воду від хлору

• надає приємного  

 смаку воді

Наш змішувач Zedra із закріпленим виливом комплектується із фільтром  
на основі активованого вугілля. Підходить будь-який фільтр GROHE Blue, 
а також його можна замовити повторно, коли знадобиться заміна. Більше 
інформації щодо асортименту фільтрів на shop.grohe.com

140°
радіус обертання виливу

ЧІТКЕ КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ ВОДИ ТА ОБ’ЄМОМ  
ВОДНОГО ПОТОКУ У ВАС НА ВІДСТАНІ ВИТЯГНУТОЇ РУКИ

Покриття: 
000, DC0

GROHE Zero:  
Потік води без домішок 
нікелю та свинцю

На 65 % швидший монтаж 

завдяки технології GROHE 
QuickFix Plus

Керування температурою
за допомогою змішувального 

вентиля (кут обертання 90°)

ЗМІШУВАЧ ZEDRA  
ІЗ ЗАКРІПЛЕНИМ 
ВИЛИВОМ

Вентиль керування 
SmartControl 

Кнопки Push-to-open/ 

Push-to-close

Обертайте для регулювання 

об’єму водного потоку 

(150° кут обертання)

Висувна лійка із 
ламінарним струменем 

Магнітне стикування
вбудовані магніти для 

безшовного стикування

лійки із корпусом змішувача

ZEDRA  
SMARTCONTROL

GROHE ZEDRA grohe.ua

9 8 

UA-ua_210x297_GROHE-Zedra-Leaflet-2019__Double-Pages_150dpi   8-9 17.12.19   08:33



ОГЛЯД  
ПРОДУКЦІЇ

32 294 002 / DC2
Змішувач для мийки Zedra
C-вилив 
Трирежимна лійка

 

Варіанти кольору: 
 002 I StarLight Хром  DC2 I Дамаська сталь

 

32 553 002 / DC2
Змішувач для мийки Zedra
L-вилив
Дворежимна лійка

31 593 002 / DC2
Змішувач для мийки Zedra
L-вилив
Висувна лійка з аератором

 

30 026 002 / DC2
Zedra / Ladylux 
змішувач для мийки  
із закріпленим виливом 
C-вилив 

30 219 002 / DC2
Змішувач для мийки  
Zedra Touch 
C-вилив 
Трирежимна лійка 

40 438 001
комплект для фільтра 
GROHE Red

GROHE ZEDRA grohe.ua
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Приєднуйтесь до нас у соцмережах

Grohe AG
Тел. тех. пiдтримки
+380 44 590 01 82
info-ua@grohe.com
www.grohe.ua

© 11/2019 – Copyright by GROHE

Відскануйте QR код, щоб  
переглянути відео про кухонний 
змішувач GROHE Zedra.

ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНІСТЬЯКІСТЬ ДИЗАЙН

“ТОП-50 компаній,  
що змінюють світ” – 

журнал “Fortune”, 2017

“Бренд №1 у сфері 
сантехнічної продукції,  

якому довіряють  
у всьому світі” – 

“Економічний тижневик”, 2017

Більше 400 нагород  
у сфері дизайну  

з 2003 року

Компанія відзначена 
нагородою за соціальну 

відповідальність від  
Уряду Німеччини, 2017
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