
Spoločnosť Kohler predstavuje na veľtrhu CES 2023 popredné výrobky v kategórii kuchýň a 
kúpeľní, ktoré chrakterizujú nové inteligentné inovácie a dizajn na zlepšenie pohodlia v 

domácnosti  

KOHLER, Wisconsin, 3. januára 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Kohler Co. založená v roku 1873 
začína svoj 150. rok poskytovania inovácií a ako prvá na trhu oznamuje rad inteligentných produktov, 
ktoré predstaví na veľtrhu CES 2023 v Las Vegas. Líder v oblasti kuchýň, kúpeľní, energetických 
systémov a ubytovacích a stravovacích služieb predstaví produkty a služby, ktoré majú ľuďom pomôcť 
zlepšiť pohodu v domácnosti a zároveň využiť technológie na zabezpečenie inteligentnej dodávky a 
hospodárenia s vodou v každodennom živote. 

Vytváranie lepších zážitkov pre ľudí prostredníctvom zlepšovania výkonnosti a účinnosti dodávky vody je 
pre spoločnosť Kohler konkurenčnou výhodou. V stánku spoločnosti Kohler na veľtrhu CES (č. 5921) 
budú okrem iného predstavené tieto inovácie výrobkov: 

• Inteligentné sprchovacie ventily a ovládacie prvky Anthem stlačením tlačidla súčasne 
zabezpečujú rôzne nastavenia teploty, tlaku a prúdu pre každý výstup vody. Súčasné 
sprchovanie teplou a studenou vodou poskytuje hydroterapeutické výhody a vytvára doma 
zážitok ako v kúpeľoch. Digitálne inteligentné sprchovacie systémy Anthem ovládajú až šesť 
výstupov vody a po každom sprchovaní zobrazujú množstvo spotrebovanej vody, čím 
pomáhajú informovať ľudí o spotrebe. 

• Sprchová hlavica Statement VES (Variable Eco-Spray, nastaviteľná ekologická hlavica) a 
ručná sprcha spotrebujú až o 40 % menej vody ako bežná sprchová hlavica s prietokom 2,5 
g/min. Nízkoprietoková hlavica Statement VES je optimalizovaná tak, aby poskytovala 
dôkladné osprchovanie a zároveň udržiavala teplo, čím rieši dve kľúčové potreby pri 
sprchovaní. Kolekcia Statement obsahuje technológiu Katalyst od spoločnosti Kohler, ktorá 
vháňa vzduch do kvapiek vody, aby boli väčšie a dlhšie udržali teplo pre luxusnejšie 
namočenie pri menšej spotrebe vody. Sprchové hlavice Statement sú kompatibilné s 
existujúcimi potrubiami a umožňujú jednoduchú modernizáciu. 

• Inteligentné systémy monitorovania vody H2Wise s technológiou od spoločnosti 
Phyn monitorujú a sledujú celkovú spotrebu vody v domácnosti, upozorňujú používateľov na 
úniky a poskytujú varovania pred zamrznutím. H2Wise™+ obsahuje funkciu diaľkového 
vypnutia v prípade katastrofického úniku. Nová inteligentná funkcia na zmiernenie zamrznutia 
potrubia, ktorá sa objaví v 2. štvrťroku 2023, rozpozná, ak potrubie začne zamŕzať, a dá pokyn 
armatúre KOHLER Konnect, aby nakrátko uvoľnila tlak a minimalizovala prípadné škody. 

• Inteligentná toaleta Eir ponúka praktické funkcie, ako je vyhrievané sedadlo, osobné čistenie, 
automatické otváranie a zatváranie veka, dvojnásobné splachovanie a inteligentné automatické 
splachovanie, ktoré spĺňajú kritériá WaterSense Agentúry Spojených štátov na ochranu 
životného prostredia (EPA). Elegantný dizajn a viaceré možnosti povrchovej úpravy rozširujú 
ponuku inteligentných toaliet spoločnosti Kohler. 

• Sprig je nová lifestylová značka spoločnosti Kohler, ktorú tvoria elegantné sprchové infúzne 
systémy s prírodnými sprchovými infúznymi kapsulami, univerzálne telové a pleťové hmly a 
špičkové kúpeľové guľôčky. Prostredníctvom aromaterapie tak môžete uniknúť do oázy pokoja. 
Infúzne systémy Sprig sa dajú jednoducho namontovať na existujúcu sprchu. Do vody 
rozptyľujú aromaterapeutické zložky, vďaka čomu môžu ľudia jednoducho povzniesť 
každodennú rutinu na chvíľu úniku a zlepšiť si pohodu. 

• Dlaždice Alood firmy ANN SACKS, ktorá je súčasťou spoločnosti Kohler, sú vyrobené z 50 – 70 
% recyklovaného skla z vyradených obrazoviek televízorov a počítačov a budú vystavené na 
veľtrhu CES. 



Ako držiteľ ocenenia CES Innovation Award 2023 bude tento rok na mieste debutovať kúpeľňa Stillness 
Infinity Experience od spoločnosti Kohler, v ktorej budú môcť účastníci vidieť, cítiť, počuť a zažiť 
viaczmyslový inteligentný zážitok z kúpania, ktorý premení kúpeľňu na útočisko pre relaxáciu a pohodlie. 

Spoločnosť Kohler predstavuje diagnostiku na diaľku na poskytovanie najvyššej úrovne starostlivosti o 
zákazníkov pri odstraňovaní problémov s výrobkami pomocou mobilnej aplikácie KOHLER Konnect. 
Ponúka okamžitú spätnú väzbu o stave zariadení, podrobné pokyny na diagnostiku a odstránenie 
problémov alebo možnosť prenosu údajov a priameho spojenia so zástupcom zákazníckeho servisu na 
účely poskytnutia individuálnej podpory. Diagnostika na diaľku je teraz k dispozícii pre inteligentné sprchy 
Anthem a inteligentnú vaňovú vložku PerfectFill ocenenú cenou CES 2022 za inovácie, ktorá bude 
voliteľnou súčasťou budúcich výrobkov KOHLER Konnect. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si propagačné materiály KOHLER CES určené pre tlač. 

O spoločnosti Kohler Co. 

Spoločnosť Kohler Co. bola založená v roku 1873 a sídli v meste Kohler v štáte Wisconsin. Je to jedna z 
najstarších a najväčších súkromných spoločností v Amerike, ktorá má viac ako 40 000 zamestnancov. S 
viac ako 50 výrobnými závodmi po celom svete je spoločnosť Kohler globálnym lídrom v oblasti dizajnu, 
inovácií a výroby kuchynských a kúpeľňových výrobkov, luxusných skriniek, obkladov a osvetlenia, 
motorov, generátorov a riešení čistej energie a vlastníkom/prevádzkovateľom dvoch päťhviezdičkových 
ubytovacích, stravovacích a golfových stredísk v mestách Kohler v štáte Wisconsin a St. Andrews v 
Škótsku. Golfové ihrisko Whistling Straits spoločnosti Kohler usporiadalo 43. ročník súťaže Ryder Cup v 
roku 2021. Spoločnosť tiež vyvíja riešenia naliehavých problémov, ako je čistá voda a hygiena, pre 
komunity na celom svete, ktoré nemajú dostatok týchto možností, s cieľom zvýšiť kvalitu života 
súčasných a budúcich generácií. Viac informácií nájdete na lokalite kohlercompany.com. 

Veríme v lepšie: lepšiu planétu, lepšie komunity, lepší život 

„Veríme v lepšie" je stratégia udržateľnosti a sociálneho vplyvu spoločnosti Kohler, ktorá vychádza z 
filozofie spoločnosti, že to najlepšie môže byť vždy lepšie – pre planétu, ľudí, komunity a 
podnikanie. Stratégia „Veríme v lepšie" má tri piliere: lepšia planéta, lepšie komunity a lepší 
život. Prostredníctvom každého z týchto pilierov sa spoločnosť Kohler snaží vyvíjať produkty a programy, 
ktoré budú mať významný vplyv nielen na jej podnikanie, ale aj na komunity, ktorým poskytuje služby, a 
na životy ľudí, ktorí používajú jej výrobky. 
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