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GROHE BAULINES KEUKEN

De GROHE Bau-collectie wordt gedefinieerd door adembenemende
eenvoud. Met een cilindrische uitloop die visuele lichtheid creëert,
zijn deze kranen ideaal voor de keukens van nu. De kranen zijn
beschikbaar met een hoge, middelhoge en lage uitloop, zodat je extra
ruimte hebt om te bewegen of voor een compacte oplossing kunt
kiezen. Elke kraan is voorzien van een soepel draaimechanisme,
en dankzij de Easy Exchange Mousseur kun je de mousseur op lage
en middelhoge uitlopen moeiteloos verwisselen.

grohe.be

GROHE BAULINES KEUKEN
DETAILS
GROHE QUICKFIX PLUS-INSTALLATIE – INSTALLATIE
IN EEN HANDOMDRAAI

Dankzij GROHE Zero is het water gegarandeerd 100 % lood- en
nikkelvrij. Het QuickFix Plus-systeem van GROHE zorgt ervoor dat
de montage tot 70 % sneller verloopt dan bij vergelijkbare kranen.
Met strakke lijnen en een brede keuze aan aantrekkelijke handgrepen
past GROHE Bau perfect bij keukens in een klassieke, moderne
of internationale stijl.
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De nieuwe GROHE QuickFix Plus-technologie kondigt een nieuw
tijdperk aan in de installatie van keukenkranen. Het unieke en niet
te vergelijken GROHE QuickFix Plus-systeem maakt een ultrasnelle
installatie zonder gereedschap mogelijk! De installatie kost tot 70 %
minder tijd!

GROHE STARLIGHT

EASYEXCHANGE

Duurzame afwerking, van zijdemat
tot diamantglans.

De waterbeluchter kan eenvoudig
worden geïnstalleerd en verwijderd
met behulp van een muntje.

COMFORTABELE HOOGTE

DRAAIHOEK

Hoge uitloop voor het gemakkelijk
vullen van grote pannen.

Draaihoek van 140°

GROHE ZERO
(LOOD- EN NIKKELVRIJ)
Het water maakt geen contact met
lood en nikkel dankzij de geïsoleerde
interne waterleidingen.
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GROHE BAULINES KEUKEN  PRODUCTOVERZICHT

grohe.be

31 680 000
GROHE BauEco
Keukenmengkraan
lage uitloop

31 715 000
GROHE BauCurve
Keukenmengkraan
middelhoge uitloop

31 706 000
GROHE BauLoop
Keukenmengkraan
middelhoge uitloop

GROHE QUICKFIX PLUS
Gereedschapsloze installatie en een
voorgemonteerde kraan – de montage van
de GROHE QuickFix Plus verloopt tot 70 % sneller
dan bij vergelijkbare producten.

31 536 001
GROHE BauCurve
Keukenmengkraan
hoge uitloop
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31 368 001
GROHE BauLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop

GROHE ZERO
De interne waterleidingtechnologie van GROHE zorgt
voor puur drinkwater dat 100 % lood- en nikkelvrij is.
EASY EXCHANGE MOUSSEUR
Vervang de mousseur in de kraan zonder
gereedschap dankzij het slimme
muntgleufmechanisme.
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Volg ons

Scan de QR-code om
de GROHE Baulines
Keuken-video te bekijken.

QUALITY

TECHNOLOGY

DESIGN

SUSTAINABILITY

“Door consumenten
gekozen als het meest
betrouwbare merk
in de sanitairindustrie” –

“Een van de top 50
bedrijven die de wereld
gaan veranderen” –

Meer dan 400 design
awards gewonnen
sinds 2003

Winnaar van de
duurzaamheidsprijs
van de Duitse overheid,
2017
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