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GROHE KEUKEN  

LAGE DRUK KRAAN

EASYEXCHANGE

EASYDOCK

De perfecte uitloop
in combinatie met
open boilers.

De mousseur is eenvoudig
te installeren en weg te halen
met gebruik van een muntstuk.

Gegarandeerd snel uittrekken
en soepel terugplaatsen van de
sproeikop, elke keer opnieuw.

REALSTEEL

SPEEDCLEAN

PREWINDOW

Gemaakt van roestvrij staal,
een stevig materiaal met
antibacteriële eigenschappen.

Kalkaanslag verdwijnt
in een handomdraai.

Hef de kraan simpelweg op en
leg hem neer op uw aanrecht
om het raam te openen.

EASYTOUCH

NAAR VOREN DRAAIENDE
HENDEL

Raak de kraan simpelweg aan
met uw pols, elleboog of vinger
om de kraan aan en uit te zetten.

FOOTCONTROL
Raak de onderzijde van de kast
eenvoudigweg zachtjes aan met
uw voet om de kraan aan en uit
te zetten.

Naar voren draaiende hendel
voorkomt dat de hendel de
spatwand raakt.
ZERO
(lood- en nikkelvrij)

COMFORTHEIGHT
Hoge uitloop voor gemakkelijk
vullen van grote pannen.

BETER WATER

Het water komt niet in contact
met lood of nikkel dankzij
geïsoleerde waterwegen.

Water van de beste kwaliteit,
recht uit uw keukenkraan −
bespaart tijd en geld en is
goed voor het milieu.

UITTREKBARE MOUSSEUR

GROHFLEXX

UITTREKBARE SPROEIER

Vergroot het bereik van uw kraan.

Met flexibele, hygiënische
santopreen GrohFlexxkeukenslang.

Vergroot het bereik van de kraan
en maakt eenvoudig wisselen
tussen straalsoorten mogelijk.

PROFESSIONEEL
STRAALBEELD

EASYDOCK M

CHILDLOCK

Geïntegreerde magneet trekt
de sproeikop weer perfect op
zijn plaats.

Geïntegreerd veiligheids
mechanisme verzekert dat
jonge kinderen de kraan niet
per ongeluk openen.

AQUAGUIDE

TITANIUM BINNENKANT

Variabel uitloopeinde voor
aanpassen van de richting
van de waterstroom.

Alle boilers in onze GROHE
Red-collectie zijn van titanium
gemaakt.

GROHE SILKMOVE

GROHE COOLTOUCH

GROHE ECOJOY

Soepele bediening voor optimale
precisie en levenslang ultiem
comfort.

Geen risico om je te branden
aan hete oppervlakken dankzij
100 % GROHE CoolTouch.

Bespaar kostbare hulpbronnen en
geniet van optimaal watercomfort.

GROHE SILKMOVE ES

GROHE STARLIGHT

GROHE WHISPER

De slimme combinatie
van energiebesparing en
probleemloze waterbeheersing.

Duurzame oppervlakken,
variërend van prachtig
mat tot schitterende glans.

Innovatieve technologie zorgt
voor fluisterstille akoestiek.

Met een veerarm van 360° en
de mogelijkheid om eenvoudig
te wisselen tussen gewone
straal en mousseur.
UITTREKBARE SPROEIKOP
MET TWEE STRAALSOORTEN
Vergroot het bereik van de
kraan en maakt eenvoudig
wisselen tussen straalsoorten
mogelijk.
SWIVELSTOP
Beperkte draaihoek voorkomt
overstromen.

GROHE QUICKFIX
GROHE QuickFix maakt
installatie sneller en eenvoudiger,
en verkort de installatieduur
met 40 %.

NUTTIGE
FUNCTIES
GROHE-watersystemen en -keukenkranen
beschikken over gebruiksvriendelijke functies en
slimme details die het verschil maken en die al uw
wensen vervullen. Meer keuze, meer comfort en
meer flexibiliteit: daarom zijn onze producten zo
prettig in het gebruik.
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Welkom bij de slimste productportfolio in de industrie, waar
keukenkranen, watersystemen en consumentgeoriënteerde
functies verenigd zijn met uitstekend design. Geniet van
de ultieme keukenervaring die GROHE biedt.
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GROHE KEUKEN  

Beste Klanten,
de keuken is het hart van elk huis. Hier komt het gezin
samen, worden vriendschappen versterkt en ervaringen
gedeeld. Bij GROHE gebruiken we ons uniek vakmanschap
om slimme technologieën te creëren die water om te koken,
schoon te maken, te drinken en van te genieten moeiteloos
naar uw keuken brengen. We streven ernaar om elegante
en intelligente producten te creëren die design, kwaliteit,
technologie en duurzaamheid combineren. Onze meest
complete keuken portfolio ooit drijft ons naar ons doel:
in het hart van uw keuken aanwezig zijn.
Een perfect voorbeeld van onze ethos zijn onze GROHE
watersystemen. Ons bekroonde ontwerp weerspiegelt ons
erfgoed als geschoolde en innovatieve ambachtslieden. Bij
de geringste aanraking van een knop of een zachte draai
aan de kraan voorzien de Red- en Blue- systemen van
GROHE u van het zuiverste gefilterde water, warm of koud.
Vers water in uw glas of kopje zorgt ervoor dat u geen
flessenwater of waterkokers meer nodig hebt en creëert
een meer duurzame manier om van water te genieten in
uw leven.

GROHE EasyTouch of GROHE FootControl- producten, die
helpen om uw handen in de keuken vrij te maken. Of onze
kenmerkende Essence Professional Color-ontwerpen,
allemaal gecreëerd om uw culinaire creativiteit aan te
moedigen, nog een aanvulling van onze uitgebreide keuken
portfolio.
Een passie voor smaak staat centraal in wat u in de keuken
creëert. Bij GROHE willen wij dit aanvullen met onze
gedrevenheid om u in elk van onze producten te voorzien
van het allerbeste vakmanschap en technische expertise.
Wij zien deze aanpak als reden voor het succes van onze
Performance Lines. Deze lijnen bieden meerdere ontwerp
combinaties en de veelzijdige hoogte- en installatie- opties
laten u toe om keukens te creëren die veiliger, gemakkelijker
en aangenamer om te gebruiken zijn.
Deze unieke combinatie van deskundig vakmanschap en
vooruitstrevende innovatie betekent dat wij de producten
kunnen leveren die u nodig hebt om keukens te bouwen
die praktisch, betrouwbaar en mooi zijn: dit is waar GROHE
voor staat.

We weten dat het bereiden van fantastisch voedsel
technologie vereist die betrouwbaar en functioneel is:
technologie met unieke functies en intelligent design die
uw persoonlijke smaak weerspiegelt. Omdat we dit beseffen
konden we de Premium Lifestyle Collections van GROHE
ontwikkelen, met slimme en mooie functies zoals onze
Met vriendelijke groet, Thomas Fuhr
Chief Executive Officer
Grohe AG
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GROHE KEUKEN  MERK

QUALITY

TECHNOLOGY

DESIGN

SUSTAINABILITY

Van het eerste ontwerp naar productie tot klantenservice:
onze klanten kunnen vertrouwen op ons ‘Made in
Germany’-gevoel voor perfectionisme.

We zijn altijd op zoek naar technologische innovaties,
waarbij we de nieuwste digitale vernieuwingen
integreren om slimme oplossingen te creëren die
onze klanten nog meer van water laten genieten.

Het recept voor het succes van ons bekroond designDNA is simpel: het hedendaagse en tijdloze samenvoegen
tot producten die speciaal voor u ontworpen lijken te zijn.

Water is onze passie. We geven om elke druppel en
onze MVO-doelstelling gaat zelfs verder dan dat: we
streven ernaar om alle bronnen van onze planeet te
beschermen voor de generaties van de toekomst.

“Door consumenten gekozen als het meest
betrouwbare merk in de sanitairindustrie” –
Wirtschaftswoche, 2017
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Meer dan 400 design awards gewonnen sinds 2003
“Een van de top 50 bedrijven die de wereld
gaan veranderen.” – Fortune Magazine, 2017

Winnaar van de duurzaamheidsprijs van de Duitse
overheid, 2017
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GROHE KEUKEN  KEUKEN SYSTEMEN
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GROHE
KEUKEN SYSTEMEN
PERFECTE OPLOSSINGEN VOOR HET MIDDELPUNT
VAN UW KEUKEN

WATERSYSTEMEN

ACCESOIRES

GROHE BLUE PURE

COMPOSIET

ROESTVRIJ STAAL

GROHE BLUE / RED WATERSYSTEMEN

8

PVD

KRANEN

AFVALSORTEERSYSTEMEN
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GROHE KEUKEN  INHOUD

HET MERK GROHE

4

› OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN

11

		 SMARTCONTROL

12

		 EASYDOCK M

13

		 FOOTCONTROL

14

		 EASYTOUCH

16

		 SOORTEN UITLOOP		

18

		 KRACHTIGE STRALEN

22

		 AFWERKINGEN

28

		 PREWINDOW		

32

		 LAGE DRUK KRAAN

33

		 ZERO (LOOD- EN NIKKELVRIJ)

34

GROHE WATERSYSTEMEN

GROHE-watersystemen en -keukenkranen beschikken
over gebruiksvriendelijke functies en slimme details
die het verschil maken en die al uw wensen vervullen.
Meer keuze, meer comfort en meer flexibiliteit: daarom
zijn onze producten zo prettig in het gebruik.
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GROHE KEUKEN  OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN  SMARTCONTROL
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GROHE
SMARTCONTROL

EASYDOCK M
Dankzij krachtige ingebouwde
magneten springt de uittrekbare
sproeier na ieder gebruik soepel
terug in de perfecte positie.

SmartControl keuken brengt precieze bediening binnen
handbereik. In de plaats van met een hendel, start en
stopt u de waterstraal met een druk op de knop op de
uitloop – ideaal voor wanneer u de handen vol hebt,
want deze kraan kan met uw pols of elleboog bediend
worden. Draai simpelweg aan het ventiel om de straal
aan te passen van ecomodus naar krachtige jet.
Om de watertemperatuur aan te passen, draait u het
ventiel aan de basis van de kraan zachtjes naar links
of rechts. De uittrekbare sproeier biedt fantastische
flexibiliteit. Aangezien deze functie beschikbaar is
in drie designs en elf aantrekkelijke afwerkingen,
ligt het ideale model voor uw keukenontwerp binnen
handbereik.
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GROHE KEUKEN  OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN  FOOTCONTROL

30 311 000
Elektronische keukenmengkraan
L-uitloop
met uittrekbare sproeikop
met twee straalsoorten

GROHE
FOOTCONTROL
Voor keukens waarin tijd een belangrijke rol speelt
en gebruiksgemak een must is, is er een hands-free
oplossing. GROHE’s nieuwe FootControl kranen
kunnen worden bediend met een klein tikje van de
voet tegen de onderkant van het keukenkastje. Zo
wordt uw kraan niet vuil en blijven uw handen vrij.
Drie van onze populairste kranen zijn nu beschikbaar
met deze innovatieve FootControl-technologie, maar
u kunt deze functie ook achteraf installeren op elke
GROHE kraan met een uittrekbare sproeier. Om dag
te zeggen tegen bacteriën, rommel en ongemak,
volstaat een simpele tik met uw voet!

FOOTCONTROL
Een tik met uw voet tegen de
onderkant van uw keukenkastje
volstaat om de kraan aan en uit
te zetten.

30 309 000
Retro-Fit set
geschikt voor het upgraden van elke GROHE keukenkraan
met uittrekbare sproeier naar FootControl technologie.
Beschikbaar bij de volgende lijnen:
K7, Zedra, Minta, Essence, Parkfield, Eurodisc Cosmopolitan,
Eurodisc, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

Behalve lagedrukvarianten en GROHE EasyTouch-kranen.
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GROHE KEUKEN  OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN  EASYTOUCH

GROHE
EASYTOUCH

EASYTOUCH
Raak de kraan gewoon ergens
willekeurig aan met uw pols, elleboog
of vinger om hem aan of uit te zetten.

Keukens zijn plekken waar u altijd wel handen tekort komt,
multitasking is dan ook een absolute must. Waarom u het
leven niet makkelijker maken met een kraan uit de GROHE
Touch reeks? We hebben twee innovatieve oplossingen
ontwikkeld die u de waterstroom laten bedienen zonder
uw handen te gebruiken. Hierdoor wordt uw keuken
hygiënisch, gemakkelijk en instinctief te gebruiken. GROHE
EasyTouch-kranen kunnen worden bediend met een
simpele aanraking van de pols of elleboog, terwijl GROHE
FootControl-kranen het water laten stromen en stoppen
met een tikje van uw voet tegen de onderkant van uw
keukenkastje. Houd uw handen vrij en uw kraan stralend
schoon. Verander de manier waarop u uw keuken gebruikt.
De keuken is de plek waar het allemaal gebeurt in huis –
en laten we eerlijk zijn, soms is het er een boeltje. Met de
innovatieve EasyTouch-kranen van GROHE zullen kleverige
vingers u niet langer parten spelen en hoort kruisbesmetting
tot het verleden. Verborgen GROHE-technologie zorgt ervoor
dat u een waterstraal start en laat stoppen door de kraan
gewoon ergens willekeurig aan te raken met uw arm, uw
pols of de rug van uw hand. Geen vettige vingerafdrukken
meer en geen gehannes om met uw elleboog de greep aan
het draaien te krijgen.
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31 360 001
Elektronische keukenmengkraan
L-uitloop
met uittrekbare sproeikop
met twee straalsoorten

17

GROHE KEUKEN  OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN  SOORTEN UITLOOP
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SOORTEN
UITLOOP
Ons assortiment aan uitloopopties laat u toe om comfort en
gemak te combineren met een grote flexibiliteit in het ontwerp.
Onze uitlopen zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes: van
een compacte, lage uitloop voor kleine ruimtes tot een hoge
uitloop die perfect is voor het vullen van potten. Bovendien
kunt u kiezen voor een U-, C- of L-vorm zodat ze precies
aansluiten bij uw stijl. Nog meer flexibiliteit nodig? We hebben
uitlopen die draaibaar zijn of die beschikken over uittrekbare
sproeiers voor extra bereik, krachtige stralen en prestaties
voor drukke keukens.
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GROHE KEUKEN  OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN  KRACHTIGE STRALEN
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KRACHTIGE
STRAALFUNCTIES
Zet uw dagelijkse taken kracht bij met het aanbod van GROHE
aan professionele en uittrekbare sproeikoppen. Met een groter
bereik voor maximaal gebruiksgemak en bij veel modellen
kunt u ook wisselen tussen twee straalsoorten voor nog meer
flexibiliteit. De GROHE EasyDock-functie met glideflex-slang
zorgt ervoor dat de sproeikop soepel terug op zijn plaats
glijdt. Op een aantal professionele sproeier modellen gebruikt
GROHE EasyDock M een magneet om de sproeikop elke keer
weer moeiteloos op zijn plaats te laten klikken. Wanneer u
klaar bent met werken, geniet dan van de SpeedClean-functie
van GROHE die alles makkelijk schoonmaakt. Deze functie
is beschikbaar bij alle uittrekbare sproeiers met dubbele
straalsoorten. Hiermee kunt u de kalkaanslag van de sproeikop
verwijderen door gewoon met uw vinger over de spuitmondjes
te gaan.

31 395 DC0
Professionele keukenmengkraan

PROFESSIONELE
SPROEIKOP
Met een veerarm van
360° en de mogelijkheid
om eenvoudig te wisselen
tussen gewone straal
en mousseur.
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GROHE KEUKEN  OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN  KRACHTIGE STRALEN
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GROHFLEXX
UITTREKBARE SPROEIKOP
MET TWEE STRAALSOORTEN

Met flexibele, hygiënische
santoprene GrohFlexxkeukenslang.

Vergroot het bereik van de kraan
en maakt eenvoudig wisselen
tussen straalsoorten mogelijk.

30 270 000
Keukenmengkraan
met hoge uitloop
en uittrekbare sproeikop
met twee straalsoorten

30 294 000
Keukenmengkraan
met hoge uitloop
met twee straalsoorten

EASYDOCK M
Geïntegreerde magneet
trekt de sproeikop weer
perfect op zijn plaats.

24

25

GROHE KEUKEN  KENMERKEN  KRACHTIGE STRALEN
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EASYDOCK
Na gebruik van de uittrekbare
sproeier glijdt deze gemakkelijk
terug naar zijn basispositie,
telkens weer.

32 663 003
Keukenmengkraan
met hoge uitloop
met uittrekbare mousseur

UITTREKBARE
MOUSSEUR
Vergroot het bereik
van uw kraan.
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GROHE KEUKEN  OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN  AFWERKINGEN
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GROHE
COMPOSIET

GROHE
ROESTVRIJ STAAL

Duurzaam en robuust: voor de composietspoelbakken van
GROHE wordt gebruikgemaakt van kwarts, het hardste
deel van graniet. Zo ontstaat een naadloze spoelbak die
bestand is tegen krassen, deuken, warmte en vlekken, voor
een prachtig pronkstuk in uw keuken dat alle taken aankan.

Installeer glanzend, sterk roestvrij staal in het hart
van uw keuken met een GROHE-spoelbak. Ons
roestvrij staal van de allerhoogste standaard biedt
fantastische resultaten, gladde hoeken en een hoge
capaciteit in een tijdloos en slijtvast materiaal.

GROHE
PVD
Duurzame oppervlakken, variërend van prachtig mat tot
schitterend als een diamant. Het geheim van ons succes ligt
in de duurzame kwaliteit van de afwerking. GROHE maakt
gebruik van geavanceerde technologie om afwerkingen
van ongekende kwaliteit te garanderen. De fysische
dampafzetting (PVD) zorgt ervoor dat het oppervlak drie
keer zo hard wordt, wat resulteert in glanzende gouden of
geraffineerde roestvrijstalen afwerkingen. De afwerking is
bovendien tien keer zo krasbestendig, zodat deze letterlijk
een leven lang meegaat.

GROHE KEUKEN  OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN  AFWERKINGEN
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GROHE PVD
ONGEËVENAARD HARD
EN KRASBESTENDIG
ONZE GEAVANCEERDE PVD-TECHNOLOGIE BRENGT
ONZE NIEUWE KLEUREN TOT LEVEN
Als het gaat om een goede ontwerpstrategie, speelt de keuze
van de kleuren een belangrijke rol. Maar niet alleen de kleur,
want de kwaliteit van de afwerking is net zo belangrijk. Vooral
in de wereld van badkamer- en keukenoplossingen en daar
waar oppervlakken lang moeten meegaan, onderscheiden de
uitstekende, zeer slijtvaste afwerkingen de goede producten
van de geweldige. Het streven van GROHE om altijd het beste
te produceren gaf ons de impuls een speciale technologie
te selecteren die niet alleen de beste, briljantste kleuren
garandeert, maar ook een duurzame coating van de hoogste
kwaliteit levert. Ons doel: onze klanten een duurzaam watergenot
bieden. Naast de weerstand van het materiaal ging het om de
uitstraling van de kleur zelf: we wilden Brushed Hard Graphite
zo donkergrijs mogelijk maken en onze goudkleurige afwerkingen
de glans geven die ze verdienen. Dat was de taak van ons
technisch team. In nauwe samenwerking met het GROHEdesignteam bereikten zij uitstekende resultaten door met een
nieuwe technologie te werken: PVD.

GROHE PVD
10 keer meer krasbestendig
3 keer harder oppervlak

NIEUWE KLEUREN
000 I StarLight Chroom

GL0 I Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset

A00 I Hard Graphite

BE0 I Polished Nikkel

DC0 I SuperSteel

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DL0 I Brushed Warm Sunset

AL0 I Brushed Hard Graphite

EN0 I Brushed Nikkel
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GROHE KEUKEN  OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN  PREWINDOW & LAGE DRUK KRANEN
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GROHE
LAGE DRUK KRANEN
Bij keukens die zich ver van de centrale warmwatervoorziening
bevinden, zijn kleine boilers onder de gootsteen heel gebruikelijk.
In deze gevallen is een speciale mengkraan nodig. Warm water
stroomt onmiddellijk uit de kraan en deze oplossing biedt de
perfecte stroom in combinatie met lage druk boilers.
Beschikbaar bij de volgende lijnen:
Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Eurodisc,
Eurosmart Cosmopolitan, Costa L

GROHE
PREWINDOW
Een spoelbak voor uw raam hebben, zorgt voor een inspirerend en
kalmerend uitzicht terwijl u eten maakt of de afwas doet. Dankzij
de GROHE PreWindow-oplossing kan u uw raam moeiteloos
openen en poetsen. Hef de kraan simpelweg op en leg haar neer
op uw aanrecht – klaar.
Beschikbaar bij de volgende lijnen:
Eurostyle Cosmopolitan
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GROHE KEUKEN  OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN  GROHE COOLTOUCH & GROHE ZERO
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GROHE
COOLTOUCH
U verbrandt zich niet aan hete oppervlakken
dankzij 100 % GROHE CoolTouch.
Beschikbaar bij de volgende lijnen:
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan

GROHE ZERO
(Lood- en nikkelvrij)
Het water komt niet in contact met lood of nikkel
dankzij geïsoleerde waterwegen.
Beschikbaar bij de volgende lijnen:
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan
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HET MERK GROHE
OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN
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WATERSYSTEMEN
Water, de bron van alle leven, fris, vrij stromend en essentieel.
Ons gamma watersystemen zorgt voor zuiverheid en gemak
met waterbeleving op maat. Water als bron van gezondheid
en plezier bij u thuis.
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GROHE KEUKEN  WATERSYSTEMEN

38

grohe.be

39

grohe.be

GROHE KEUKEN  WATERSYSTEMEN

01
GROHE
BLUE

Pagina 42
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02
GROHE
RED

Pagina 82
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GROHE KEUKEN  WATERSYSTEMEN  GROHE BLUE
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GROHE
BLUE
Geniet van de voordelen van vers, gefilterd water, waar
u ook bent. In het uitgebreide GROHE Blue-aanbod vindt
u modellen voor iedere situatie. Geniet van gefilterd, plat
of bruisend water van de kraan in uw eigen keuken, of
een model dat ideaal is voor kantoor of professioneel
gebruik Enkel in uw keuken gefilterd water nodig? Dan
is onze basiskraan de perfecte keuze. Alle versies van
GROHE Blue bezitten dezelfde moderne designkwaliteiten,
intuïtieve bediening en ingebouwd gebruiksgemak.
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GROHE BLUE
HOME

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE
FILTERKRANEN

De beste oplossing voor uw privéwoning
met uittrekbare mousseur en bediening
met de GROHE Ondus-app.

De beste oplossing voor kantoren en kleine /
middelgrote bedrijven.

De ideale instapkeuze. Simpelweg perfect
gefilterd water.

PAGINA 44
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GROHE KEUKEN  WATERSYSTEMEN  GROHE BLUE HOME
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nieuw
GROHE BLUE
HOME
UW EIGEN WATERBRON
GEKOELD EN BRUISEND
Drinkt u uw gekoeld water het liefst plat of bruisend?
Of ergens tussenin? Met GROHE Blue is de keuze aan
u. Eerst wordt het water gefilterd om onzuiverheden te
verwijderen. Dan wordt het gekoeld voor die heerlijke
frisse smaak van bronwater. En wanneer u de kraan
aanzet, kiest u met een simpele draai aan de hendel
voor niet-bruisend, licht bruisend of bruisend water
in uw glas.
Fris water volledig afgestemd op uw smaak, direct uit
de kraan – een koud kunstje. De rechtse hendel van een
GROHE Blue-kraan mengt warm en koud water zoals
gewoonlijk, maar de hendel aan de linkerkant bedient
het gekoelde en gefilterde water en bepaalt hoeveel
koolzuur er in uw water zit − van helemaal plat tot
barstensvol bubbels.

31 455 DC1
GROHE Blue Home
C-uitloop

Een LED-licht in de drukknop verandert van kleur zodat
u in een oogopslag kunt zien welk niveau van bruis
geselecteerd is – plat, licht bruisend of bruisend. Het
lampje gaat ook branden wanneer de filter capaciteit
minder dan 10 % bedraagt. Het is dan ook tijd om het
filter te vervangen. De watertemperatuur kan eveneens
naar wens worden afgesteld tussen 5 °C en 10 °C.
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nieuw
MET UITTREKBARE
SPROEIER
Onze nieuwe GROHE Blue Home-kranen zijn nu uitgerust met een uittrekbare
sproeier, voor ultieme functionaliteit en flexibiliteit. U kunt kiezen uit drie
eigentijdse kraanvormen met een uittrekbare kop, elk met een hygiënische
mousseur en twee aparte waterwegen die moeiteloos zowel gefilterd als
ongefilterd water leveren.

Uittrekbare
mousseur

Lood- en
nikkelvrij

Hygiënische
mousseur
met twee aparte
waterwegen
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BEDIENING VIA
DE GROHE ONDUS-APP
U kan uw GROHE Blue Home-kraan bedienen met een app op uw smartphone
voor ultiem gebruiksgemak. De GROHE Ondus-app laat u nauwkeurig zien
wanneer de filter of de CO2-flessen vervangen moeten worden, en kan er
zelfs automatisch nieuwe voor u bestellen. Gebruik de app om water te tappen
en houd uw waterconsumptie bij met uw persoonlijke gezondheidsapp.
• INTEGRATIE VAN DE KOELER IN HET LOKALE WLAN-NETWERK
• INSTELLEN VAN SOFTWAREPARAMETERS
• AUTOMATISCH NABESTELLEN VAN VERBRUIKSGOEDEREN
• WAARSCHUWINGEN WANNEER DE CAPACITEIT GERING IS

Systeemvereisten
iPhone met iOS 9.0 of later / smartphone met Android 4.3 of later
Mobiele apparaten en de GROHE Ondus-app zijn niet inbegrepen bij de
levering en moeten apart worden aangevraagd via een geautoriseerde
Apple-verkoper / -retailer / iTunes of de Google Play Store.
Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken
van Bluetooth SIG, Inc. en dergelijke merken worden onder licentie gebruikt
door Grohe AG. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun
respectieve eigenaars. Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en
iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere
landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of
de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
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WE VERTELLEN GRAAG WELKE VOORDELEN
GROHE BLUE TE BIEDEN HEEFT BIJ U THUIS:
Beeld u in dat u water drinkt van een frisse bergbron:
levengevend, dorstlessend en perfect puur. Beeld u nu in dat
hetzelfde heilzame, zuivere water direct uit uw keukenkraan
komt. Het GROHE Blue watersysteem maakt dit allemaal waar
bij u thuis. Dit systeem verandert kraanwater in vers, gefilterd
water dat fris en natuurlijk smaakt.

Uitloop, 150° draaibaar

Gefilterd, gekoeld en bruisend water, al dan niet gecombineerd,
voor dat perfecte verfrissende gevoel? Geen probleem, met
GROHE Blue krijgt u het direct uit uw keukenkraan.

Gescheiden interne waterwegen voor ongefilterd
kraanwater en gefilterd drinkwater

Hygiënische mousseur met twee
uitlopen en optioneel uittrekbaar

SMAAK
De filters van GROHE verwijderen onzuiverheden
en geven het water een zuivere, frisse smaak die
nog beter is dan flessenwater

GEZONDHEID &
WELLNESS
De kleinste deeltjes worden verwijderd en de
waardevolle mineralen blijven bewaard: met
GROHE Blue is het makkelijk om van de heilzame
eigenschappen van water te genieten

Naar voren draaiende hendel
met geribbelde structuur voor
een betere grip

Cartouche met GROHE SilkMovetechnologie voor normaal leidingwater

GEMAK
Geen gesleur meer om flessen water naar huis te krijgen

DUURZAAMHEID
Milieuvriendelijker, minder afval door verpakking en
productie in vergelijking met mineraalwater uit flessen
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PLAT, LICHT BRUISEND OF BRUISEND:
DE KEUZE IS AAN U
Hoe sprankelend wilt u uw water? ’t Is allemaal een
kwestie van smaak. GROHE Blue Home heeft een
eenvoudig en intuïtief bediening waarmee u de
hoeveelheid koolzuur in uw drinkwater met een druk
op de knop regelt. Voor heerlijk koel gefilterd water,
precies zoals u – en uw hele gezin – het graag heeft.

Stille waters, diepe gronden. Als u uw water het liefst koel
en niet-bruisend heeft, is er niets simpeler: Druk gewoon op
de bovenste knop. De led licht blauw op en uw glas wordt
gevuld met pure verfrissing.

54

Bruisend, maar niet al te hard? Licht bruisend misschien?
Komt eraan. Druk achtereenvolgens op beide knoppen −
het LED-licht wordt turquoise – om een fijn geparelde
waterstraal te produceren.

Bruisend water, vol bubbels. Als dat uw idee is van een
dorstlessende hemel, drukt u gewoon op de onderste
knop − het LED-licht wordt groen − voor uw perfecte
glas water.
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GEZONDER LEVEN VAN DE BRON

GEMAK UIT DE KRAAN

Water is het kostbaarste en meest fascinerende
element op aarde, de bron van het leven, met bewezen
voordelen voor gezondheid, welzijn en zelfs het uiterlijk.
De "Deutsche Gesellschaft für Ernährung" (Duitse
Vereniging voor Voedingskunde) raadt aan om minstens
twee liter water per dag te drinken.

Denk even aan de energie en moeite die u verspilt om
een voorraad flessenwater in huis te halen. U koopt
het eerst in de supermarkt, sjouwt het van de auto
naar huis. Eenmaal thuis moet u er ergens een plekje
uit het zicht voor vinden. Tot slot moet u dan nog de
plastic flessen inleveren of recyclen waarna het hele
proces opnieuw kan beginnen.

Velen van ons kiezen voor flessenwater, ofwel omdat
het beter smaakt dan kraanwater, of omdat we geloven
dat het gezonder is. Nochtans heeft wetenschappelijke
analyse aangetoond dat kraanwater net zo goed
van kwaliteit is als flessenwater, dankzij de strenge
voorschriften en controles voor onze watervoorziening.
Een andere reden dat sommige mensen fortuinen
uitgeven aan flessenwater is een voorkeur voor bruisend
water. GROHE Blue levert nu alle voordelen van
flessenwater, recht uit de kraan. Het levert een geweldige
smaak en de optie voor bruiswater. Daarom is GROHE
Blue de ultieme oplossing, niet alleen voor een goede
gezondheid, maar ook voor een fantastische smaak.

Met een GROHE Blue-systeem in uw keuken kan u het
gedoe en ongemak van flessenwater achter u laten,
zonder in te boeten aan smaak of gezondheid. Draai
simpelweg de kraan open en geniet van ongeëvenaarde
verfrissing. Niets is toch eenvoudiger?
WATER, MAAR NIET TEN KOSTE VAN ONZE
PLANEET
Er is maar liefst 7 liter water nodig om slechts één liter
flessenwater te produceren. Om nog maar te zwijgen
over de verbruikte energie, de CO2-uitstoot en de
1,5 miljoen ton plastieken verpakkingen die de sector
ieder jaar gebruikt.
Bij GROHE doen we er altijd alles aan om de toekomst
van water, onze meest kostbare natuurlijke rijkdom, veilig
te stellen. Dit is de drijvende kracht achter de ontwikkeling
van producten zoals GROHE Blue, die mensen helpen
om hun water- en energieverbruik te beheren.
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DE MAGIE ZIT IN DE FILTER
Voor ons GROHE Blue-systeem hebben we
samengewerkt met BWT, de toonaangevende
specialist in Europa op het gebied van gefilterd
water, om ervoor te zorgen dat ons systeem een
ongeëvenaarde, verfrissende drinkervaring biedt.
Onze standaard duurzame S-Size-filter is inbegrepen
bij iedere GROHE Blue Home-starterskit. Deze filter
past een vijfstappenfiltratie toe om zelfs de kleinste
deeltjes uit het leidingwater te verwijderen, terwijl
het alle belangrijke mineralen die uw gezondheid
ten goede komen ongemoeid laat.

WATERINVOER

INSTELLING BYPASS
Een kleine hoeveelheid kalk in het
water is onontbeerlijk voor een goede
smaak en een mineraalbalans. Door
de instelling van de bypass, kan een
kleine hoeveelheid water door de
filter zonder dat kalkdeeltjes in de
ionenwisselaar worden verwijderd.
WATERUITVOER
VIJFSTAPSFILTRATIE

BYPASS WATERFILTRATIE

BYPASS WATERSTROOM

Daarnaast zijn twee andere filters
beschikbaar.
Als u in een gebied met zacht water
woont, is het actieve koolstoffilter
geschikt voor u. Het verbetert de
smaak, maar laat de koolzuurniveaus
in het water ongemoeid.
Voor de beste smaak- en gezondheids
voordelen is het magnesium+-filter
de ideale keuze. Het voegt tot 35 mg/l
magnesium aan uw dagelijkse
mineralenhuishouding toe, terwijl het
zorgt voor het lekkerste kopje koffie
of thee.
Ga naar grohe.be voor meer informatie
over onze verschillende filters.

FIJNE FILTRATIE
Verwijdert zelfs de fijnste resterende
deeltjes.

ACTIEVE KOOLSTOFFILTER
Een tweede filterproces voor de beste
smaakervaring. Omgeleid water
wordt gefilterd en gezuiverd zonder
verlies van essentiële mineralen.

KRACHTIGE IONENWISSELAAR
Verwijdert kalk- en metaaldeeltjes.

ACTIEVE KOOLSTOFFILTER
(= BETERE SMAAK)
Verwijdert chloor en bepaalde
organische bestanddelen zoals
insecticiden en pesticiden, voor
een zuivere, frissere smaak.

VOORFILTRATIE
Filtert grove deeltjes zoals zand
en vuil.
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ELKE GROHE BLUE HOME BEVAT:

nieuw

CO2-FLES 425 g

S-SIZE-FILTER

GROHE BLUE HOME KOELER

31 539 000
GROHE Blue Home
Starterkit met uittrekfunctie
voor L-uitloop

Kleuropties:
000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel
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31 541 000
GROHE Blue Home
Starterkit met uittrekfunctie
voor C-uitloop

31 543 000
GROHE Blue Home
Starterkit met uittrekfunctie
voor U-uitloop
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ELKE GROHE BLUE HOME BEVAT:

CO2-FLES 425 g

S-SIZE-FILTER

GROHE BLUE HOME KOELER

31 455 001
GROHE Blue Home
Starterkit voor C-uitloop

31 454 001
GROHE Blue Home
Starterkit voor L-uitloop

Kleuropties:
001 I StarLight Chrome
DC1 I SuperSteel
62

31 498 001
GROHE Blue Home
Starterkit Mono

DA1 I Warm Sunset
DL1 I Brushed Warm Sunset

A01 I Hard Graphite
AL1 I Brushed Hard Graphite

31 456 001
GROHE Blue Home
Starterkit voor U-uitloop
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GROHE
BLUE PROFESSIONAL
DE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
Met het GROHE Blue-watersysteem geniet uw bedrijf van
de voordelen van gefilterd, gekoeld en bruisend kraanwater.
Het GROHE Blue-watersysteem transformeert gewoon
leidingwater in gefilterd, fris, perfect smakend drinkwater,
wanneer u maar wilt – 24 uur per dag, 7 dagen per week.

SMAAK EN
VERFRISSING
De filters van GROHE verwijderen onzuiverheden en geven het water
een zuivere, frisse smaak die nog beter is dan flessenwater.

KOSTEN- EN
RUIMTEBESPARING
Dankzij GROHE Blue worden de kosten en moeite van het kopen,
vervoeren en bewaren van flessenwater bespaard. Van deze besparingen
blijft u genieten, jaar na jaar.

31 323 002
GROHE Blue Professional
C-uitloop

COMFORT
Gratis en onbeperkte toegang tot fris en bruisend water wordt
door medewerkers heel erg op prijs gesteld en verhoogt de motivatie
en productiviteit. Door snel en eenvoudig koude en warme dranken
te bereiden, komt meer tijd vrij voor belangrijke zaken.

DUURZAAMHEID
GROHE Blue vermindert de ecologische voetafdruk – geen gebruik
meer van de productie van plastic flessen, minder afval en een
lagere CO2-uitstoot dan bij de productie van flessenwater.
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Uitloop, 150° draaibaar

Hygiënische mousseur
met twee uitlopen

Naar voren draaiende
hendel met geribbelde
structuur voor een betere
grip

Gescheiden waterwegen voor ongefilterd
kraanwater en gefilterd drinkwater.

GROHE
ONDUS-APP
Met de GROHE Ondus-app integreert u de GROHE Blue
Professional in uw WLAN-netwerk en activeert u de verdere
voordelen van het systeem. De app biedt monitorfuncties
voor de resterende filters en de CO2-capaciteit, en voorziet de
mogelijkheid om direct na te bestellen als de capaciteit bijna
op is. Ook kan de software van de koeler eenvoudig via de
app worden ingesteld of aangepast. In geval van storingen
wordt u ook meteen op de hoogte gebracht met notificaties
en krijgt u instructies voor het oplossen van het probleem.
• Integratie van de koeler in het lokale WLAN-netwerk
• Instellen van softwareparameters
• Automatisch nabestellen van verbruiksgoederen
• Waarschuwingen wanneer de capaciteit gering is

Cartouche met GROHE
SilkMove-technologie
voor normaal kraanwater

PLAT, LICHT BRUISEND & BRUISEND
WATER UIT ÉÉN BRON
Stille waters, diepe gronden. Als
u uw water het liefst koel en nietbruisend heeft, is er niets simpeler:
Druk gewoon op de bovenste knop.
De led licht blauw op en uw glas
wordt gevuld met pure verfrissing.

Bruisend, maar niet al te hard? Licht
bruisend misschien? Komt eraan.
Druk achtereenvolgens op beide
knoppen − het LED-licht wordt
turquoise – om een fijn geparelde
waterstraal te produceren.

Bruisend water, vol bubbels. Als dat
uw idee is van een dorstlessende
hemel, drukt u gewoon op de
onderste knop − het LED-licht
wordt groen − voor uw perfecte
glas water.

GROHE BLUE
DASHBOARD

Systeemvereisten
iPhone met iOS 9.0 of hoger / smartphone met
Android 4.3 of hoger / WPA2 gecodeerd netwerk met
wachtwoordbeveiliging, MAC-adresfilters worden niet
ondersteund
Mobiele apparaten en de GROHE Ondus-app zijn
niet inbegrepen bij de levering en moeten apart
worden aangevraagd via een geautoriseerde Appleverkoper / -retailer / iTunes of de Google Play Store. Het
Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en dergelijke
merken worden onder licentie gebruikt door Grohe
AG. Andere handelsmerken en handelsnamen
zijn die van hun respectieve eigenaars. Apple, het
Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de
VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk
voor de werking van dit apparaat of de naleving van de
veiligheidsnormen en regelgeving.

Naast de GROHE Ondus-app biedt het online dashboard in één scherm
een duidelijk overzicht van alle GROHE Blue-systemen die met de app
zijn verbonden. Dankzij deze functie kan u altijd de status van het GROHE
Blue-systeem volgen, zelfs in grote kantoorgebouwen, en wordt u tijdig
geïnformeerd als een filter of een CO2-fles moet worden vervangen.
• Livemonitoring van alle GROHE Blue-systemen op één
scherm, gesorteerd op installatiezone en gebouw
• Notificaties wanneer filter- of CO2-capaciteit laag is
• Verbruiksgoederen nabestellen in de webshop
•V
 oorraadbeheer van verbruiksgoederen gesorteerd
op installatiezone en gebouw
• Ondersteuning bij vragen over het product
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ELKE GROHE PROFESSIONAL BEVAT:

KOELER EN CARBONISATOR,
FILTERKOP, CO2DRUKVERMINDERAAR EN
REINIGINGSADAPTER
Filter, CO2-fles en reinigingscartridge
moeten apart besteld worden
naargelang uw voorkeuren.

31 347 003
GROHE Blue Professional
L-uitloop

31 325 002
GROHE Blue Professional
C-uitloop uittrekbaar

31 323 002
GROHE Blue Professional
C-uitloop

31 326 002
GROHE Blue Professional
L-uitloop uittrekbaar

31 302 002
GROHE Blue Professional Mono
C-uitloop

Kleuropties:
002/003 I StarLight Chrome  |   DC2/DC3 I SuperSteel
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GROHE BLUE
PURE FILTERKRANEN
PURE SMAAK, PUUR GENOT
Voeg moeiteloos een heerlijke smaak toe aan uw keuken
met de GROHE Blue Pure kraan. De GROHE Blue Pure
kraan vormt kraanwater om tot heerlijk smakend drinkwater
door chloor en andere onzuiverheden weg te filteren.
Gescheiden waterwegen houden gefilterd en ongefilterd
water gescheiden. De GROHE-filter past gemakkelijk onder
uw spoelbak en de kraan biedt nog steeds al de gebruikelijke
functies van een standaard keukenkraan met koud en warm
leidingwater. Breng puur, verfrissend en gefilterd water
binnen in het hart van uw keuken met een GROHE Blue
Pure kraan.
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30 382 000
GROHE Blue Pure
Starterskit Minta
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IEDERE GROHE BLUE PUREFILTERKRAAN BEVAT:

ACTIEVE KOOLSTOFFILTER MET FILTERKOP
EN TIMER VOOR FILTERVERVANGING

30 382 000
GROHE Blue Pure Minta uittrekbaar
Duo-filterkraan
30 387 000
GROHE Blue Pure
Mono-filterkraan

30 385 000
GROHE Blue Pure BauCurve
Duo-filterkraan

30 383 000
GROHE Blue Pure Eurosmart
Duo-filterkraan
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Kleuropties:
000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel
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nieuw
GROHE
AFVALSYSTEMEN
KEUKENAFVAL: GESORTEERD
Efficiëntie in je keuken met een GROHE-afvalsysteem.
Nu we ons steeds meer bewust zijn van het belang van
sorteren, is het tijd voor organisatie in de keuken − weg
met die vervelende vrijstaande afvalemmer. Een GROHEafvalsysteem past netjes in de kast onder je spoelbak en
glijdt moeiteloos naar voor wanneer je de deur opent. Het
afvalsysteem is beschikbaar in modellen met één of twee
ruime afvalbakken, en bij kasten van 60 en 90 cm kan het
naast een GROHE-watersysteem geïnstalleerd worden.
Maak vloerruimte vrij en vergroot je gemak met het nieuwe
afvalsysteem van GROHE.

40 980 000
Uittrekbaar afvalsysteem,
kast van 60 cm,
afvalemmer van 29 liter

40 982 000
Uittrekbaar afvalsysteem,
kast van 90 cm,
afvalemmers van 29 + 11 liter

Ook verkrijgbaar:
40 981 000
Uittrekbaar afvalsysteem,
kast van 60 cm,
2 afvalemmers van 8 liter

40 983 000
Uittrekbaar afvalsysteem,
kast van 90 cm,
2 afvalemmers van 8 + 11 liter

40 855 000
Uittrekbaar afvalsysteem,
30 cm, 2 x 15 liter, draaideur,
op de vloer gemonteerd
74

40 984 000
Installatie achteraf van uittrekbare
metalen klep
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GROHE BLUE
ACCESSOIRES
Haal het meeste uit het heerlijke, gekoelde en gefilterde
water dat uit uw kraan komt met ons assortiment GROHE
Blue-accessoires. Van vervangfilters voor alle GROHE
Blue-kranen tot CO2-cartridges voor GROHE Blue gekoeld
en bruisend, alsook ons eigen gamma GROHE-waterglazen
en -karaffen; hier vindt u alles wat u nodig hebt om te
genieten van lekker fris en gekoeld water.
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Voor meer informatie
over onze verschillende
filters, ga naar:
shop.grohe.be

UW PERSOONLIJKE
KEUZE VAN FILTRATIE
VOOR DE PERFECTE SMAAK
Voor ons GROHE Blue-systeem hebben we samengewerkt met
BWT, de toonaangevende specialist in Europa op het gebied
van gefilterd water, om ervoor te zorgen dat ons systeem
een ongeëvenaarde, verfrissende drinkervaring biedt. Onze
hoogwaardige filters passen een 5-stappenfiltratie toe om zelfs
de kleinste deeltjes uit het leidingwater te verwijderen, terwijl
het alle belangrijke mineralen die uw gezondheid ten goede
komen ongemoeid laat.

+

SMAAK

+

MAGNESIUM

–

ZWARE METALEN

+

SMAAK

–

CHLOOR

–

CHLOOR

–

KALK

SMAAK

–

ZWARE METALEN

–

CHLOOR

–

KALK

ACTIEVE KOOLSTOFFILTER

MAGNESIUM+ FILTER

S-SIZE-FILTER

L-SIZE-FILTER

Productnummer:

40 547 001

Productnummer:

40 691 001

Productnummer:

40 404 001

Productnummer:

40 430 001

Productnummer:

40 412 001

Capaciteit
@ < 9 KH:

3.000 liter

Capaciteit
@ 17 GH:

400 liter

Capaciteit
@ 20 KH:

600 liter

Capaciteit
@ 20 KH:

1.500 liter

Capaciteit
@ 20 KH:

2.500 liter

Hoogte:

234 mm

Hoogte:

315 mm

Hoogte:

234 mm

Hoogte:

315 mm

Hoogte:

350 mm

Straal:

88 mm

Straal:

88 mm

Straal:

88 mm

Straal:

88 mm

Straal:

103 mm

M-SIZE-FILTER

ACTIEVE KOOLSTOFFILTER

MAGNESIUM+ -FILTER

S-, M- & L-SIZE-FILTER

Als u in een gebied met zacht water woont,
is de actieve koolstoffilter geschikt voor u.
Deze verbetert de smaak, maar laat de
koolzuurniveaus in het water onaangetast.

Voor de grootste impact op smaak en gezondheid is de
magnesium+ filter de ideale keuze. Deze voegt aan elke liter
water tot 35 mg magnesium toe, waardoor u voldoende
binnenkrijgt van dit essentiële mineraal terwijl u de best
smakende thee en koffie krijgt.

De S-, M- & L-Size-filters passen een 5-stappenfiltratie toe om zelfs de kleinste deeltjes uit het
leidingwater te verwijderen, maar wel alle belangrijke mineralen behouden die uw gezondheid
ten goede komen. De filter vervult ook een andere essentiële functie: door kalk te filteren, kan
de koeler perfecte prestaties leveren tijdens zijn lange levensduur.
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40 405 000
GROHE Blue
glazen karaf
1.000 ml

40 422 000
GROHE Blue
CO2-starterskit, fles van 425 g
(4 stuks)
Beschikbaar als:
40 687 000
GROHE Blue
CO2-bijvulling fles van 425 g
(4 stuks)

40 437 000
GROHE Blue
glas, 6 stuks
250 ml

40 848 000 / 40 848 SD0
GROHE Blue
drinkfles tritan (BPA-vrij)
500 ml
GROHE Blue
drinkfles, roestvrij staal
450 ml

40 920 000
GROHE Blue
CO2-fles 425 g (18 stuks)

40 423 000
GROHE Blue CO2
Starterskit, fles van 2 kg

+ 40 962 000
Adapter
voor CO2-fles van 425 g

40 424 000
GROHE Blue CO2
Bijvulling fles van 2 kg

40 434 001*
GROHE Blue
Reinigingscartridge
40 694 000
Adapter voor GROHE Blue
BWT-filterkop alleen te gebruiken in
combinatie met 40 434 001.

* Vereist twee keer per jaar voor GROHE Blue Professional en vóór het eerste gebruik volgens EU DIN 6650
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30 079 001
GROHE Red Duo C-uitloop
L-Size-boiler
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nieuw
GROHE
RED
DE NIEUWE HOTSPOT
IN UW KEUKEN
Nooit meer wachten tot de waterkoker klaar is. Met het
innovatieve GROHE Red systeem vult u alles, van mok
tot grote kookpot, meteen met kokend water – direct uit
uw keukenkraan. GROHE Red is de perfecte combinatie:
een standaard keukenmengkraan met een aparte
bedieningsgreep voor kokend water direct uit de kraan.
30 079 001
GROHE Red Duo C-uitloop
L-Size-filter
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TECHNOLOGIE
WAAROP U KUNT
VERTROUWEN
Uitloop, 150° draaibaar
GROHE Red is tot in het kleinste detail ontworpen met het
oog op gemak, duurzaamheid en veiligheid, en beschikt over
een arsenaal aan intelligente en onmisbare kenmerken.

VEILIGHEID EERST

Gescheiden interne waterwegen voor normaal
leidingwater en voor kokend water

Onze eerste prioriteit is uw veiligheid. Daarom wordt GROHE
Red geleverd met een unieke kinderbeveiliging

NOOIT MEER
WACHTEN

Naar voren draaiende hendel met geribbelde
structuur voor een betere grip

Kokend water altijd beschikbaar met één druk op de knop,
dus wachten op kokend weet water, is verleden tijd

MINDER VERSPILLING

Drukknoppen met ChildLock
voor kokend water

U neemt alleen de exacte hoeveelheid heet water dat u
nodig hebt, dus u bespaart op water en energieverbruik.

PURE, ZUIVERE
SMAAK

Cartouche met GROHE SilkMove-technologie
voor normaal leidingwater

Gefilterd water verwarmd tot 100 °C voor een uitzonderlijke
smaakervaring

MEER RUIMTE
OP HET WERKBLAD
Geen waterkoker en rommelige aanblik meer. GROHE Red
geeft via een enkele kraan al het water dat u nodig heeft.
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EEN ENKELE, ELEGANTE
OPLOSSING
PROEF HET VERSCHIL
Gebruik GROHE Red in combinatie met een GROHE Bluefilter en krijg net gefilterde water kokend heet geserveerd.
Geniet van thee en koffie met een heerlijk zuivere smaak.
De boiler die het water verhit, is van titanium gemaakt,
zodat geen metaalachtige smaak achterblijft in het water.
Titanium is ook prima bestand tegen corrosie en kalkaanslag,
zodat u een consistent fantastische smaak krijgt gedurende
de hele levensduur van de kraan.
OPGERUIMD STAAT NETJES
Welke drukke keuken heeft geen nood aan meer werkruimte?
Met GROHE Red kan u uw waterkoker van het werkblad halen
en krijgt u zowel warm en koud gemengd water als kokend
water uit een en dezelfde keukenkraan. De compacte boiler
is zo ontworpen dat hij discreet onder de spoelbak past, zodat
u meer ruimte hebt op uw aanrecht en een schonere, ruimer
ogende keuken.
BESPAAR KOSTBARE TIJD
Nooit meer wachten op een ketel kokend water of een
hoognodig kopje thee. We leiden allemaal drukke levens, en
wachten op kokend water betekent meer tijd besteden aan
karweitjes en minder aan ontspanning. Of u nu pasta wil
koken, groenten wil blancheren of een zuigfles wil steriliseren,
GROHE Red vermindert de wachttijd dankzij kokend water
dat steeds beschikbaar is wanneer u het nodig hebt.
BESPAAR WATER, BESPAAR ENERGIE
Denk even aan hoe vaak u water kookt en opnieuw kookt.
Hoe vaak gebruikt u echt al het water in uw waterkoker? Met
GROHE Red tapt u alleen het hete water dat u nodig hebt,
zodat u kostbare tijd en water bespaart. In combinatie met
de grote GROHE Red-boiler, die een warmwateroutlet in
uw keuken vervangt, bespaart het systeem nog meer water.
De grote GROHE Red-boiler levert zowel kokend water als
het normale warme water voor uw keukenmengkraan, en dat
ogenblikkelijk. Geen waterverspilling meer terwijl u wacht
op de optimale temperatuur.
KOKEND WATER UIT DE KRAAN
Hoeveel keer per dag vult u uw waterkoker? Van het eerste
kopje thee 's ochtends tot een portie pasta 's avonds, we
koken iedere dag talloze keren water, en vaak meer dan
we nodig hebben. Met GROHE Red is water tot 100 °C
beschikbaar wanneer u maar wil. Makkelijk, zuinig en het
bespaart bovendien energie en water.
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TECHNOLOGIE DIE
VEILIGHEID OP
NUMMER ÉÉN ZET
Als u thuis kinderen hebt, zijn er een paar goede redenen
om de waterkoker voorgoed weg te doen. Helaas zijn
waterkokers nog steeds de oorzaak van veel ongevallen
in de keuken. Tragisch genoeg zijn het vaak kinderen
onder de vijf jaar die het slachtoffer zijn van dit soort
incidenten. Het gebeurt steeds weer: een kind grijpt
een hangend snoer beet en krijgt een waterkoker vol
kokend water over zich heen. U moet er niet aan denken.
Ieder jaar lopen 360 jonge kinderen in het Verenigd
Koninkrijk ernstige brandwonden op. Dat is één kind
per dag, en ieder kind is er één te veel.
Als u kiest voor GROHE Red bent u zeker dat veiligheid
op één staat. GROHE Red is geslaagd voor de
SGS-TÜV-test, een onafhankelijke organisatie die
bevestigt dat er aan de van toepassing zijnde
veiligheidseisen en kwaliteitsnormen is voldaan.

CHILDLOCK
Veiligheid is van het grootste belang in een
gezinskeuken. Daarom zijn de GROHE Red-
kranen ontworpen met een kinderslot dat
brandwonden praktisch onmogelijk maakt:
om het kokend water te laten lopen, moet
u eerst ontgrendelen met de bovenste
drukknop voordat de onderste drukknop
gebruikt kan worden.
GROHE RED TITANIUM BOILER
Alle boilers in onze GROHE Red-collectie
zijn van titanium gemaakt. In tegenstelling
tot roestvrij staal en koper − twee materialen
die traditioneel voor boilers gebruikt worden −
is titanium zeer goed bestand tegen corrosie
en kalkaanslag, zodat een levenslange
perfecte werking gegarandeerd wordt.
Het zorgt er ook voor dat uw water vrij is van
metaalachtige smaken.
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GROHE Red-boilers* zijn kostenen energie-efficiënt: hun verbeterde
design en isolatie bezorgen hun een
A-label voor efficiëntie.

De L-Size-boiler voor
max. 5.5 l kokend
water per keer

De M-Size-boiler voor
max. 3 l kokend water
per keer

Gaat u op vakantie? Zet de boiler
simpelweg in vakantiemodus, zodat het
water tot maximum 60 °C verwarmd wordt
voor betere energiebesparing.
* GROHE Red-boiler M-size:
Energie-efficiëntie klasse A,
warmteverlies max. 14 Wh
	GROHE Red-boiler L-size:
Energie-efficiëntie klasse A,
warmteverlies max. 15,9 Wh
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Bovendien maakt het titanium waarvan de
watertank vervaardigd is, dit tot een ongelooflijk
duurzame boiler die niet zal corroderen.
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nieuw

IEDERE GROHE RED BEVAT
EEN BOILER (M- OF L-SIZE) & FILTERSET.

30 325 001
GROHE Red Duo
L-uitloop, L-Size-boiler

30 339 001
GROHE Red Mono
L-uitloop, M-Size-boiler

30 327 001
GROHE Red Duo
L-uitloop, M-Size-boiler

BOILER L-SIZE

30 079 001
GROHE Red Duo
C-uitloop, L-Size-boiler

30 080 001
GROHE Red Mono
C-uitloop, L-Size-boiler

30 083 001
GROHE Red Duo
C-uitloop, M-Size-boiler

Kleuropties:
001 I StarLight Chrome
DC1 I SuperSteel
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DA1 I Warm Sunset
DL1 I Brushed Warm Sunset

BOILER M-SIZE

30 085 001
GROHE Red Mono
C-uitloop, M-Size-boiler

40 841 001
GROHE Red mengventiel
(extra onderdelen)

A01 I Hard Graphite
AL1 I Brushed Hard Graphite
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GROHE RED
ACCESSOIRES
Zodra u de superieure smaak van GROHE Red ontdekt, wil
u nooit meer zonder. En dat hoeft ook niet: onze stijlvolle
en praktische GROHE Red-thermosflessen zijn handig mee
te nemen en houden uw dranken tot wel 8 uur lang warm.
Ze zijn ook uitgerust met een handige theezeef, die net als de
fles gemaakt is van chique en hygiënisch roestvrij staal. Of
geniet thuis van een kopje met een set elegante GROHE Redtheeglazen, gemaakt van warmte- en afwasmachinebestendig
glas. En onze fantastische GROHE Red-filters zuiveren uw
kraanwater in een vijfstappenproces. De filtratie verwijdert
zelfs het kleinste deeltje dat de smaak van uw water zou
kunnen aantasten, maar behoudt de essentiële mineralen.
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40 404 001
GROHE Blue
S-Size-filter
capaciteit 600 liter bij 20° KH
40 430 001
GROHE Blue
M-Size-filter
capaciteit 1.500 liter bij 20° KH
40 412 001
GROHE Blue
L-Size-filter
capaciteit 2.500 liter bij 20° KH
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40 547 001
GROHE Blue
actieve koolstoffilter
voor regio's met een
waterhardheid onder 9° KH
capaciteit 3.000 liter bij < 9° KH

40 919 SD0
GROHE Red-thermosfles
inclusief theezeef
450 ml

40 432 000
GROHE Red-theeglazen
4 stuks
250 ml

40 691 001
GROHE Blue Magnesium+
filter met magnesium
en geweldige smaak
capaciteit 400 liter bij 17° GH
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HET MERK GROHE

4

OPLOSSINGEN VOOR UW KEUKEN

11

GROHE WATERSYSTEMEN
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GROHE PREMIUM
LIFESTYLE COLLECTIES
Bij GROHE begrijpen we dat uw keuken uw persoonlijkheid reflecteert.
Het is meer dan een ruimte om te koken en poetsen − het is de plaats
waar u uzelf uitdrukt, geniet, en ontwikkelt. Daarom hebben we een
gamma producten ontwikkeld die uw innerlijke chef naar boven halen,
met professionele functies die u nooit in de steek laten, aangepaste
mogelijkheden om u beter te helpen presteren en intelligente designs
die uw persoonlijke smaak weergeven. Met de GROHE Premium
Lifestyle collecties kan uw keuken net zo'n persoonlijkheid uitstralen
als uzelf.
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nieuw
ONTWERP UW
KEUKEN MET
KLEUR ALS ESSENTIE
Laat uw keuken opleven met de nieuwe GROHE Colors.
Geïnspireerd door wereldwijde kleurentrends biedt GROHE
nu tien kleurafwerkingen voor een selectie keukenkranen
en spoelbakken, zodat u een ruimte kunt ontwerpen die
aangepast is aan uw eigen smaken en noden. Van warme,
aardse tinten zoals Warm Sunset naar meer stedelijke,
architecturale afwerkingen zoals Brushed Graphite; GROHE
heeft de afwerking die bij uw ontwerp past. Kies de kleur
die u wenst met het volledige vertrouwen dat uw kraan
en spoelbak harmonieus het perfecte paar zullen vormen.
Met GROHE Colors hebt u de keuzevrijheid om een keuken
te creëren die net zo kleurrijk is als de rest van uw leven.

30 269 DL0
Keukenmengkraan
met hoge uitloop
met uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten

NIEUWE KLEUREN
000 I StarLight Chrome

GL0 I Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset

A00 I Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel

DC0 I SuperSteel

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DL0 I Brushed Warm Sunset

AL0 I Brushed Hard Graphite

EN0 I Brushed Nickel

ONTDEK DE KLEUREN IN
DE VOLGENDE LIJNEN:
GROHE BLUE HOME & GROHE RED, K7, ZEDRA,
ESSENCE, MINTA, ATRIO, K700U, ACCESSOIRES
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31 574 DL0
K700U
Keukenspoelbak in Brushed Warm Sunset
met 1 bak
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GROHE KEUKEN  PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES  K7

32 950 000
Professionele
keukenmengkraan

GROHE
K7
Het strakke en opmerkelijke K7-gamma biedt een professionele keukenkraan
met twee uitloophoogtes, met een 360° draaiende arm voor ultieme flexibiliteit
en een solide metalen sproeikop die eenvoudig wisselen tussen mousseur
en sproeifunctie mogelijk maakt. Het K7-gamma bevat ook een draaiende
uitloop en varianten met uittrekbare dubbele sproeikop en zijsproeiers die
de beste resultaten én een prachtig design garanderen. De K7-collectie biedt
de ultieme flexibiliteit voor keukens waar de beste prestaties van belang zijn.
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GROHE KEUKEN  PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES  K7

32 175 000
Keukenmengkraan

31 379 000
Professionele keukenmengkraan

32 176 000
Keukenmengkraan
met uittrekbare sproeier met twee straalsoorten
32 950 000
Professionele keukenmengkraan

Kleuropties:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel
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A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite
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GROHE
K7 FOOTCONTROL
Ontluik het professionele potentieel van uw keuken met de K7
FootControl-kraan. Geniet van de professionele prestaties van
de K7-sproeier gecombineerd met het gemak van FootControltechnologie. De strakke architecturale stijl van de kraan maakt haar
een designstuk op zichzelf, maar de uitzonderlijke professionele
mogelijkheden maken haar geschikt voor eender welke taak. Voor
drukke keukens waar efficiëntie van het grootste belang is, biedt de
K7 FootControl-kraan de grootste controle en u houdt uw handen
vrij voor andere taken.

30 312 000
Elektronische keukenmengkraan
met professionele sproeier

30 312 000
Elektronische keukenmengkraan
met professionele sproeier

Kleuropties:
000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel
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nieuw
GROHE
SMARTCONTROL
Multitasken in de keuken? Hebt u het gevoel dat u nooit
genoeg handen hebt? De nieuwe SmartControl-functie
is ontworpen om het leven gemakkelijker te maken.
In plaats van te moeten prutsen met een hendel, kan
u het water aan- en uitzetten met een simpele aanraking
van de knop, zodat u hem zelfs met uw pols of elleboog
kan bedienen. Draai simpelweg aan de knop om de
straal aan te passen van ecomodus naar krachtige jet.
Om de watertemperatuur aan te passen, draait u het
ventiel aan de basis van de kraan zachtjes naar links of
rechts. De uittrekbare mousseurkop geeft u geweldige
flexibiliteit bij het schoonmaken van de spoelbak of het
wassen van groenten. Deze innovatie is beschikbaar in
drie kraandesigns en elf gegeerde afwerkingen, en creëert
zo een strak en gestroomlijnd silhouet met precieze
bediening binnen handbereik.
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31 615 000
Essence SmartControl
met uittrekbare mousseur

113

GROHE KEUKEN  PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES  SMARTCONTROL

grohe.be

31 593 002
Zedra SmartControl
met uittrekbare mousseur

31 615 000
Essence SmartControl
met uittrekbare mousseur
31 613 000
Minta SmartControl
met uittrekbare mousseur

Kleuropties:
000/002 I StarLight Chrome
000/002 I SuperSteel
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GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel
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GROHE KEUKEN  PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES  ESSENCE

30 270 000
Keukenmengkraan
met hoge uitloop
en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten
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GROHE KEUKEN  PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES  ESSENCE

GROHE
ESSENCE
Kies uit twee modellen: een model met draaibare uitloop
en een model met een stevige metalen uittrekbare sproeier,
waarbij u eenvoudig kan wisselen tussen mousseur en
handdouche. Voeg daarbij de keuze uit twee prachtige,
duurzame afwerkingen en u ziet dat een geweldig ontwerp
beslist niet hoeft te betekenen dat er aan functionaliteit
wordt ingeboet.
30 270 000
Keukenmengkraan
met hoge uitloop
en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten
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GROHE KEUKEN  PREMIUM LIFESTYLE-COLLECTIES  ESSENCE

30 269 000
Keukenmengkraan met hoge uitloop

30 270 000
Keukenmengkraan met hoge uitloop
en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten

Kleuropties:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel
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GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel
121

GROHE KEUKEN  PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES  ESSENCE FOOTCONTROL

grohe.be

GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL
Introduceer de zuiverheid van minimalisme in uw keuken terwijl
u geniet van de moeiteloze handenvrije bediening van de
GROHE Essence FootControl-kraan. De strakke, eenvoudige
lijnen van onze Essence-kraan zijn de perfecte toevoeging aan
een moderne keuken, en de FootControl-functie ervoor zorgt
dat uw handen vrij blijven. Met een uittrekbare sproeier met
twee standen en de prachtige, duurzame GROHE StarLightafwerking is de Essence FootControl de ideale keuze voor een
zorgenloos keukendesign.

30 311 000
Elektronische keukenmengkraan
met L-uitloop
en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten

Kleuropties:
000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel
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DE KLEURRIJKE WERELD VAN
ESSENCE PROFESSIONAL
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30 294 000 + 30 321 YR0
Professionele keukenmengkraan
met twee straalsoorten

Verbeter de prestaties van uw keuken met de gestroomlijnde, architecturale
Essence Professional-kraan, ontworpen om professionele functies en gemak
in uw keukenontwerp te integreren. Van de 360 graden draaibare veerarm tot
het moeiteloze magnetische EasyDock M-systeem voor de metalen kop met
twee straalsoorten; elk detail is ontworpen met uw gebruiksgemak in gedachten.
Dankzij de GrohFlexx-technologie is de hygiënische santoprene slang niet alleen
eenvoudig te reinigen, maar ook leverbaar in 10 verschillende kleurafwerkingen,
zodat hij een harmonieus geheel vormt met elke keuken.

124

125

GROHE KEUKEN  PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES  ESSENCE PROFESSIONAL

grohe.be

30 294 000
Professionele keukenmengkraan
met twee straalsoorten

Combineer uw Essence Professional met een aanbod van 10 slangkleurafwerkingen
voor een kraan die perfect bij uw keuken past.
Kleuropties:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel
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GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel

Kleuropties (slang) Bestel een Essence Professional en voeg een kleur naar keuze toe 30 321 + kleurcode
MW0 I wit marmer
XC0 I donkergrijs
YF0 I geel
YR0 I oranje
DG0 I rood		
DP0 I roze		
DU0 I paars
GE0 I groen
TY0 I blauw
HG0 I donkerbruin		
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GROHE KEUKEN  PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES  MINTA

GROHE
MINTA
Een stijlvolle, minimalistische keuken hoeft niet te betekenen
dat u moet inboeten aan prestatie. Het eerste dat u opmerkt
aan de GROHE Minta-kraan is het strakke, eenvoudige silhouet,
perfect voor de moderne keuken. Maar het is de geweldige
flexibiliteit waar u dag in dag uit van zult genieten, die u
vooral op prijs zal stellen. Met een uittrekbare sproeier met
twee straalsoorten worden poetsen, spoelen en woeding
klaarmaken een fluitje van een cent, zodat u het beste uit
uw keuken kunt halen.

32 918 000
Keukenmengkraan C-uitloop
met uittrekbare mousseur

32 917 000
Keukenmengkraan C-uitloop

32 917 000
Keukenmengkraan C-uitloop

32 321 002
Keukenmengkraan C-uitloop
en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten

Kleuropties:
000/002 I StarLight Chrome
DC0/DC2 I SuperSteel
128

DA0/DA2 I Warm Sunset
DL0/DA2 I Brushed Warm Sunset

A00/A02 I Hard Graphite
AL0/AL2 I Brushed Hard Graphite
129
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GROHE KEUKEN  PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES  MINTA

32 168 000
Keukenmengkraan met L-uitloop
met uittrekbare mousseur

30 274 000
Keukenmengkraan met L-uitloop
en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten

31 375 000
Keukenmengkraan met L-uitloop

32 168 000
Keukenmengkraan met L-uitloop
met uittrekbare mousseur

Kleuropties:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel

130

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite
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32 488 000
Keukenmengkraan U-uitloop

32 067 000
Keukenmengkraan U-uitloop
met uittrekbare mousseur

32 322 002
Keukenmengkraan U-uitloop
en uittrekbare sproeier met twee straalsoorten

Kleuropties:
000/002 I StarLight Chrome
DC0/DC2 I SuperSteel
132

DA0/DA2 I Warm Sunset
DL0/DA2 I Brushed Warm Sunset

A00/A02 I Hard Graphite
AL0/AL2 I Brushed Hard Graphite
133
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GROHE
MINTA TOUCH
De sensuele boogvorm van het moderne en minimalistische
GROHE Minta-gamma zal nooit uit de mode gaan en past
perfect in elke hedendaagse keuken. Nu kan u van ultieme
properheid en gemak genieten met het EasyTouch-model.
De Minta Touch geeft u de controle dankzij de bediening
met een simpele aanraking van de arm.

31 358 002
Elektronische keukenmengkraan
met C- uitloop en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten

134
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GROHE
MINTA TOUCH

31 360 001
Elektronische keukenmengkraan met L-uitloop
met uittrekbare mousseur

31 358 002
Elektronische keukenmengkraan met C-uitloop
en uittrekbare sproeier met twee straalsoorten

Minta Touch is goedgekeurd en aangeraden voor gebruik door ouderen en personen met een
handicap. Het systeem werd getest en "goed" bevonden door het Institute for Gerontotechnik
for Barrier Free Building, dankzij de bediening met één aanraking en het ergonomische ontwerp.

Kleuropties:
001/002 I StarLight Chrome  |   DC1/DC2 I SuperSteel
136
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nieuw
GROHE
ZEDRA
De heruitvinding van een legendarisch ontwerp brengt
topdesign en een innovatieve bediening naar uw keuken: de
nieuwe GROHE Zedra. Met een elegant uitlopende body van
metaal biedt de Zedra een intuïtieve bediening en fantastische
kenmerken, zoals een lood- en nikkelvrije waterstraal. De
uittrekbare sproeier is ideaal om groenten af te spoelen in
de wasbak − u kan hiervoor kiezen uit drie straalbeelden
naargelang de taak − terwijl het waterverbruik tot wel 75 %
verminderd wordt zonder af te doen aan de prestatie.
Wanneer u klaar bent, wordt de sproeier moeiteloos weer
op zijn plaats getrokken dankzij het magnetische docking
systeem. Deze lijn heeft een model voor iedere vereiste, van
een SmartControl-versie tot een wastafelkraan met filter.
Deze strakke, gesofisticeerde kraan geeft u de controle en
is te verkrijgen in twee afwerkingen.
32 294 002
Keukenmengkraan
en uittrekbare sproeier
met drie straalsoorten
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GROHE KEUKEN  PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES  ZEDRA

32 294 002
Keukenmengkraan
en uittrekbare sproeier
met drie straalsoorten

32 553 002
Keukenmengkraan
en uittrekbare sprooeier
met twee straalsoorten

Kleuropties:
002 I StarLight Chrome  |
140

DC2 I SuperSteel
141
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nieuw
GROHE
ZEDRA TOUCH
Zet de sensuele kracht van water centraal in uw keuken met de Zedra
Touch. De opvallend gevormde, draaibare uitloop en de prachtige
hendel van de Zedra combineren ergonomisch design met visuele
flair. De toevoeging van GROHE EasyTouch-technologie laat u toe
de waterstraal te bedienen met één enkele aanraking. Kies de Touchfunctie bij de standaardversie met geïntegreerde mengkraan of ga
een stap verder met een Grohtherm Micro-thermostaat onder uw
spoelbak voor perfect gecontroleerd warm water zonder gevaar
op verbranding.

30 219 002
Elektronische keukenmengkraan
en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten

Kleuropties:
002 I StarLight Chrome  |   DC2 I SuperSteel

142
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30 362 000
Keukenmengkraan met C-uitloop
en twee handgrepen

144
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nieuw
GROHE
ATRIO KEUKEN
De eenvoudige, zorgvuldig uitgedachte lijnen van de nieuwe
GROHE Atrio creëren een modern icoon in uw keuken. Met
een slanke bronzen body en gesculpteerde gekruiste grepen
voegt hij architecturale stijl toe aan uw ontwerp. De hoge,
draaibare uitloop laat meer dan genoeg ruimte om grote
potten te vullen en zorgt voor een meer flexibele werkruimte
dankzij gegarandeerde precieze volume- en straalcontrole.
Dit elegante, minimalistische ontwerp − verkrijgbaar in drie
duurzame en aantrekkelijke afwerkingen, Chrome, SuperSteel
en Brushed Hard Graphite − is de klassieker van de toekomst.

30 362 AL0
Keukenmengkraan met C-uitloop
en twee handgrepen

30 362 000
Keukenmengkraan met C-uitloop
en twee handgrepen

Kleuropties:
000 I StarLight Chrome

146

DC0 I SuperSteel

AL0 I Brushed Hard Graphite
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GROHE
EUROCUBE
Maak een statement met dit kubistische meesterwerk van
GROHE. De sterke lijnen en solide, architecturale vorm van
de Eurocube zijn ideaal voor moderne keukens waar design
voorop staat. Van de uitgesneden details aan de hendel tot
de nieuwe professionele mogelijkheden is dit een kraan voor
wie stijlbewust is én zijn kookkunst serieus neemt.

31 395 DC0
Professionele keukenmengkraan
met twee straalsoorten

31 255 000
Keukenmengkraan

31 395 000
Professionele keukenmengkraan

Kleuropties:
000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

148

149
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GROHE KEUKEN  PREMIUM LIFESTYLE-COLLECTIES  PARKFIELD

GROHE
PARKFIELD
Het stevige en organische design van de Parkfieldmengkraan is ideaal voor ervaren chef-koks. Een
enkele hendel bedient de straal, en de uittrekbare
sproeier laat u vlot wisselen tussen twee straalbeelden.
Dankzij een SpeedClean tuit en een hogere uitloop
voor meer comfort biedt Parkfield een praktische
en krachtige oplossing voor iedere keuken.

30 215 001
Keukenmengkraan
en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten

30 215 001
Keukenmengkraan
en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten

Kleuropties:
001 I StarLight Chrome  |   DC1 I SuperSteel

150
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GROHE
PERFORMANCE
LIJNEN
Haal het beste uit je drukke keuken met de GROHE
Performance lijnen. Dit gamma is ontworpen om
een gigantische variëteit aan praktische oplossingen
te bieden die uw keuken eenvoudiger, veiliger en fijner
in het gebruik zullen maken – u vindt zeker de perfecte
oplossing. Met een breed scala aan moderne designs,
plus verstelbare hoogtes en verschillende installatie
mogelijkheden, bieden de GROHE Performance lijnen
waar voor hun geld en gebruiksgemak dat uw leven
iedere dag zal verrijken.
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33 770 002
Keukenmengkraan
met medium uitloop

156
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GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
De Eurodisc Cosmopolitan werd ontworpen als de perfecte
oplossing voor eender welke keuken en bewijst dat praktisch
design zij aan zij kan gaan met een aantrekkelijke, moderne
stijl. Een gevarieerd aanbod om bij weg te dromen. Makkelijke
installatie en zelfs nog meer gebruiksgemak.Een spitse uitloop
en een lichte hellingshoek versterken de slanke uitstraling.

33 770 002
Keukenmengkraan
met medium uitloop

32 257 002
Keukenmengkraan met medium uitloop
en uittrekbare sproeier met twee straalsoorten
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33 770 002
Keukenmengkraan met medium uitloop
31 206 002
voor open boilers

32 259 002
Keukenmengkraan met hoge uitloop

33 312 002
Keukenmengkraan met medium uitloop
voor aan het raam

31 122 002
Keukenmengkraan met hoge uitloop
met uittrekbare mousseur

160

161
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GROHE
CONCETTO
Concetto maakt opvallend design voor iedereen toegankelijk
en past perfect in keukens waar stijl en gebruiksgemak hand
in hand gaan. Liefhebbers van design zullen onder de indruk
zijn van het opvallende silhouet, gebaseerd op een reeks
cilinders, en de hardwerkende koks zullen de technologie
op prijs stellen waardoor u met één vinger temperatuur en
waterstroom regelt.

31 491 DC0
Professionele keukenmengkraan
met twee straalsoorten

31 491 000
Professionele keukenmengkraan
met twee straalsoorten

Kleuropties:
000 I StarLight Chrome  |

162

DC0 I SuperSteel
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30 273 001
Keukenmengkraan met medium uitloop
en uittrekbare sproeier met twee straalsoorten
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31 129 001
Keukenmengkraan met medium uitloop
met uittrekbare mousseur

32 661 003
Keukenmengkraan met hoge uitloop

32 663 003
Keukenmengkraan met hoge uitloop
met uittrekbare mousseur

32 659 001
Keukenmengkraan met lage uitloop

30 273 001
Keukenmengkraan met medium uitloop
met uittrekbare sproeier met twee standen

32 667 001
Keukenmengkraan
met muurbevestiging

Kleuropties:
001/002/003 I StarLight Chrome  |   DC1/DC2/DC3 I SuperSteel

166
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Fantastisch design en uitstekende prestaties liggen binnen
handbereik met het Eurostyle Cosmopolitan-gamma. Van de
aantrekkelijke spatelvorm van de hendel tot de dynamische
keuze aan uitloopvormen; de Eurostyle Cosmopolitan heeft
een oplossing voor iedere soort keuken.

31 124 002
Keukenmengkraan met medium uitloop

168
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33 975 004
Keukenmengkraan met hoge uitloop

grohe.be

31 126 004
Keukenmengkraan met hoge uitloop
met uittrekbare mousseur

31 124 002
Keukenmengkraan met medium uitloop
31 159 002
voor aan het raam

31 482 003
Keukenmengkraan met hoge uitloop
en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten

170

30 221 002
Keukenmengkraan met hoge uitloop

33 977 002
Keukenmengkraan met lage uitloop

171
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
Eenvoud ligt aan de basis van goed design en functionaliteit.
Daarom keert de GROHE Eurosmart Cosmopolitan-collectie
terug naar de essentie om zo een gamma te creëren met
duurzame details en een architecturale uitstraling.

32 843 002
Keukenmengkraan met hoge uitloop

Zet ergonomie en architecturale lijnen op de voorgrond in uw
keuken met Eurosmart Cosmopolitan. Bij dit gamma staat
eenvoud niet gelijk aan een gebrek aan keuze: van de drie
verschillende hoogtes tot de gebruiksvriendelijke draaibare
uitloop en de uittrekbare mousseur; u vindt vast een oplossing
die bij u en uw moderne keuken past.

172

173
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31 481 001
Keukenmengkraan met hoge uitloop
en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten

30 193 000
Keukenmengkraan met medium uitloop
30 194 000
voor open boilers

32 843 002
Keukenmengkraan met hoge uitloop

32 842 000
Keukenmengkraan met lage uitloop

Kleuropties:
000/001/002 I StarLight Chrome  |   DC0/DC2 I SuperSteel

174

175
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GROHE
EUROSMART

30 305 000
Keukenmengkraan met lage uitloop
en uittrekbare sproeier met twee straalsoorten

Creëer een keuken die het hele gezin plezier bezorgt met de
GROHE Eurosmart. Moeiteloze bediening, ongeëvenaarde
prestaties en temperatuurveilige aanraking worden
gecombineerd in een strak en modern design. De solide,
cilindervormige body, de elegante boog van de uitloop −
de nieuwe Eurosmart-collectie ziet er fantastisch uit en is
ongelooflijk veelzijdig. Met twee mogelijke hoogtes, een
handige draaibare uitloop en de optie om de waterbeparende
GROHE EcoJoy functie of de energiebesparende GROHE
SilkMove ES cartouche (koude start) toe te voegen, zal
Eurosmart vast passen in uw drukke gezinskeuken.
Til uw keuken een niveau hoger met de nieuwe Eurosmart
uittrekbare keukenkraan. Met de basisfuncties van Eurosmart,
en daaraan toegevoegd een handige uittrekbare sproeier met
twee straalsoorten, helpt de Eurosmart uittrekbare kraan
u bij uw dagelijkse taken met een simpele vingerbeweging.
De uittrekbare kop met twee straalsoorten geeft u groter
kraanbereik en biedt een moeiteloze afwisseling tussen beide
standen. Het EasyDock-systeem garandeert gemakkelijk
terugtrekken en een zachte landing voor uw sproeier, elke
keer weer. De uittrekbare Eurosmart is beschikbaar in een
glanzende chroomafwerking of in de matte SuperSteelafwerking, zodat hij perfect bij uw keuken past.
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GROHE KEUKEN  PERFORMANCE LIJNEN  EUROSMART

Uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten
EasyDock

Ingebouwde temperatuurbegrenzer
Lood- en
nikkelvrij water

SpeedCleanmousseur

Geen risico om u te branden aan hete
oppervlakken dankzij 100 % GROHE CoolTouch.
EasyExchange
De mousseur is eenvoudig
te installeren en weg te halen
met gebruik van een muntstuk.
Cartridge van 35 mm
met ingebouwde
temperatuurbegrenzer

MODERNE
VORM & SLIMME
TECHNOLOGIE

GROHE-cartouche met ingebouwde
temperatuurbegrenzer Kan individueel afgesteld
worden op de gewenste maximale watertemperatuur.

178
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33 202 002
Keukenmengkraan met hoge uitloop

33 281 002
Keukenmengkraan met lage uitloop

32 482 002
Keukenmengkraan
op de wand gemonteerd
30 305 000
Keukenmengkraan met lage uitloop
en uittrekbare sproeier met twee straalsoorten

31 509 002
Keukenmengkraan
Op de wand gemonteerd
met uitsprong van 150 mm
31 391 002
met uitsprong van 217 mm
32 224 002
met uitsprong van 277 mm

Kleuropties:
000/002/20E I StarLight Chrome  |   DC0/DC2 I SuperSteel

180

181

GROHE KEUKEN  PERFORMANCE LIJNEN  BAULINES

grohe.be

GROHE
BAULINES
Verbluffende eenvoud kenmerkt de GROHE Bau. De
cilindervormige uitloop zorgt voor een lichtvoetig design,
ideaal in architecturale ontwerpen zonder af te doen
aan prestatie. De comfortabele hoogte en soepele draai
mechanismes verzekeren de hoogstnoodzakelijke flexibiliteit.
Dit gamma biedt een passende kraan voor uw klassieke,
moderne of stadse keuken.

31 538 000
GROHE BauFlow
Keukenmengkraan met hoge uitloop
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31 367 000
GROHE BauEdge
Keukenmengkraan met hoge uitloop

31 536 000
GROHE BauCurve
Keukenmengkraan met hoge uitloop

31 368 000
GROHE BauLoop
Keukenmengkraan met hoge uitloop

184
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› GROHE KEUKENSPOELBAKKEN
GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN
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		 GROHE K800 SERIE

202

		 GROHE K700 ONDERBOUWSERIE

206

		 GROHE K700 SERIE

210

		 GROHE K500 SERIE

214

		 GROHE K400+ SERIE
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GROHE
KEUKENSPOELBAKKEN
Tel eens op hoeveel tijd u aan de keukenspoelbak doorbrengt:
Pannen vullen, groenten voorbereiden, afwassen na een
maaltijd,... Het is een plek waar u talloze keren per dag komt.
Dus waarom niet kiezen voor een spoelbak die uw behoeften
overtreft op het vlak van kwaliteit en design?
GROHE-spoelbakken zijn ontworpen om bij elke keukenstijl
te passen. Door de ruime keuze uit innovatieve en moderne
ontwerpen vindt u altijd een spoelbak die perfect bij uw huis
past. U kunt kiezen tussen strak, slijtvast roestvrij staal of
super-duurzaam composiet, verkrijgbaar in twee moderne
kleuren. U kan kiezen uit compacte modellen met een
geïntegreerd afdruipgedeelte, grote dubbele spoelbakken
voor als u meer ruimte nodig hebt en chique inbouwspoel
bakken die aansluiten op uw werkblad.
Met functies zoals het GROHE QuickFix-systeem en
standaard omkeerbare ontwerpen, installeert u uw nieuwe
GROHE-spoelbak in een handomdraai en zonder gedoe.
Wij hebben er ook vertrouwen in dat u de speciale
kenmerken die we bieden geweldig gaat vinden, zoals de
automatische afvoer, waardoor u nooit meer uw handen
in vuil water hoeft te steken. Dankzij de GROHE Whispertechnologie kan u ook zeker zijn dat dit uw stilste spoelbak
ooit is − bij composietspoelbakken vermindert het materiaal
zelf het lawaai van wegvloeiend water, en bij de GROHE
roestvrijstalen spoelbakken bereikt de speciale, geïntegreerde
isolatie hetzelfde effect. Met een spoelbak van GROHE
merkt u het verschil en gebruikt u de spoelbak elke keer
met veel plezier

187
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32 950 DC0
K7 professionele keukenmengkraan

31 584 SD0
K800
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

188
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SPOELBAK EN KRAAN
IN PERFECTE HARMONIE
Alle onderdelen van het GROHE-spoelbakgamma zijn ontworpen om perfect te passen bij uw
kraan, uw keuken en uw levensstijl. Alle spoelbakken zijn ontworpen om naadloos te kunnen
worden gecombineerd met onze keukenkranen en watersystemen, zowel op het gebied van
ontwerp als qua praktisch gebruik, met comfortabele proporties en zonder te spatten.
Ongeacht het ontwerp van uw keuken, u vindt vast en zeker een GROHE-spoelbak die er perfect
bij past. U kunt kiezen tussen strak, slijtvast roestvrij staal of super-duurzaam composiet,
verkrijgbaar in twee moderne kleuren die beiden perfect aansluiten op de nieuwe GROHEkleuropties. De serie bevat standaardmodellen voor inbouw, modellen die aansluiten op het
werkblad, modellen voor onderbouw en modellen met een vlakke rand, met verschillende
ontwerpen, van tijdloos tot minimalistisch. Of u nu een compacte keuken installeert of een
opvallende gootsteen voor uw kookeiland zoekt, GROHE heeft het juiste model voor ieder budget.
Om de keuze voor de juiste spoelbak en kraan nog eenvoudiger te maken, hebben we ook
vier voorverpakte bundels met een spoelbak en kraan samengesteld, zodat u zonder gedoe
de ideale combinatie van spoelbak en kraan kunt kopen. U kunt kiezen uit de bundels Bau,
Eurosmart, Concetto of Minta om het ontwerp, de aankoop en de plaatsing nog eenvoudiger
en sneller te maken.

190
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KWALITEIT DIE EEN
LEVEN LANG MEEGAAT
De reputatie van GROHE voor kwaliteit gaat uiteraard ook op voor
elke spoelbak uit onze serie. Met een staaldikte variërend van 0,6 mm
bij het instapsegment tot 1 mm bij de premiumlijnen maakt elk
model gebruik van staal van een hogere norm dan de industrienorm.
Daarnaast zorgt ons gepatenteerd borstelproces voor een superglad
oppervlak dat eenvoudig te reinigen is. Onze composietspoelbakken
worden gemaakt met een speciaal computergestuurd gietproces en
bestaan uit 76 % kwarts gemengd met acrylhars voor een extreem
slijtvast materiaal, dat uitzonderlijke duurzaamheid en prestaties
levert. Het gladde oppervlak zonder poriën is bestand tegen hitte,
blutsen, krassen en vlekken, en is hygiënisch en eenvoudig schoon
te maken. Voor nog meer zekerheid wordt elke GROHE-spoelbak
geleverd met vijf jaar garantie, net als onze kranen.
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GROHE KEUKEN  KEUKENSPOELBAKKEN

ERVAAR DE VOORDELEN
INNOVATIEVE KENMERKEN,
AFWERKINGEN EN FUNCTIES

Ruime bakken
Alle GROHE-keukenspoelbakken hebben ruime bakken,
zodat u gemakkelijk kunt manoeuvreren en meer dan
genoeg ruimte hebt om grote kookpotten af te wassen.
Dankzij ons innovatieve productieproces zijn al onze
roestvrijstalen spoelbakken minstens 16 cm diep, en
het vernieuwende, computergestuurde gietproces van
de composietspoelbakken zorgt ervoor dat ze minstens
20 cm diep zijn.

We zullen niet beweren dat we afwassen leuk maken, maar dankzij
de slimme, handige kenmerken van elke GROHE-spoelbak zijn we
ervan overtuigd dat we uw spoelbak tot een plaats kunnen maken
waar u met plezier wat tijd doorbrengt. Met een GROHE-spoelbak
is poetsen eenvoudiger, kan u de bak vanop afstand laten leeglopen
en wordt zelfs het geluid van lopend water geminimaliseerd. Selecteer
gewoon de ideale maat en stijl − de plaatsing gaat moeiteloos en
de voordelen spreken voor zich.
Afvoeraansluiting met afstandsbediening
GROHE-spoelbakken zijn uitgerust met een
afvoeraansluiting van 3,5" en een handige
zeefdop waardoor vaste bestanddelen en
restjes niet met het afvalwater meespoelen.
De stalen dop die voor sommige modellen
beschikbaar is, geeft de bak extra elegantie
en verbergt restjes die in het onderliggende
zeefje worden opgevangen.

Voorgeboorde kraangaten
Veel modellen worden geleverd
met twee voorgeboorde
kraangaten, zodat er geen extra
gereedschap nodig is. Daarnaast
zijn bepaalde spoelbakken
omkeerbaar zodat ze als
linkshandige of rechtshandige
optie kunnen worden geplaatst.
Overloop
De overloop, beschikbaar op alle GROHEspoelbakken, voorkomt overlopen wanneer
u per ongeluk vergeten bent de kranen
dicht te draaien. Deze oplossing, verwerkt
in de zijkant, is beschikbaar voor sommige
modellen en verbetert de uitstraling
dankzij de vierkante en essentiële vorm.

Waterafvoer
Een vlotte waterafvoer van de bodem en van het
afdruipgedeelte is een belangrijk kenmerk en wordt
altijd goed verzorgd bij GROHE-spoelbakken. In de
vierkante spoelbakken met vlakke bodems wordt
een goede afvoer verzekerd door de elegante,
diamantvormige inkepingen, die ervoor zorgen dat
het water moeiteloos wegstroomt.
194

Sifon inbegrepen
Voor een snelle en simpele installatie
wordt elke spoelbak geleverd met een
sifon onder de spoelbak voor een
gegarandeerde ALLES-IN-ÉÉN-oplossing.
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GROHE SPOELBAKKEN VAN ROESTVRIJ
STAAL INNOVATIEVE KENMERKEN,
AFWERKINGEN EN MONTAGETYPES
Personaliseer uw keuken met de perfecte GROHE-spoelbak voor uw smaak. Onze K-serie
spoelbakken van roestvrij staal zijn beschikbaar in elke maat, opstelling en prijscategorie, zodat
u zeker de ideale keuze vindt. Kies uit spoelbakken met 1, 1,5 of 2 bakken. Er zijn diverse
installaties mogelijk van inbouw tot onderbouw, naar uw eigen persoonlijke smaak. Creëer
uw eigen centrale keukenhub met accessoires die perfect bij onze spoelbakken passen voor
ultiem comfort.
We hebben er ook het volste vertrouwen in dat u zal genieten van de speciale functies die
we bieden, van de geluidsreducerende GROHE Whisper-isolatie tot de automatische afvoer
van afval, zodat u nooit meer met uw handen het vieze water in hoeft. Met een spoelbak van
GROHE merkt u het verschil en gebruikt u de spoelbak elke keer met veel plezier.

AFWERKINGEN

grohe.be

INNOVATIEVE KENMERKEN

GROHE StarLight
Alle GROHE-spoelbakken zijn gemaakt
van roestvrij staal dat boven het
industriegemiddelde is genormeerd,
zodat u kan vertrouwen op hun
kwaliteit en duurzaamheid. Onze
innovatieve borsteltechniek betekent
dat het schitterende stalen oppervlak
superglad en dus eenvoudiger te
reinigen is.

GROHE QuickFix
Installeer uw spoelbak in een
handomdraai dankzij het GROHE
QuickFix-systeem (kit inbegrepen).
Met twee voorgeboorde gaten voor
de kraan zijn onze spoelbakken
eenvoudig omkeerbaar. Zo beschikt
u over voldoende flexibiliteit voor
elk ontwerpplan.

GROHE Whisper
Ssst! Een speciale isolatie op de
onderkant van de spoelbak zorgt ervoor
dat het geluid van stromend water en
het werken met potten en pannen tot
het minimum wordt gedempt.

MONTAGETYPES

AISI 304
GROHE gebruikt voor elk model spoelbak roestvrij staal van de norm AISI 304,
een norm die hoger is dan de industrienorm. Dankzij de hoge gehaltes aan
chroom en nikkel heeft AISI 304 staal een bijzonder heldere afwerking en blijven
de producten bestand tegen roest en corrosie.
AISI 316 (marinestaal)
AISI 316 is beschikbaar voor de K400+-reeks, waarmee GROHE een duurzame
oplossing biedt, ook voor regio's met een zout, roestbevorderend klimaat. AISI
316 staat ook wel bekend als "marinestaal" en wordt voornamelijk gebruikt in
de chemische en scheepsbouwindustrie. Dit staal staat bekend om de hoge
percentages chroom, nikkel en molybdeen en is uitstekend bestand tegen roest
en corrosie en zelfs tegen zuren of chloor.

Inbouw
Traditioneel inbouwmodel met een
verticale rand van 8 mm.

Semi-inbouw
Een originele rand met een schuin
profiel van 3 mm hoog, extreem
elegant en eenvoudig te plaatsen.

Onderbouw
Strak en eigentijds, ideaal voor
plaatsing onder het aanrechtblad.

Vlakbouw
Dit product wordt ingebouwd met een
rand van 1,5 mm zodat de spoelbak
perfect aansluit op het aanrechtblad.
Eventueel kan deze ook op het
aanrecht worden geïnstalleerd.

Gepatenteerde borsteltechniek (GROHE-satijnafwerking)
De K300- tot K1000-reeksen worden behandeld met speciale plantenvezels
(Tampico) die de spoelbakken de karakteristieke, extra zachte satijnafwerking
geven. De satijnafwerking is zowel elegant als functioneel. De gepatenteerde
borsteltechniek van GROHE maakt een roestvrijstalen oppervlak gladder en
minder poreus, vergeleken met veel andere merken. Hierdoor is uw spoelbak
eenvoudig te poetsen en gaat deze veel langer mee.
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GROHE
ROESTVRIJ STAAL
K1000 SERIE
De K1000, een superieure spoelbak ontworpen voor de
eisen van hedendaagse keukens, heeft een gelast ontwerp
met een diamantvormige bodem en een ruime afvoer.
De architecturale stijl komt terug in diverse bijpassende
accessoires zoals een bijgesloten sifon en automatische
afvoeraansluiting. De spoelbak kan als vlakbouw of inbouw
worden gemonteerd.

30 270 DC0
Keukenmengkraan
met hoge uitloop
en uittrekbare sproeier
met twee straalsoorten

31 581 SD0
K1000
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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31 581 SD0
K1000
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

31 582 SD0
K1000
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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GROHE
ROESTVRIJ STAAL
K800 SERIE
Kies een premium spoelbak voor uw keuken met de K800,
zowel qua design als qua duurzaamheid. Ga voor 1 of
2 bakken, vlakbouw of ingebouwd, en geniet van de
extra voordelen van de ruimtebesparende sifon en de
automatische afvoeraansluiting met stijlvolle kap over
de afloop.

32 950 DC0
Professionele keukenmengkraan

31 584 SD0
K800
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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31 584 SD0
K800
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

31 586 SD0
K800
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

31 585 SD0
K800
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 2 bakken

31 583 SD0
K800
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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GROHE
ROESTVRIJ STAAL
K700
ONDERBOUWSERIE
Ga voor een opgeruimde, architecturale look met de K700
onderbouwspoelbak. Met een diepere wasbak en zachte
randen is de spoelbak ontworpen om onder het werkblad
te passen voor een naadloze, moderne afwerking.
Beschikbaar in de versies met 1 of 1,5 bak, waarbij de
grotere wasbak zowel links of rechts geplaatst kan zijn.
31 255 000
Keukenmengkraan met hoge uitloop

31 577 SD0
K700U
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak
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31 577 SD0
K700U
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak

31 576 SD0
K700U
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak

31 575 SD0
K700U
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak

31 574 SD0
K700U
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

Kleuropties:
DC0 I SuperSteel
208

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DL0 I Brushed Warm Sunset

AL0 I Brushed Hard Graphite
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30 294 000
Professionele keukenmengkraan
met twee straalsoorten

40 953 000
Afvoerset
met afvoergarnituur
en overloop
Voor nog meer comfort
kan u de afvoerset met
afvoergarnituur en overloop
toevoegen.

De kubistische K700, met een diepere, grotere spoelbak
met stralende randen en een diamantvormige bodem en
is perfect voor moderne, minimalistische keukens. De
spoelbak is ideaal voor grotere keukens en is verkrijgbaar
met standaard ingebouwde of aansluitende plaatsing en
in drie verschillende maten.

Geschikt voor keuken
spoelbakken uit de series:
K700 en K700 onderbouw.

31 726 SD0
K700
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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31 726 SD0
K700
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

31 578 SD0
K700
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

31 580 SD0
K700
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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GROHE
ROESTVRIJ STAAL
K500 SERIE
De K500-spoelbak is gemaakt van hard roestvrij staal
met een gelaste afwerking voor extra duurzaamheid.
Deze spoelbak heeft een eigentijds, chique ontwerp met
praktische functies. Kies voor een model met 1 of 1,5 bak
(omkeerbaar) met afdruipgedeelte en een automatische
afvoeraansluiting.

31 573 SD0
Minta-spoelbakpakket
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31 588 SD0
K500
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 2 bakken en omkeerbaar afdruipgedeelte
31 573 SD0
Minta-spoelbakbundel
Pakket met keukenkraan en spoelbak
bestaat uit:
Roestvrijstalen keukenspoelbak K500
Eéngreepsmengkraan Minta
met uittrekbare mousseur

31 572 SD0
K500
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak en omkeerbaar afdruipgedeelte
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31 571 SD0
K500
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak en omkeerbaar afdruipgedeelte
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GROHE
ROESTVRIJ STAAL
K400+ SERIE
De K400+-spoelbak is gemaakt van roestvrij staal klasse
AISI 316, waarmee GROHE een duurzame oplossing
biedt, ook voor regio's met een zout, roestbevorderend
klimaat. De K400+-reeks heeft de opties met 1 en 1,5 bak.
Beide modellen zijn omkeerbaar en hebben een vlakke
rand van 4 mm voor een meer gestroomlijnde afwerking.
31 129 DC1
Keukenmengkraan met medium uitloop
met uittrekbare mousseur

31 569 SD0
K400+
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak en omkeerbaar afdruipgedeelte
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AISI 316
AISI 316 is beschikbaar voor de K400+-reeks, waarmee
GROHE een duurzame oplossing biedt, ook voor regio's met
een zout, roestbevorderend klimaat. AISI 316 staat ook wel
bekend als "marinestaal" en wordt voornamelijk gebruikt in
de chemische en scheepvaartindustrie. Het staat bekend
om de hoge percentages chroom, nikkel en molybdeen, die
dit staal uitstekend bestand maken tegen roest en corrosie
en zelfs tegen zuren of chloor.

31 569 SD0
K400+
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak en omkeerbaar afdruipgedeelte

31 568 SD0
K400+
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak en omkeerbaar afdruipgedeelte
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GROHE
ROESTVRIJ STAAL
K400 SERIE
Geef uw keuken een streepje design met de K400
spoelbakken. Robuust en praktisch, maar met onze
kenmerkende designflair, is de K400 spoelbak
beschikbaar met 1, 1,5 of 2 bakken en afdruipgedeelte.
Alle modellen zijn omkeerbaar en worden standaard
geleverd met een inbouwrand en een afvoeraansluiting
met afstandsbediening.
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31 570 SD0
Concetto spoelbakbundel
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31 587 SD0
K400
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 2 bakken en omkeerbaar afdruipgedeelte
31 570 SD0
Concetto-spoelbakbundel
Pakket met keukenkraan en spoelbak
bestaat uit:
Roestvrijstalen keukenspoelbak K400
Eéngreepsmengkraan Concetto
met uittrekbare mousseur

31 567 SD0
K400
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak en omkeerbaar afdruipgedeelte
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31 566 SD0
K400
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak en omkeerbaar afdruipgedeelte
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GROHE
ROESTVRIJ STAAL
K300 SERIE
De K300 serie is gecreëerd voor de moderne
levensstijl, met gladde lijnen en zachte randen
die volledig in harmonie zijn met uw keuken.
Deze volledig omkeerbare inbouwspoelbak
is beschikbaar in de varianten met 1 of 1,5 bak,
met afdruipgedeelte en automatische afvoer.
31 565 SD0
Eurosmart spoelbakbundel
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31 563 SD0
K300
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak en omkeerbaar afdruipgedeelte

31 565 SD0
Eurosmart spoelbakbundel
Pakket met keukenkraan en spoelbak
bestaat uit:
Roestvrijstalen keukenspoelbak K300
Eéngreepsmengkraan Eurosmart
met draaibare uitloop

31 564 SD0
K300
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak en omkeerbaar afdruipgedeelte
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GROHE
ROESTVRIJ STAAL
K200 SERIE
Het veelzijdige design van de K200 spoelbak is perfect
voor ieder huis en is een duurzame, praktische optie
voor drukke keukens. Met één enkele bak is dit model
een flexibele en functionele basiskeuze voor iedere
keukenstijl. Hij is ook beschikbaar als vierkant model
met afgeronde kanten, en als rond model.
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31 562 SD0
Bau spoelbakbundel
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31 720 SD0
K200
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

31 562 SD0
Bau spoelbakbundel
Pakket met keukenkraan en spoelbak
bestaat uit:
Roestvrijstalen keukenspoelbak K200
Keukenmengkraan BauEdge met één hendel
en draaibare uitloop

31 719 SD0
K200
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

31 552 SD0
K200
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak en omkeerbaar afdruipgedeelte
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GROHE-COMPOSIETKEUKENSPOELBAKKEN
INNOVATIEVE KENMERKEN, AFWERKINGEN
EN MONTAGETECHNIEKEN
Personaliseer uw keuken met de perfecte GROHE-spoelbak voor uw smaak. Onze
K-serie composietspoelbakken is beschikbaar in elke maat, opstelling en prijscategorie,
zodat u zeker het ideale model vindt. Dit gamma bevat ronde en vierkante modellen in
twee kleuren: Granite Black en Granite Grey. Kies uit modellen met 1, 1,5 of 2 bakken,
met of zonder geïntegreerd afdruipgedeelte en in afmetingen die bij uw keuken passen,
of die nu ruim of compact is. U kan bovendien kiezen tussen een inbouw montage een
strakke, minimalistische onderbouw.

INNOVATIEVE KENMERKEN

GROHE QuickFix
Installeer uw spoelbak in een handom
draai dankzij het GROHE QuickFix-systeem
(kit inbegrepen). Met twee voorgeboorde
gaten voor de kraan zijn de meeste van
onze spoelbakken eenvoudig omkeerbaar.
Zo beschikt u over voldoende flexibiliteit
voor elk ontwerpplan.

GROHE Whisper
Ssst! GROHE-spoelbakken beperken
het lawaai van weglopend water en het
verplaatsen van potten tot een minimum
dankzij de combinatie van kwarts en
acryl in onze composietspoelbakken.

Krasbestendig
Gemak komt op de eerste plaats:
deze spoelbakken van composiet
zijn krasbestendig, voor een langere
levensduur.

MEER VOORDELEN?

AFWERKINGEN

AT0 I Granite Grey

AP0 I Granite Black

Vervaagt niet onder UV-licht
Laat de zon binnen! Het composiet
zal niet vervagen onder UV-licht, zodat
de spoelbak er altijd smetteloos en
kleurvast uitziet.
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KWARTSCOMPOSIET
Uw spoelbak kan de dagelijkse taken aan in de allerdrukste keukens dankzij ons
innovatieve composietmateriaal. Met 76 % kwarts – het hardste deel van graniet −
gemengd met acrylhars, zijn de GROHE-composietspoelbakken de sterkste op de
markt. Dit geharde composietmateriaal is bestand tegen krassen, blutsen, vlekken,
scheuren en warmte tot wel 280 °C. Het gladde oppervlak is eenvoudig te reinigen
en 100 % voedselveilig, zodat u altijd gerust mag zijn.
Iedere GROHE-composietspoelbak wordt gemaakt aan de hand van een
computergestuurd, polymerisatie-gietproces, dat een naadloze afwerking en een
uniforme kleur garandeert. Bovendien vervaagt het composiet niet onder UV-licht,
zodat de spoelbak er altijd zo goed zal blijven uitzien zoals op de dag dat u hem kocht.

Makkelijk schoon te maken
Uw composietspoelbak is eenvoudig
schoon te houden, zodat u de
prachtige afwerking nog jarenlang
zult kunnen bewonderen.

Ruime bakken
Alle GROHE-spoelbakken hebben een bak
met een ruime diepte van ten minste 20 cm
voor maximale ruimte om grote potten en
pannen eenvoudig te kunnen wassen en
vazen eenvoudig te kunnen vullen.

Hittebestendig tot 280 °C
Aarzel nooit meer om een hete pan
neer te zetten: GROHE-composiet
spoelbakken zijn hittebestendig tot
280 °C. Duurzaamheid verzekerd.

Vlekkenbestendig
Omdat uw spoelbak zowel mooi
als handig moet zijn, zijn GROHEcomposietspoelbakken vlekkenbestendig,
zodat ze er altijd goed blijven uitzien.

100 % voedselveilig
Wees helemaal op uw gemak in uw
keuken met de GROHE-composiet
spoelbakken: 100 % voedselveilig,
zodat eten bereiden gemakkelijk en
hygiënisch is.

MONTAGETYPES

Gebruiksvriendelijke afvoergarnituur
Dankzij de automatische afvoer blijven uw
handen schoon en droog. En voor nog
meer gebruiksgemak kan u uw spoelbak
upgraden met de stijlvolle excentrische
drukknop (zie pagina 236/237).

Inbouw
Traditioneel inbouwmodel met een
verticale rand van 8 mm. Installatie
met clips (behalve voor modellen
31653, 31654, 31655 en 31648 −
alleen met silicone).

Onderbouw
Ingebouwd onder het werkblad voor
een strakke, moderne look.

237

GROHE KEUKEN  KEUKENSPOELBAKKEN  COMPOSIET  K700 U-SERIE

grohe.be

nieuw
GROHE
COMPOSIET
K700
ONDERBOUWSERIE

32 950 DC0
Professionele keukenmengkraan
met twee straalsoorten

Creëer een strakke, minimalistische look in uw keuken
met de K700 onderbouwserie. Deze spoelbakken worden
onder het werkblad gemonteerd voor een naadloos uitzicht
dat perfect past in moderne, architecturale keukens. Deze
spoelbakken met één bak worden met clips geleverd
zodat de installatie eenvoudig is, en met een optionele
automatische afvoeraansluiting waarop u drukt om haar
te openen. Alle spoelbakken in de K700 onderbouwserie
kunnen ook een opliggende inbouw montage gemonteerd
worden voor een meer traditioneel uitzicht.

40 986 SD0
Druk-excenter
met pop-up

Inbouw montage

31 654 AP0
K700U
Composietspoelbak
met 1 bak

Upgrade uw spoelbak met de stijlvolle GROHE excentrische
drukknop (geschikt voor alle composietseries)
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31 653 AP0
K700U
Composietspoelbak
met 1 bak

31 654 AP0
K700U
Composietspoelbak
met 1 bak

31 655 AP0
K700U
Composietspoelbak
met 1 bak

Kleuropties:
AT0 I Granite Grey

240

AP0 I Granite Black
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GROHE KEUKEN  KEUKENSPOELBAKKEN  COMPOSIET  K700 SERIE
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GROHE
COMPOSIET
K700 SERIE

30 294 000
Professionele keukenmengkraan
met twee straalsoorten

De K700 composietspoelbakken bieden de beste
functies en prestaties dankzij de diepe bak en de ruime
afmetingen, zodat ze groot genoeg zijn voor eender
welke taak. Beschikbaar in opties met 1 of 2 bakken.
Deze modellen zijn gemaakt voor inbouw montage,
maar sommige modellen zijn ook geschikt voor een
meer minimalistische onderbouw. K700-spoelbakken
zijn beschikbaar met automatische afvoeraansluiting
en optionele push-to-open-technologie.

31 652 AP0
K700
Composietspoelbak
met 1 bak
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31 652 AP0
K700
Composietspoelbak
met 1 bak

31 657 AP0*
K700
Composietspoelbak
met 2 bakken

31 650 AP0
K700
Composietspoelbak
met 1 bak

31 658 AP0
K700
Composietspoelbak
met 2 bakken, omkeerbaar

31 651 AP0
K700
Composietspoelbak
met 1 bak

Kleuropties:
AT0 I Granite Grey

AP0 I Granite Black

* Dit model kan ook onder het aanrechtblad worden geplaatst
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GROHE KEUKEN  KEUKENSPOELBAKKEN  COMPOSIET  K500 SERIE
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GROHE
COMPOSIET
K500 SERIE

30 270 AL0
Keukenmengkraan met hoge uitloop

De K500 composietspoelbakken combineren duurzaamheid
met een gestroomlijnde uitstraling en ruime afmetingen.
Deze flexibele collectie heeft modellen met 1, 1,5 of 2 bakken,
en geïntegreerde afvoeraansluiting bij sommige modellen.
Kies voor een architecturaal design met een ondergebouwd
model, of ga voor de meer klassieke inbouw montage.
K500-spoelbakken zijn beschikbaar met automatische
afvoeraansluiting en optionele push-to-open-technologie.

31 648 AP0*
K500
Composietspoelbak
met 2 bakken

* Dit model kan ook onder het aanrechtblad worden geplaatst
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31 646 AP0
K500
Composietspoelbak
met 2 bakken en
omkeerbaar afdruipgedeelte

31 647 AP0
K500
Composietspoelbak
met 2 bakken en
omkeerbaar afdruipgedeelte

31 644 AP0
K500
Composietspoelbak
met 1 bak en
omkeerbaar afdruipgedeelte
31 648 AP0*
K500
Composietspoelbak
met 1,5 bak

31 645 AP0
K500
Composietspoelbak
met 1 bak en
omkeerbaar afdruipgedeelte

Kleuropties:
AT0 I Granite Grey

31 649 AP0
K500
Composietspoelbak
met 1 bak

AP0 I Granite Black

* Dit model kan ook onder het aanrechtblad worden geplaatst
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GROHE
COMPOSIET
K400 SERIE

31 483 002
Keukenmengkraan met hoge uitloop

De K400 composietspoelbak verenigt een stevig en praktisch
ontwerp, visuele flair en fantastische flexibiliteit. Deze
opliggend gemonteerde spoelbakken zijn zo ontworpen dat
ze omkeerbaar zijn en zijn beschikbaar met 1 of 1,5 bak,
allemaal met automatische afvoeraansluiting en optionele
push-to-open-technologie.

31 642 AP0
K400
Composietspoelbak
met 1,5 bak en
omkeerbaar afdruipgedeelte
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31 641 AP0
K400
Composietspoelbak
met 1 bak en
omkeerbaar afdruipgedeelte

31 642 AP0
K400
Composietspoelbak
met 1,5 bak en
omkeerbaar afdruipgedeelte

31 640 AP0
K400
Composietspoelbak
met 1 bak en
omkeerbaar afdruipgedeelte

31 643 AP0
K400
Composietspoelbak
met 1,5 bak en
omkeerbaar afdruipgedeelte

Kleuropties:
AT0 I Granite Grey
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AP0 I Granite Black
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GROHE KEUKEN  KEUKENSPOELBAKKEN  COMPOSIET  K200 SERIE
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GROHE COMPOSIET
K200 SERIE
We hebben aan alles gedacht bij de K200 serie. Deze
fantastische, veelzijdig inzetbare spoelbak is ideaal voor
alle basisbehoeften in de keuken en past bovendien goed
in compacte ruimtes of kookeilanden. De ronde K200
composietspoelbak is net zo praktisch en duurzaam als al
onze spoelbakken. Deze spoelbak met één bak is gemaakt
om inbouw gemonteerd te worden en kan optioneel met
push-to-open-technologie geleverd worden.

30 358 000
Keukenmengkraan

31 656 AP0
K200
Composietspoelbak
met 1 bak
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31 656 AP0
K200
Composietspoelbak
met 1 bak

Kleuropties:
AT0 I Granite Grey
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AP0 I Granite Black
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GROHE KEUKEN  KEUKENSPOELBAKKEN  COMPOSIET  PERFECT MATCH

grohe.be

K700 / K700
ONDERBOUW

K500

K400

K200

BAULOOP

BAULOOP

EUROSMART

VIND UW PERFECT MATCH −
SPOELBAK EN KRAAN
IN PERFECTE HARMONIE
Alle onderdelen van het GROHE-spoelbakgamma zijn ontworpen om
perfect te passen bij uw kraan, uw keuken en uw levensstijl. Alle spoelbakken
zijn ontworpen om naadloos te kunnen worden gecombineerd met onze
keukenkranen en watersystemen, zowel op het gebied van ontwerp als
qua praktisch gebruik, met comfortabele proporties en zonder te spatten.
De spoelbakken zijn beschikbaar in twee kleuren die beide perfect passen
bij de nieuwe GROHE-kleuropties voor metaalwaren, waaronder de opties
Hard Graphite en Warm Sunset.

ESSENCE

K7

MINTA

EUROSMART

EUROCUBE

EUROCUBE

CONCETTO

ATRIO

ZEDRA

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

SMARTCONTROL

EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE BLUE HOME UITTREKBAAR

Dit zijn onze aanbevelingen voor UW PERFECT MATCH.
Natuurlijk kan ook elke andere keukenkraan van GROHE worden gecombineerd met onze keukenspoelbakken.
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GROHE KEUKEN
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GROHE KEUKENSPOELBAKKEN KENMERKEN

MONTAGETYPE

K1000

K800

K700 U

•

K300

K200

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

R15

•

•

***

•

R95

•

•

•

•

R95

•

•

•

•

R95

•

•

•

R95

•

•

K700

•

K500

•

K400

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

K200

°•

AANTAL BAKKEN & RADIUS

•

•

•

•

°

•

•

°

•

•

R0 /
R9**

•

•

•

R15

•

•

•

•

AFDRUIP
GEDEELTE

MATERIAAL

AUTOMATISCHE
AFVOERAANSLUITING
INBEGREPEN

OMKEERBARE SPOELBAK

VOORGEBOORDE KRAANGATEN

COMPOSIET

AFDRUIPGEDEELTE
BESCHIKBAAR

BINNENSTRAAL

2

1.5

1

ONDERBOUW

INBOUW
K700 U

•

***

•

MONTAGETYPE

EXTRA KENMERKEN

R0 /
R9**

R60

PAKKET BESCHIKBAAR

AUTOMATISCHE
AFVOERAANSLUITING
INBEGREPEN

OMKEERBARE SPOELBAK

VOORGEBOORDE KRAANGATEN

VOORAF GEPOLIJST

SATIJNAFWERKING

AISI 316 (V4A)

AISI 304 (V2A)

•

AFWERKING

•

* R0 (bodem, voor en achter boven) / R30 (rechts- & linksboven)
** R0 (verticaal) / R9 (bodem)
*** optioneel accessoire 40 953 000
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•

MATERIAAL

•

•

•

AFDRUIPGEDEELTE

R0

•

•

•

AFDRUIPGEDEELTE
BESCHIKBAAR

BINNENSTRAAL

2

1.5

R0 /
R30*

•

K400+

K400

•

•

COMPOSIETSPOELBAKKEN

AANTAL BAKKEN & RADIUS

• •

K700

K500

1

ONDERBOUW

VLAKBOUW

SEMI-INBOUW

INBOUW

ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

EXTRA KENMERKEN

R0 /
R30*

•

R0

•

•

°

•

•

•

•

°

•

•

•

•

•

•

•

•

R60

•

•

geselecteerde producten
alle producten in deze lijn
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GROHE KEUKEN  ZEEPDISPENSERS

GROHE
ZEEPDISPENSERS
De kers op de taart in uw keuken is het gamma moderne en elegante
zeepdispensers van GROHE. Deze zijn praktisch en duurzaam,
gebouwd met het klassieke vakmanschap van GROHE en ontworpen
om bij de GROHE keukenkranen te passen.

40 535 000
Cosmopolitan-zeepdispenser
voor vloeibare zeep
opslagcapaciteit 400 ml

40 553 000
Zedra-zeepdispenser
voor vloeibare zeep
opslagcapaciteit 400 ml

40 536 000
Contemporary-zeepdispenser
voor vloeibare zeep
opslagcapaciteit 400 ml

40 537 000
Authentic-zeepdispenser
voor vloeibare zeep
opslagcapaciteit 400 ml

Kleuropties:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel
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GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel
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GROHE KEUKEN

GROHE-FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

• • •

•

•

• •

• • • •

• • •

•

•

GROHE BLUE
MONO PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE FILTER

GROHE RED
DUO

GROHE RED
MONO

•

•

•

•
GROHE
MINTA

GROHE
MINTA TOUCH

• •

• •

• •

•

•*

• •

• •

• •

•

•*

•

• •

• •

•

•*

GROHE
ZEDRA TOUCH

GROHE BLUE
PURE FILTER MONO

•

•

•

•

• •

•

• •

•

•

GROHE
ESSENCE

•

•

• •

•

• •

•

•

GROHE ESSENCE
FOOTCONTROL

•

•

• •

•

• •

•

•

GROHE ATRIO

•

• •

•

• •

•

•

•

• •

•

• •

•

•

GROHE
EUROCUBE

GROHE
PARKFIELD

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

•

•

•

• •

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

• •

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•
•

GROHE
ZEDRA

•
• •
•

•

• •

•

•

•

40 537 000 / 40 537 DC0

• • • • •

•

ZEEPDISPENSER

• • •

•

40 553 000 / 40 553 DC0

•

•

ZEEPDISPENSER

•

•

40 536 000 / 40 536 DC0

• • •

40 535 000 / 40 535 DC0
(beschikbare kleuren p. 262)

• • • • •

•

GROHE K7
FOOTCONTROL

ZEEPDISPENSER

• • •

PVD-KLEUREN

•

CHROOM

•

•

•

GROHE K7

VOOR AAN HET RAAM

• • •

PERFECT MATCH –
ONZE AANBEVELING

UITTREKBARE MOUSSEUR

• • • • •

UITTREKBARE SPROEIER
MET TWEE STRAALSOORTEN

• • •

UITTREKBARE SPROEIER
MET DRIE STRAALSOORTEN

•

PROFESSIONELE SPROEIER

•

SMARTCONTROL

• • •

FOOTCONTROL

• • •

• •

EASYTOUCH

•

GEFILTERD WATER

•

DESIGN

AFVALSORTEERSYSTEMEN

• • •

PVD-KLEUREN

• • • • •

CHROOM

• • •

BEDIENING VIA DE APP

•

BOILER

•

KOELER

• • •

FILTERKOP

• • • • •

FILTER

• • •

CO2-FLES

•

GROHE BLUE
HOME MONO

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

UITTREKBARE MOUSSEUR

•

KOKEND WATER

• • •

BRUISEND WATER

• • • • •

GEFILTERD WATER

ZEEPDISPENSER
40 535 000 / 40 535 DC0
(beschikbare kleuren p. 262)

GROHE BLUE
HOME

• • •

GEMENGD WATER

DESIGN

PERFECT MATCH

ZEEPDISPENSER

GROHE BLUE- & GROHE RED-WATERSYSTEMEN

•

* extra afvalbak is noodzakelijk
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•

•

•

•

•

•

•

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

•
•

•
•

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART

GROHE
BAU
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROHE
CONCETTO

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

ZEEPDISPENSER
40 553 000 / 40 553 DC0

•

GROHE MINTA

ZEEPDISPENSER
40 535 000 / 40 535 DC0

•

PVD-KLEUREN

•

•

CHROOM

•

GROHE ZEDRA

VOOR AAN HET RAAM

•

PERFECT MATCH –
ONZE AANBEVELING

UITTREKBARE MOUSSEUR

•

DESIGN

•

ZEEPDISPENSER
40 536 000 / 40 536 DC0

ZEEPDISPENSER
40 535 000 / 40 535 DC0

•

PVD-KLEUREN

GROHE
CONCETTO

CHROOM

VOOR AAN HET RAAM

•

UITTREKBARE SPROEIER
MET TWEE STRAALSOORTEN

GROHE-LAGEDRUKAANSLUITINGEN
PERFECT MATCH –
ONZE AANBEVELING

UITTREKBARE MOUSSEUR

UITTREKBARE SPROEIER
MET TWEE STRAALSOORTEN

PROFESSIONELE SPROEIER

DESIGN

GROHE-FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

•

•
•
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GROHE KEUKEN

ONTDEK DE
WERELD VAN GROHE

BEZOEK ONS ONLINE EN VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA
FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

Als je op zoek bent naar ideeën of oplossingen voor de badkamer
en keuken, kun je met behulp van de GROHE Media APP inspiratie
opdoen. Deze app heeft sinds maart 2019 een nieuwe naam en een
opgefrist uiterlijk, en biedt je alle nieuwtjes van GROHE – magazines,
video’s, boeken en brochures – binnen handbereik. Dit is slechts
een kleine selectie van wat de wereld van GROHE te bieden heeft:
de perfecte toevoeging op je GROHE-huis.

VIND DE
APP HIER

Systeemvereisten
iPhone met iOS 11.0 of hoger/smartphone met Android
6.0 of hoger. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn
geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en
worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun
respectieve eigenaars. Apple, het Apple-logo, iPod, iPod
Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc.
in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk
voor de werking van dit apparaat of de naleving van de
veiligheidsnormen en regelgeving.
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Volg ons

Scan de QR-code om de nieuwste
brochure als downloadversie of pdf
op uw tablet of smartphone te bekijken.

KWALITEIT

TECHNOLOGIE

DESIGN

DUURZAAMHEID

“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

Wirtschaftswoche, 2017

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
België
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Fortune Magazine, 2017

