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Velkommen til bransjens smarteste produktportefølje,
hvor kjøkkenkraner, vannsystemer og forbrukerorienterte
funksjoner kombineres med unikt design. Nyt den ultimate
GROHE kjøkkenopplevelsen.

GROHE KJØKKENET

VARMTVANNSBEREDER

EASYEXCHANGE

EASYDOCK

Den perfekte flyten
i kombinasjon med
varmtvannsberedere.

Det er enkelt å montere og
demontere strålesamleren
ved hjelp av en mynt.

Garanterer enkel inntrekking og
sømløst feste av det uttrekkbare
dusjhodet – hver gang.

AVSTENGNINGSVENTIL

REALSTEEL

SPEEDCLEAN

Inkluderer avstengningsventil for
oppvaskmaskin på armaturet.

Produsert av rustfritt stål,
et robust materiale med
antibakterielle egenskaper.

Fjern kalk med et enkelt tørk.

KAN MONTERES FORAN
VINDUET

EASYTOUCH

FREMOVERROTERENDE
HENDEL

For å åpne vinduet kan du enkelt
løfte opp kranen og legge den
på benken.

Berør kranen hvor som helst
med håndleddet, albuen eller
fingertuppene for å slå kranen
på og av.

KOMFORTHØYDE

FOOTCONTROL

Tutens høyde gjør det enkelt
å fylle store kjeler.

Berør den undersiden av skapet
med foten for å slå kranen på
eller av.

ENHANCED WATER

UTTREKKBAR PERLATOR

GROHFLEXX

Vann av overlegen kvalitet rett
fra springen – sparer tid, penger
og miljøet.

Gir kranen større rekkevidde.

Med fleksibel og hygienisk
GrohFlexx slange av Santoprene.

UTTREKKBAR
PERLATORDUSJ

PROFESJONELL DUSJ

EASYDOCK M

Har en 360° fjærarm og kan
enkelt bytte mellom dusj
og perlator.

Integrert magnet for sømløst
feste av dusjhodet.

UTTREKKBAR MED DOBBEL
STRÅLE

AQUAGUIDE

Øker kranens rekkevidde og
tilbyr ulike dusjmuligheter.

CHILDLOCK
Integrert sikkerhetsmekanisme
som forhindrer at små barn
kan bruke kranen.

Øker kranens rekkevidde og
gjør det enkelt å bytte mellom
perlator og dusj.

Hendel som roterer fremover
og som forhindrer at den blir
sprutet på.

ZERO
(uten bly og nikkel)
Isolerte indre vannveier sørger
for at vannet ikke kommer
i kontakt med bly eller nikkel.

Justerbar tut for endring
av vannmengde.

TITANIUM PÅ INNSIDEN

SVINGSTOPP

Alle beredere i vår GROHE Redkolleksjon er produsert av titan.

Begrenset svingradius hindrer
oversvømmelse.

GROHE SILKMOVE

GROHE COOLTOUCH

GROHE ECOJOY

Den jevneste håndteringen for
problemfri presisjon og ultimat
komfort – gjennom hele levetiden.

Med 100 % GROHE CoolTouch
vil du aldri mer brenne deg
på varme overflater.

Spar verdifulle ressurser,
og nyt 100 % vannkomfort.

GROHE SILKMOVE ES

GROHE STARLIGHT

Den intelligente kombinasjonen
av strømsparing og problemfri
vannstyring.

Slitesterke overflater, fra elegant
matt til diamantblank.

HÅNDFASTE
FUNKSJONER
GROHE vannsystemer og kjøkkenkraner er utformet for
å oppfylle alle dine ønsker og de har brukerfokuserte
funksjoner og geniale detaljer som gjør hele forskjellen.
Flere valgmuligheter, høyere komfort og større fleksibilitet –
det er derfor det er så godt å bruke våre produkter.

grohe.no

GROHE KJØKKEN

Kjære kunder,
Kjøkkenet er husets hjerte. Dette er hvor familien samles,
venner møtes og erfaringer utveksles. Hos GROHE bruker vi
vårt unike håndverk til å lage smart teknologi slik at du enkelt
kan få vann på kjøkkenet når du skal lage mat, gjøre rent,
drikke og nyte. Vi lager elegante og intelligente produkter
som kombinerer design, kvalitet, teknologi og bærekraft.
Med vår mest komplette kjøkkenportefølje noen gang drives
vi av et mål om å være en del av hjemmets hjerte.
Et perfekt eksempel på dette er våre GROHE vannsystemer.
Vårt prisvinnende design gjenspeiler vår historie som dyktige
og innovative håndverkere. Med et enkelt trykk på en knapp
eller en liten vridning på kranen, vil GROHE Red and Bluesystemene gi deg rent, filtrert vann, enten varmt eller kaldt.
Når du får friskt vann rett i glasset eller koppen, trenger du
ikke lenger flaskevann eller vannkokere, noe som gir en mer
bærekraftig måte å nyte vannet på.

FootControl-produkter, slik at du kan ha hendene fri når du er
på kjøkkenet. Eller vårt unike Essence Professional Colourdesign som er laget for å styrke din kulinariske kreativitet,
enda et tilskudd til vår omfattende kjøkkenportefølje.
En lidenskap for smak står sentralt i det du lager på kjøkkenet,
og hos GROHE har vi som mål å kombinere dette med vår
lidenskap for å levere best mulig håndverk og løsninger i alle
produktene våre. Suksessen tilskriver vi våre Performance
Lines, som har flere designkombinasjoner og allsidige høydeog monteringsvalg slik at du kan installere et kjøkken som er
tryggere, enklere og hyggeligere å bruke.
Denne unike kombinasjonen av håndverk og fremtidsrettet
innovasjon betyr at vi kan levere produktene som du trenger
for å lage kjøkken som er praktiske, pålitelige og vakre –
GROHEs varemerke.

Vi vet at for å lage fantastisk mat trenger man teknologi som
er pålitelig og funksjonell, teknologi med unike funksjoner
og intelligent design som gjenspeiler din personlige smak.
Det har ført til at vi har utviklet GROHEs markedsledende
Premium Lifestyle-kolleksjoner, med smarte og elegante
funksjoner som GROHE EasyTouch eller GROHE
Med vennlig hilsen,
Michael Rauterkus
Administrerende direktør
Grohe AS
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GROHE KJØKKEN MERKET

PURE FREUDE
AN WASSER.
Livsviktig, universelt og gledelig – selve vannet er inspirasjonskilden
bak vår unike produktportefølje.
Alle produktene våre er alltid basert på våre fire kjerneverdier:
Kvalitet, teknologi, design og bærekraft. Ved å balansere disse
i alt vi gjør, sørger vi for at kundene våre får unik vannytelse.
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GROHE KJØKKEN MERKET

grohe.no

KVALITET

TEKNOLOGI

DESIGN

BÆREKRAFT

TYSK PERFEKSJON GIR FORNØYDE KUNDER.

Å MESTRE VANNET VED HJELP AV TEKNOLOGI.

SIGNATURELEMENTER MED PERFEKT STIL.

SIKRE VANNFORNØYELSE FOR FREMTIDIGE
GENERASJONER.

Målet vårt er å levere produkter som ikke bare ser bra ut.
Fra design til produksjon og kundeservice har vi alltid mål
om å oppnå perfeksjon i hvert enkelt trinn. Vår historie med
tysk kvalitet, strenge interne tester og en rekke eksterne
sertifiseringsprosesser gjør at kundene våre kan stole på oss.

I vårt konstante søk etter teknologiske innovasjoner arbeider vi
for å integrere de nyeste digitale funksjonene for å lage smarte
funksjoner som gjør at kundene våre kan nyte vannet. Våre
egne eksperter bruker vannets kraft for å forbedre kundenes
opplevelse hver eneste dag – som er den virkelige testen for
både produktene våre og merkevaren vår.

Vi bruker et empatisk og intuitivt designspråk for å skape
produkter som føles som om de har blitt spesialdesignet for
deg. Dette unike GROHE DNA et, som er både ergonomisk
og visuelt unikt, har ført til en rekke designpriser. Gode
referanser fra hele verden er et bevis på vår anerkjennelse.

Vann er like livsnødvendig som luften vi puster inn – nok en
grunn til at vi er så lidenskapelige. For å kunne tilby “Pure
Freude an Wasser“, ikke bare til dagens kunder, men også til
fremtidige generasjoner, tilbyr vi bærekraftige produktløsninger
som GROHE Blue, GROHE EcoJoy og GROHE SilkMove ES,
og i vår bærekraftrapport og våre bærekraftmål viser vi at vi
bryr oss om planeten vår.
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GROHE KJØKKEN INNHOLD

GROHE MERKET
› KJØKKENFUNKSJONER
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KJØKKENFUNKSJONER
GROHE vannsystemer og kjøkkenkraner er utformet for
å oppfylle alle dine ønsker og de har brukerfokuserte
funksjoner og geniale detaljer som gjør hele forskjellen.
Flere valgmuligheter, høyere komfort og større fleksibilitet –
det er derfor det er så godt å bruke våre produkter.

GROHE KJØKKEN KJØKKENFUNKSJONER FOOTCONTROL

grohe.no

30 311 000
Elektronisk blandebatteri L-tut
med uttrekkbar dobbeldusj

GROHE
FOOTCONTROL
Hvis du har dårlig tid på kjøkkenet og ønsker deg praktiske
funksjoner, bør du vurdere en handsfree-løsning. GROHEs
nye FootControl-kraner kan slås på og av ved hjelp av
foten slik at du har hendene fri. I tillegg slipper du at kranen
blir skitten. Tre av våre mest populære kjøkkenkraner
leveres med denne intuitive FootControl-teknologien,
og funksjonen kan også ettermonteres på alle GROHE
uttrekkbare kjøkkenkraner. Sett foten ned mot bakterier,
søl og styr.

FOOTCONTROL
Berør den nedre delen av skapet med
foten for å slå kranen på eller av.

30 309 000
Ettermonteringssett
for oppgradering av alle uttrekkbare GROHE kjøkkenkraner
med FootControl-teknologi.
Tilgjengelig for følgende modeller:
K7, Zedra, Minta, K4, Essence, Parkfield, Europlus, Eurodisc
Cosmopolitan, Eurodisc, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart
Bortsett fra lavtrykksvarianter og GROHE EasyTouch-kraner.
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GROHE KJØKKEN KJØKKENFUNKSJONER EASYTOUCH

GROHE
EASYTOUCH

grohe.no

EASYTOUCH
Berør kranen hvor som helst
med håndledd, albue eller fingertupp
for å slå kranen på og av.

Kjøkkenet er et praktisk sted hvor multitasking er helt nødvendig.
Gjør livet enklere med en berøringsaktivert GROHE-kran. Vi har
utviklet to innovative løsninger som lar deg betjene kranen uten
å måtte bruke hendene, slik at kjøkkenet ditt blir mer hygienisk,
praktisk og enkelt å bruke. GROHE-kraner kan aktiveres ved
hjelp av en lett berøring med håndledd eller albue. Du har hendene
fri, og kranen blir ikke skitten. Med en enkel berøring kan du
forandre måten du styrer kjøkkenet ditt på.
Kjøkkenet er hjertet i hjemmet, og hvis vi skal være ærlige, kan
det av og til bli litt rotete. Med GROHEs innovative EasyTouchkraner slipper du å bekymre deg for grisete fingre, og kryssmitte
er ikke lenger et tema. Skjult GROHE-teknologi gjør at du kan
slå på og av vannstrømmen ved hjelp av en enkel berøring med
armen, håndleddet eller håndbaken, hvor som helst på tuten.
Nå slipper du å bekymre deg for fete fingeravtrykk eller hendler
som er vanskelige å betjene med albuen.
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31 360 001
Elektronisk blandebatteri L-tut
med uttrekkbar dobbeldusj

GROHE KJØKKEN KJØKKENFUNKSJONER TUTTYPER

grohe.no

TUTTYPER
Våre mange tuter lar deg kombinere komfort og praktiske
funksjoner med enestående fleksibelt design. Tutene våre
kommer i en rekke høyder, fra en kompakt lav tut for trange
steder, til en høy tut som er perfekt når du skal fylle kjeler.
Du kan også velge mellom U-, C- og L-form. Trenger du enda
mer fleksibilitet? Tutene våre som kan svinges eller som har
uttrekkbart dusjhode gir deg ekstra rekkevidde, kraft og ytelse
på travle kjøkken.
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GROHE KJØKKEN KJØKKENFUNKSJONER KRAFTIGE STRÅLER

grohe.no

KRAFTIGE STRÅLER
FUNKSJONER
Få kraft i de daglige gjøremålene med GROHEs profesjonelle og uttrekkbare
dusjhoder. Du får bedre rekkevidde, og på en rekke modeller kan du også
veksle mellom to strålefunksjoner for enda større fleksibilitet. GROHE EasyDockfunksjonen med glideflex-slange sikrer at dusjhodet trekkes varsomt på plass
igjen, og i enkelte profesjonelle modeller av typen GROHE EasyDock M er det
en magnet som trekker dusjhodet på plass igjen. Når arbeidet er ferdig, er det
godt å kunne bruke GROHEs SpeedClean-funksjon, som er tilgjengelig på alle
uttrekkbare dusjhoder med to strålemønster. Funksjonen gjør at du enkelt fjerner
kalkbelegg fra dusjhodet med fingrene dine.

31 395 DC0
Profesjonelt blandebatteri

PROFESJONELL DUSJ
Har en 360° fjærarm og enkelt
bytte mellom dusj og perlator.
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GROHE KJØKKEN KJØKKENFUNKSJONER KRAFTIGE STRÅLER
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GROHFLEXX
UTTREKKBAR MED DOBBEL STRÅLE

Med fleksibel og hygienisk
GrohFlexx slange av Santoprene.

Øker kranens rekkevidde og gjør det
enkelt å bytte mellom perlator og dusj.

30 270 000
Blandebatteri høy tut
med uttrekkbar dobbeldusj

EASYDOCK M
Integrert magnet for
sømløst feste av dusjhodet.
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GROHE KJØKKEN KJØKKENFUNKSJONER KRAFTIGE STRÅLER

grohe.no

EASYDOCK
Garanterer enkel inntrekking og
sømløst feste av det uttrekkbare
dusjhodet – hver gang.

32 663 001
Blandebatteri med høy tut
og uttrekkbar perlator

UTTREKKBAR PERLATORDUSJ
Øker kranens funksjonsradius
og har ulike dusjmuligheter.

UTTREKKBAR PERLATOR
Gir kranen større rekkevidde.
31 482 002
Blandebatteri høy tut med
uttrekkbar perlatordusj
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GROHE KJØKKEN KJØKKENFUNKSJONER SUPERSTEEL
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GROHE PVD
ENESTÅENDE HARD
OG RIPESIKKER.
SLITESTERKE OVERFLATER, FRA ELEGANT MATT TIL DIAMANTBLANK.
Etter flere tiår vil GROHE-kranen se like fin ut som den dagen du kjøpte den.
Suksessoppskriften er vår slitesterke overflate. GROHE bruker moderne teknologi
for å oppnå unik kvalitetsfinish. Prosessen med fysisk dampavsetning (PVD) gir en
tre ganger hardere og skinnende gyllen eller sofistikert rustfri overflate. I tillegg til
å være hardere blir overflaten også ti ganger mer ripesikker, slik at du kan nyte
den gjennom hele livet.

NYE FARGER

GROHE
SUPERSTEEL

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 Børstet Cool Sunrise

DL0 I Børstet Warm Sunset

AL0 I Børstet Hard Graphite

EN0 I Børstet Nickel

GROHE StarLight
Krom

GROHE PVD
10 x mer ripesikker
3 x hardere overflate

SUPERT UTSEENDE – SUPER MOTSTANDSKRAFT
For å kunne gjøre jobben sin må kjøkkenkranen være solid.
Det er GROHEs SuperSteel-overflate. Faktisk er det innovative
PVD-belegget ti ganger mer ripesikkert enn krom. Den silkematte
overflaten av rustfritt stål ser fantastisk ut, men den tåler også
daglig bruk. Fingeravtrykk på overflaten? Ikke på denne. Og det
finnes ingen gjemmesteder for mikrober eller bakterier heller,
noe som reduserer mikrobeantallet betydelig. Overflaten forblir
hygienisk ren, dag etter dag.

Krom
Nikkel

Nikkel

Messing
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Messing

GROHE KJØKKEN KJØKKENFUNKSJONER PREWINDOW
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GROHE ÅPEN
VARMTVANNSBEREDER
På kjøkken som ligger langt unna varmtvannstanken, er det
vanlig å ha små varmtvannsberedere under vasken. I slike
tilfeller trenger man et spesielt blandebatteri. Varmt vann
kommer umiddelbart, og med denne løsningen får du perfekt
vannmengde kombinert med åpne varmtvannsberedere.
Tilgjengelig for følgende modeller:
Zedra, Minta, Europlus, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto,
Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan

GROHE
PREWINDOW
Hvis du monterer vasken foran vinduet, får du en beroligende
og inspirerende utsikt mens du lager mat eller vasker opp.
Med GROHE PreWindow kan du enkelt åpne og pusse
vinduet. Løft opp kranen, og legg den ned – så er du klar.
Tilgjengelig for følgende modeller:
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan
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GROHE KJØKKEN KJØKKENFUNKSJONER GROHE ZERO
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GROHE ZERO
(Uten bly og nikkel)
Isolerte indre vannveier sørger for at vannet ikke kommer
i kontakt med bly eller nikkel.
Tilgjengelig for følgende modeller:
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan, Europlus
Concetto, Essence New

GROHE
AVSTENGINGSVENTIL
Denne lille avstengingsventilen nederst på blandebatteriet
stenger vanntilførselen til oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen
for ekstra sikkerhet. Vannet stenges med et enkelt håndgrep.
Tilgjengelig for følgende modeller:
Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

GROHE
COOLTOUCH
Med 100 % GROHE CoolTouch vil du
aldri mer brenne deg på varme overflater.
Tilgjengelig for følgende modeller:
GROHE Red, GROHE Blue, Essence, Concetto, Eurosmart
Side 30 | 31
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VANNSYSTEMER
Vann er selve livskilden – friskt, frittflytende og helt
livsnødvendig. Vårt utvalg av vannsystemer tilbyr en
skreddersydd drikkeopplevelse, ren og praktisk, som
gjør vann til en kilde for helse og nytelse i ditt hjem.

GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER

01
GROHE
BLUE
Side 38
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02
GROHE
RED
Side 66

GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE
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GROHE
BLUE
Nå kan du nyte filtrert vann uansett hvor du er. I den
store GROHE Blue-kolleksjonen finner du modeller
som passer til enhver situasjon – få filtrert vann med
eller uten kullsyre fra kranen på kjøkkenet, eller velg en
modell som passer perfekt til kontoret og profesjonell
bruk. Trenger du filtrert vann på kjøkkenet? Da er vår
nybegynnermodell det perfekte valget. Alle modeller av
GROHE Blue har de samme moderne designverdiene,
intuitiv betjening og praktiske funksjoner.

01

02

03

GROHE BLUE
HOME

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

Den perfekte løsningen i hjemmet.

Den perfekte løsningen for kontorer
og små- og mellomstore bedrifter.

Det perfekte valget for nybegynnere?
Perfekt filtrert vann.

SIDE 42
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE HOME
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nyhet
GROHE BLUE
HOME
DIN PRIVATE
VANNKILDE
AVKJØLT OG SPRUDLENDE
Foretrekker du drikkevannet ditt med eller uten bobler? Eller
kanskje midt i mellom? Med GROHE Blue kan du velge selv.
Først filtreres vannet for å fjerne alle urenheter. Deretter
avkjøles det for å få den fjellfriske smaken. Når du skrur på
kranen, kan du vri på hendelen for å velge om du vil ha vann
uten bobler, med mye bobler eller med litt bobler i glasset.
Friskt vann etter din egen smak, rett fra kranen – det blir ikke
enklere enn dette. Høyre hendel på en GROHE Blue-kran
blander varmt og kaldt vann som vanlig, mens hendelen på
venstre side gir deg avkjølt og filtrert vann samtidig som du
kan kontrollere hvor mye kullsyre du vil ha – fra vann helt
uten kullsyre, til vann med store bobler.
En LED-diode på hendelen skifter farge for å vise deg hvor mye
kullsyre du har valgt. Den varsler deg også når filterkapasiteten
er lavere enn 10 % slik at du ser når filteret må skiftes. Du kan
også stille inn vanntemperaturen etter din egen smak, fra 6 °C
til 10 °C.

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
BLUE HOME
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE HOME
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FINN UT HVILKE FORDELER DU FÅR MED GROHE BLUE
I DITT HJEM:
Tut, som kan roteres 150°

Tenk deg å drikke friskt vann fra en fjellkilde – tørsteslukkende,
sunt og helt rent. Tenk deg så at det samme sunne, rene
vannet kommer rett ut av kjøkkenkranen din. Med GROHE
Blue vannsystemet kan dette bli en realitet i ditt eget hjem.
Systemet filtrerer vanlig drikkevann og sørger for at det
smaker like godt som i naturen.
Uansett hvilket vann du foretrekker – filtrert, avkjølt, sprudlende
eller alle tre – får du det rett fra kranen med GROHE Blue.

Hygienisk perlator med to uttak

SMAK

Separate indre vannveier for ufiltrert
kranvann og filtrert drikkevann.

GROHEs filtere fjerner urenheter slik at vannet blir
renere og friskere enn flaskevann

HELSE OG
VELVÆRE

Fremoverroterende hendel
med struktur for bedre grep

fjerner selv de minste partiklene, bortsett fra de viktige
mineralene, slik at det blir enkelt å dra nytte av vannets
helsebringende effekt

BEKVEMMELIGHET
nå trenger du ikke lenger bære tunge vannflasker hjem

BÆREKRAFT
bedre for miljøet, med mindre avfall fra pakking
og behandling enn hvis du velger flaskevann
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Patron med SilkMove-teknologi
for normalt kranvann

GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE HOME

grohe.no

UTEN KULLSYRE, MED MIDDELS KULLSYRE
ELLER MED MYE KULLSYRE: VALGET ER DITT
Hvor sprudlende vil du ha vannet ditt? Det handler
om smak. GROHE Blue Home har en enkel og intuitiv
mekanisme som lar deg karbonere drikkevannet ved
å trykke på en knapp. Deilig kaldt og filtrert vann, slik
du – og hele familien – liker det.

Stillest vann har dypest grunn. Hvis du liker vannet ditt avkjølt
og uten bobler, er det veldig enkelt – du trykker bare på knappen
på toppen. LED-dioden lyser blått, og glasset fylles med rent
og forfriskende vann.
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Bobler – men ikke for mye? Foretrekker du middels kullsyre?
Det skal bli! Trykk på begge knappene etter hverandre. LEDdioden lyser turkis, og du får deilig, karbonert vann.

Sprudlende vann med masse bobler. Hvis det er slik du foretrekker
det, trykker du bare på den nederste knappen. LED-dioden
lyser grønt, og du får et perfekt glass med vann.

GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE HOME

ET SUNNERE LIV – FRA KILDEN

PRAKTISK FRA KRANEN

Vann er det viktigste og mest fascinerende elementet på
jorden – selve livskilden. Vann har dokumenterte fordeler
for helse, velvære og til og med utseende. “Deutsche
Gesellschaft für Ernährung“ anbefaler at vi drikker minst
to liter vann hver eneste dag.

Tenk over hvor mye energi du bruker, og hvor mye styr
det er å sørge for å ha flaskevann hjemme. Du må kjøpe
det i butikken, og deretter må du bære det fra bilen til
huset. Når du har kommet inn, må du finne et sted å
lagre flaskene. Og når flaskene er tomme, må du pante
dem, før hele prosessen starter på nytt.

Mange av oss velger å kjøpe vann på flasker, enten fordi
det smaker bedre enn vann fra springen, eller fordi vi tror
det er sunnere. Men vitenskapelige analyser har vist at på
grunn av strenge regler og kontroll av drikkevannet vårt,
er vann fra springen minst like godt som flaskevann.
En annen grunn til at vi bruker en liten formue på flaskevann,
er at vi foretrekker vann med kullsyre. GROHE Blue gir deg
alle fordeler ved flaskevann – rett fra springen. Systemet
sørger for god smak, og du kan også velge kullsyre. Dette
gjør GROHE Blue til den ultimate løsningen, ikke bare for
god helse, men også for god smak.

Når du installerer et GROHE Blue-system på kjøkkenet,
kan du vinke adjø til slitet og styret med flaskevann,
uten at det går på kompromiss med smak eller helse.
Skru på kranen, og nyt en god og forfriskende opplevelse.
Kan det bli enklere?
VANN TRENGER IKKE Å GÅ PÅ BEKOSTNING
AV JORDEN
Det brukes faktisk hele syv liter vann for å lage en liter
flaskevann. For ikke å snakke om energien som brukes,
CO2-utslippene det medfører og de 1,5 millioner tonn
med plastemballasje som industrien bruker hvert år.
Vi i GROHE arbeider alltid for å sikre fremtiden til vannet,
vår viktigste naturressurs. Det er derfor vi utvikler produkter
som GROHE Blue, som gjør det enkelt for mennesker
å styre sitt vann- og energiforbruk.
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE HOME

grohe.no

MAGIEN LIGGER I FILTERET
I forbindelse med vårt GROHE Blue-system har vi arbeidet sammen med BWT,
Europas ledende eksperter på filtrert vann, for å sørge for at vårt system gir
en overlegen og forfriskende drikkeopplevelse. Vårt standard høyytelsesfilter
i størrelse S leveres med hvert GROHE Blue Home startsett. Det bruker en
femtrinns filtreringsprosess for å fjerne selv de minste partiklene fra vannet,
mens det etterlater de viktige og sunne mineralene.

FORBIKOBLING
Det er viktig med en liten mengde
kalk i vannet for å få en god smak
og riktig mineralbalanse.
Forbikoblingsinnstillingen lar en liten
mengde vann filtreres uten at kalken
fjernes i ionebytteren.

INNTAKSVANN

UTLØPSVANN
FEMTRINNS FILTRERING

FILTRERING AV FORBIKOBLET VANN

FINFILTRERING
Fanger opp selv de minste partiklene.
FORBIKOBLET VANN

I tillegg finnes det to andre filtere.
Hvis du bor i et område med mykt vann,
bør du velge det aktive kullfilteret.
Det gir bedre smak, men endrer ikke
karbonatnivået i vannet.
For best smak og de beste helsefordelene
er magnesium+-filteret ideelt. Det tilfører
inntil 35 mg magnesium til hver liter
med vann, slik at du får nok av det viktige

AKTIV KULLFILTRERING
En sekundær filterprosess for
en maksimal smaksopplevelse.
Forbikoblingsvann filtreres og renses
uten at essensielle mineraler fjernes.

IONEBYTTER MED HØY YTELSE
Fjerner kalk og metallsubstanser.

mineralet, samtidig som du får den beste
teen og kaffen.
Du finner mer informasjon om filtrene
våre på grohe.no.

AKTIVT KULLGROVFILTER
(= BEDRE SMAK)
Fjerner klor og enkelte organiske
løsninger inkludert insektmidler
og ugressmidler, for en renere
og friskere smak.

GROVFILTRERING
Fjerner grove partikler av sand
og smuss.
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE HOME

grohe.no

nyhet

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >

HVER GROHE BLUE HOME INNEHOLDER:

BLUE HOME

CO2-FLASKE 425 g

S-FILTER

KULLSYRE
GROHE BLUE HOME

31 454 000 / 31 454 DC0
GROHE Blue Home
L-tut startpakke

31 455 000 / 31 455 DC0
GROHE Blue Home
C-tut startpakke

Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel

31 456 000 / 31 456 DC0
GROHE Blue Home
U-tut startpakke

31 498 000 / 31 498 DC0
GROHE Blue Home
Mono startpakke

GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE PROFESSIONAL

grohe.no

Stille vann har dypest grunn. Foretrekker du middels kullsyre? Sprudlende vann med masse
bobler.
Hvis du liker vannet ditt avkjølt Det skal bli!
og uten bobler, er det veldig
enkelt.

31 323 DC1
GROHE Blue Professional
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp, kjøler og kullsyreboks

GROHE BLUE
PROFESSIONAL
DEN FRISKE KILDEN
PÅ KONTORKJØKKENET
Foretrekker du drikkevannet ditt med eller uten
bobler? Eller kanskje midt i mellom? Med GROHE
Blue kan du velge selv. Først filtreres vannet for
å fjerne alle urenheter. Deretter avkjøles det for å
få den fjellfriske smaken. Når du skrur på kranen,
kan du vri på hendelen for å velge om du vil ha
vann uten bobler, med mye bobler eller med litt
bobler i glasset.
Friskt vann etter din egen smak, rett fra kranen –
det blir ikke enklere enn dette. Høyre hendel på
en GROHE Blue-kran blander varmt og kaldt vann
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som vanlig, mens hendelen på venstre side gir
deg avkjølt og filtrert vann samtidig som du kan
kontrollere hvor mye kullsyre du vil ha – fra vann
helt uten kullsyre, til vann med store bobler.
En LED-diode i hendelen skifter farge for å vise
deg hvor mye kullsyre du har valgt. Den varsler
deg også når filterkapasiteten er lavere enn 10 %
slik at du ser når filteret må skiftes. Du kan også
stille inn vanntemperaturen etter din egen smak,
fra 6 °C til 10 °C.

GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE PROFESSIONAL

grohe.no

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
BLUE PROFESSIONAL

31 324 001 / 31 324 DC1
GROHE Blue Professional
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp, kjøler og kullsyreboks

31 346 001 / 31 346 DC1
GROHE Blue K7 Professional
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp, kjøler og kullsyreboks

31 355 001 / 31 355 DC1
GROHE Blue Professional
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp, kjøler og kullsyreboks

HVER GROHE PROFESSIONAL INNEHOLDER:

31 347 002 / 31 347 DC2
GROHE Blue Minta Professional
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp, kjøler og kullsyreboks

31 323 001 / 31 323 DC1
GROHE Blue Professional
startpake består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp, kjøler og kullsyreboks

VANNFILTER KOMPLETT MED
FILTERTOPP, KJØLER OG
KULLSYREBOKS

Fargealternativer:
001/002 I StarLight Chrome |
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DC1/DC2 I SuperSteel

31 302 001 / 31 302 DC1
GROHE Blue Professional
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp, kjøler og kullsyreboks

GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE PURE

GROHE BLUE
PURE
VANNRAFFINØREN
Hvis du ønsker rent, filtrert og ikke-avkjølt vann, er
GROHE Blue Pure løsningen for deg. Høyre hendel
på GROHE Blue Pure-kranen blander varmt og kaldt
vann som vanlig, og hendelen på venstre side gir
deg filtrert vann. Du kan velge mellom fire ulike
kranstiler: en C- eller U-formet tut, GROHE Blue K7
med uttrekkbar dusj, GROHE Blue Minta, eller hva
med den elegante søylekranen GROHE Blue Mono
ved siden av din eksisterende kran? Valget er ditt.

33 249 001
GROHE Blue Pure
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
BLUE PURE
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE PURE

grohe.no

HVER GROHE BLUE PURE INNEHOLDER:

31 354 001 / 31 354 DC1
GROHE Blue K7 Pure
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med sidedusj og filterfunksjon,
glasskaraffel og vannfilter komplett
med filtertopp
31 345 002 / 31 345 DC2
GROHE Blue Minta new Pure
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp

33 249 001 / 33 249 DC1
GROHE Blue Pure
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp

31 344 001 / 31 344 DC1
GROHE Blue K7 Pure
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp

31 299 001 / 31 299 DC1
GROHE Blue Pure
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp
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Fargealternativer:
001/002 I StarLight Chrome |

DC1/DC2 I SuperSteel

31 301 001 / 31 301 DC1
GROHE Blue Mono Pure
startpakke består av: Ettgrepsbatteri
med filterfunksjon, vannfilter komplett
med filtertopp

GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE TILBEHØR

GROHE BLUE
TILBEHØR
Nyt deilig avkjølt, filtrert vann fra kranen med vårt GROHE Blue
tilbehør. Her finner du alt du trenger for å kunne nyte kjølig, friskt
drikkevann i hjemmet ditt, fra nye filtre til alle GROHE Blue-kraner
til CO2-patroner til GROHE Blue Chilled & Sparkling, samt vår egen
kolleksjon GROHE vannglass og karafler.

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
BLUE TILBEHØR
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE BLUE TILBEHØR

grohe.no

40 422 000
GROHE Blue CO2 startpakke
flaske 425 g 4 stk.
Tilgjengelig som:
40 687 000
GROHE Blue CO2 refillpakke
flaske 425 g 4 stk.

40 405 000
GROHE Blue glasskaraffel

40 423 000
GROHE Blue CO2 startpakke
2 kg flaske
40 424 000
GROHE Blue CO2 refillpakke
2 kg flaske

40 434 001
GROHE Blue rengjøringspatron

40 437 000
GROHE Blue glass
6 stk.

40 694 000
adapter for GROHE Blue
BWT filtertopp, må kun brukes
sammen med 40 434 001

40 404 001
GROHE Blue S-filter
Kapasitet 600 l ved 15° KH
40 430 001
GROHE Blue M-filter
Kapasitet 1500 l ved 15 °KH
40 848 000 / 40 848 SD0
GROHE Blue drikkeflaske tritan (uten BPA)
GROHE Blue drikkeflaske rustfritt stål
500 ml
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40 412 001
GROHE Blue L-filter
Kapasitet 3000 l ved 15 °KH

40 547 001
GROHE Blue Aktivt kullfilter
For områder med vannhardhet
< 9 °KH, kapasitet 3000 l
40 691 001
GROHE Blue Magnesium+-filter
med magnesium
og premiumsmak
Kapasitet 400 l ved 15 °KH

GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE RED
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE RED

nyhet
GROHE
RED
DEN NYE SAMLINGSPUNKTET
PÅ KJØKKENET
Nå slipper du å vente på vannkokeren. Med det innovative
GROHE Red-systemet kan du fylle alt, fra en kopp til en
stor kjele, med kokende vann på et øyeblikk – rett fra
kjøkkenkranen. Med GROHE Red beholder du ditt vanlige
blandebatteri, men du får separate knapper som gir deg
kokende vann fra kranen.

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
RED
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE RED

TEKNOLOGI
DU KAN STOLE PÅ

grohe.no

Tut, som kan roteres 150°

NÅ KAN DU STRØMLINJEFORME KJØKKENET DITT

REN OG
FRISK SMAK

Nå slipper du å vente på vannkokeren. Med det innovative
GROHE Red-systemet kan du fylle alt, fra en kopp til en
stor kjele, med kokende vann på et øyeblikk – rett fra
kjøkkenkranen. Med GROHE Red beholder du ditt vanlige
blandebatteri, men du får separate knapper som gir deg
kokende vann fra kranen.
Separate indre vannveier
for normalt kranvann
og kokende vann

Filtrert vann varmet opp til 100 ºC for en overlegen
smaksopplevelse

MINDRE
AVFALL

Fremoverroterende hendel
med struktur for bedre grep

Du tapper bare den vannmengden du trenger,
så du sparer både vann og strøm

INGEN
VENTETID

Knapper med barnelås
for kokende vann

Patron med SilkMove-teknologi
for normalt kranvann

Du trenger bare å trykke på en knapp for å få
kokende vann, så heretter slipper du å vente
på at vannkokeren skal gjøre seg ferdig

RYDDIGERE
KJØKKENBENK
Filtrert vann varmet opp til 100 ºC uten at du
må bruke en plasskrevende vannkoker. GROHE
Red oppfyller alle dine vannbehov fra én kran
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE RED

EN ENKEL LØSNING
SMAK FORSKJELLEN
Bruk GROHE Red i kombinasjon med et GROHE Blue-filter, så får du
friskt, nyfiltrert og kokende vann. Nyt te og kaffe med en overlegent
ren smak. Berederen hvor vannet varmes opp, er produsert av titan
og gir ikke metallsmak på vannet. Den er også meget motstandsdyktig
mot korrosjon og kalkbelegg, noe som gjør at vannet smaker godt
så lenge du har kranen.
RYDD OPP PÅ KJØKKENET
Det finnes vel ikke et kjøkken som ikke trenger større benkeplass?
Med GROHE Red kan du fjerne vannkokeren fra kjøkkenbenken
og få både varmt, kaldt og kokende vann fra samme kran. Systemets
kompakte bereder er utformet slik at den passer under vasken,
og du får mer benkeplass og et renere kjøkken.
SPAR DYREBAR TID
Du slipper å vente på at vannet skal koke før du får tekoppen din.
Alle har det travelt, og tiden du bruker på å vente på at vannet skal
koke, er tid du heller kan bruke til å slappe av. Når du skal koke pasta,
blansjere grønnsaker eller fylle tåteflasken sørger GROHE Red for
at du slipper å vente. Du får kokende varmt vann, på et øyeblikk,
når du trenger det.
BRUK MINDRE VANN, BRUK MINDRE STRØM
Tenk på hvor ofte du bruker vannkokeren din. Hvor ofte bruker du
egentlig alt vannet du koker? Med GROHE Red tapper du kun det
vannet du trenger, slik at du sparer både vann og tid. Hvis systemet
kombineres med den store GROHE Red-berederen, som kan erstatte
varmtvannskranen på kjøkkenet, sparer du enda mer vann. Den store
GROHE Red-berederen leverer varmt vann både til bruk i matlaging
og i kjøkkenkranen på et øyeblikk. Heretter slipper du å kaste bort
vann mens du venter på at det skal bli varmt.
KOKENDE VANN FRA KRANEN
Hvor mange ganger om dagen fyller du vannkokeren og venter på
at vannet skal koke opp? Fra den første tekoppen om morgenen til
den sene pastamiddagen koker vi vann mange ganger, og vi koker
ofte opp mer vann enn vi trenger. Med GROHE Red har du alltid
kokende varmt vann når du trenger det. Det er praktisk og sparer
både vann og tid.
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE RED
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TEKNOLOGI
DU KAN STOLE PÅ
Matlaging, rengjøring, sterilisering … for ikke
å glemme de forfriskende koppene med te og
kaffe. Vi bruker varmt vann til så mye, så hvorfor
skal det ikke være så raskt, enkelt og økonomisk
som mulig å lage det? Med GROHE Red-systemet
får du kokende varmt vann på et øyeblikk, uten
å måtte bruke en plasskrevende vannkoker, og
i tillegg får du mange andre fordeler. Du får renere
smak som er mer økonomisk enn en vannkoker,
og som samtidig bruker mindre strøm – fra kranen,
når som helst. Med GROHE Red kan du strømlinjeforme kjøkkenet ditt. Velg blant tre flotte design,
så oppfylles alle dine vannbehov fra én elegant kran.

BARNESIKRING
Sikkerheten står i høysetet i et familiekjøkken
Derfor er GROHE Red-kraner utformet med
barnesikring slik at det er nesten umulig
å skålde seg. For å tappe kokende vann
må du først låse opp med den øvre knappen
før du kan bruke den nedre knappen.

GROHE RED TITANBEREDER
Alle varmtvannsberedere i vår GROHE Redkolleksjon er produsert av titan. I motsetning
til rustfritt stål og kobber, to metall som ofte
brukes i varmtvannsberedere, er titan meget
motstandsdyktig mot korrosjon og kalkbelegg,
noe som sikrer god ytelse i hele apparatets
levetid. Det sørger også for at det ikke blir
metallsmak på vannet.
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GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE RED

GROHE Red-beredere* er kostnads- og
energieffektive. Det forbedrede designet
og isolasjonen gjør at de får karakter A
for effektivitet.

L-bereder
for 5,5 l kokende
vann om gangen

M-bereder
for 3 l kokende
vann om gangen

Skal du på ferie? Da kan du slå
berederen over til feriemodus,
slik at vannet kun varmes opp
til 60 ºC for å spare strøm.
* GROHE Red-bereder størrelse M:
Energieffektivitetsklasse A, varmetap maks. 14 Wh
GROHE Red-bereder størrelse L:
Energieffektivitetsklasse A, varmetap maks. 15,9 Wh
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I tillegg er vanntanken laget av titan,
noe som gjør at den er veldig
slitesterk og ikke korroderer.

GROHE KJØKKEN VANNSYSTEMER GROHE RED

grohe.no

nyhet
BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
RED
HVER GROE RED INNEHOLDER BEREDER
(STØRRELSE M ELLER L) OG FILTERSETT.

30 325 001 / 30 325 DC1
GROHE RED Duo
L-tut, størrelse L
30 327 001 / 30 327 DC1
GROHE RED Duo
L-tut, størrelse M

BEREDER
STØRRELSE L

30 079 001 / 30 079 DC1
GROHE RED Duo
C-tut, størrelse L

30 080 001
GROHE RED Mono
C-tut, størrelse L

30 083 001 / 30 083 DC1
GROHE RED Duo
C-tut, størrelse M

30 085 001
GROHE RED Mono
C-tut, størrelse M

Fargealternativer:
001 I StarLight Chrome |
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DC1 I SuperSteel

BEREDER
STØRRELSE M

grohe.no

GROHE MERKET

4

KJØKKENFUNKSJONER

11

GROHE VANNSYSTEMER

33

› GROHE PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER

81

GROHE K7

82

GROHE K7 FOOTCONTROL

90

GROHE MINTA

92

GROHE MINTA TOUCH

98

GROHE ZEDRA

102

GROHE ZEDRA TOUCH

108

GROHE ESSENCE

110

GROHE ESSENCE FOOTCONTROL

118

GROHE ESSENCE PROFESSIONAL

120

GROHE EUROCUBE

124

GROHE K4

128

GROHE AMBI

130

GROHE PARKFIELD

132

GROHE PERFORMANCE-KOLLEKSJONER		

137

GROHE SÅPEDISPENSERE		

176
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GROHE PREMIUM
LIVSSTILSKOLLEKSJONER
Hos GROHE forstår vi at kjøkkenet ditt viser hvem du er.
Det er mer enn bare et sted hvor du lager maten din og vasker
opp – det er det stedet hvor du uttrykker deg, koser deg og
også utfordrer deg. Derfor har vi laget en produktkolleksjon
som lar din indre kokk komme til sin rett, med profesjonell
funksjonalitet som ikke svikter, skreddersydde funksjoner
som lar deg prestere ditt beste og intelligent design som
viser din personlige smak. Med GROHE Premium Lifestyle
Collections blir kjøkkenet ditt like individuelt som du er.

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER K7
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GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER K7

GROHE
K7
K7-kolleksjonen er elegant og slående og gir deg en
profesjonell kran med to tuthøyder, 360° roterende
fjærarm for maksimal fleksibilitet og en solid metalldusj
som gjør det enkelt å bytte mellom perlator og dusj.
K7-kolleksjonen har også svingtut og varianter med
uttrekkbar dobbeldusj og sidedusj som garantert gir
best mulig ytelse og fantastisk design. K7-kolleksjonen
gir ultimat fleksibilitet i kjøkken hvor resultatene virkelig
betyr noe.

32 950 000
Profesjonelt blandebatteri

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
K7

Side 84 | 85

Sider 85 | 85

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER K7

grohe.no

32 176 000
Blandebatteri med
uttrekkbar dobbel dusj

Side 86 | 87

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER K7

grohe.no

32 175 000 / 32 175 DC0
Blandebatteri

31 379 000 / 31 379 DC0
Profesjonelt blandebatteri

32 176 000 / 32 176 DC0
Blandebatteri med uttrekkbar dusj

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
K7

Side 88 | 89

32 950 000 / 32 950 DC0
Profesjonelt blandebatteri
Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome |

DC0 I SuperSteel

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER K7 FOOTCONTROL

grohe.no

nyhet
GROHE
K7 FOOTCONTROL
Lås opp kjøkkenets potensial med kranen K7 FootControl.
Nyt den høye ytelsen i K7s profesjonelle dusj med praktisk
FootControl-teknologi. Kranens tydelige stil gjør den til et
designelement i seg selv, men de eksepsjonelle, profesjonelle
funksjonene gjør at den takler alle oppgaver. For travle kjøkken
hvor effektivitet er avgjørende får du total kontroll med K7
FootControl-kranen – og du har hendene fri til andre oppgaver.

30 312 000 / 30 312 DC0
Elektronisk blandebatteri
med profesjonell dusj

Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome |

Side 90 | 91

DC0 I SuperSteel

Sider 91 | 91

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER MINTA

grohe.no

GROHE
MINTA
Et stilig og minimalistisk kjøkken betyr ikke at man trenger
å gå på kompromiss med ytelsen. Det første du legger merke
til med GROHEs Minta-kran er den slanke og rene silhuetten,
perfekt i et moderne kjøkken. Men det du kommer til å sette
pris på dag etter dag, er den fantastiske fleksibiliteten. Med
uttrekkbar dusj med dobbel strålekonstroll går rengjøring,
skylling og forberedelser som en lek, slik at du kan utnyttet
kjøkkenet ditt til det fulle.

30 274 000 / 30 274 DC0
Blandebatteri L-tut med
uttrekkbar dobbeldusj

32 168 000 / 32 168 DC0
Blandebatteri L-tut
med uttrekkbar perlator
31 397 000
for varmtvannsbereder

Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome |

Side 92 | 93

DC0 I SuperSteel

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER MINTA

grohe.no

31 375 000 / 31 375 DC0
Blandebatteri L-tut

32 488 000 / 32 488 DC0
Blandebatteri U-tut

32 067 000 / 32 067 DC0
Blandebatteri U-tut
med uttrekkbar perlator
32 322 000 / 32 322 DC0
Blandebatteri U-tut med
uttrekkbar mousseurdusj

Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome |

Side 94 | 95

DC0 I SuperSteel

Sider 95 | 95

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER MINTA

grohe.no

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
MINTA

32 917 000 / 32 917 DC0
32 917 LSO / 32 917 KS0
Blandebatteri C-tut
32 511 000
for varmtvannsbereder

32 918 000 / 32 918 DC0
Blandebatteri C-tut
med uttrekkbar perlator
32 918 00E
med GROHE EcoJoy
32 321 000 / 32 321 DC0
Blandebatteri C-tut med
uttrekkbar mousseur-dusj

Fargealternativer:
000/00E I StarLight Chrome |

Side 96 | 97

DC0 I SuperSteel |

LS0 I MoonWhite |

KS0 I Velvet Black

Sider 97 | 97

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER MINTA TOUCH

grohe.no

nyhet
GROHE
MINTA TOUCH
De sensuelle kurvene og buene som kjennetegner GROHEs
Minta-kolleksjon, vil aldri gå av moten. Kranen er moderne
og minimalistisk, og den passer perfekt i et hvert moderne
kjøkken. Nå får du det ultimate innen renslighet og praktisk
funksjonalitet med EasyTouch-modellen. Minta Touch lar
deg bestemme – du kan slå på og av vannet ved hjelp av
en enkel berøring.

31 358 001
Elektronisk blandebatteri C-tut
med uttrekkbar perlatordusj

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
MINTA TOUCH

Side 98 | 99

Sider 99 | 99

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER MINTA TOUCH

grohe.no

GROHE
MINTA TOUCH

31 360 001 / 31 360 DC1
Elektronisk blandebatteri L-tut
med uttrekkbar perlator

31 358 001 / 31 358 DC1
Elektronisk blandebatteri C-tut
med uttrekkbar perlatordusj

Minta Touch er godkjent og anbefalt til eldre personer og personer med handikap. Dens berøringsfunksjon
og ergonomiske design er testet og vurdert som “god“ av Institute for Gerontotechnik for Barrier Free Building.

Fargealternativer:
001 I StarLight Chrome |

Side 100 | 101

DC1 I SuperSteel

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER ZEDRA

grohe.no

GROHE
ZEDRA

32 294 SD1
Blandebatteri med
uttrekkbar dobbeldusj

GROHEs Zedra har en dobbel kontrollknapp som lar deg bytte
enkelt mellom dusjinnstillinger, og et SpeedClean-munnstykke
gjør det enkelt å fjerne kalk. Velg mellom høyglanset GROHE
StarLight (kromfinish), en matt SuperSteel-finish eller de antibakterielle egenskapene til RealSteel for en kran som er like
slitesterk som den er vakker.

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
ZEDRA

Side 102 | 103

Sider 103 | 103

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER ZEDRA

grohe.no

32 294 001
Blandebatteri med
uttrekkbar dobbeldusj

Side 104 | 105

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER ZEDRA

grohe.no

32 296 000 / 32 296 SD0
Blandebatteri med
uttrekkbar perlatordusj

31 203 000
Blandebatteri med
uttrekkbar perlatordusj
og avstengingsventil

32 553 000 / 32 553 SD0
Blandebatteri med
uttrekkbar dobbeldusj

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >

30 026 000 / 30 026 SD0
Søylekran

32 555 000
for varmtvannsbereder

ZEDRA
Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome |

Side 106 | 107

SD0 I Stainless Steel

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER ZEDRA TOUCH

grohe.no

GROHE
ZEDRA TOUCH
Et unikt og delikat ytre skjuler den avanserte teknologien i den nye
Zedra-kranen. Den sylinderformede kroppen er ekstra smal, takket
være en ny patron, slik at du få ren og kompromissløs eleganse.
Et solid dusjhode av metall garanterer lang levetid, og det er
enkelt å bytte mellom de to dusjstrålene med en bryterfunksjon
som er laget for å være fleksibel.

30 219 001 / 30 219 DC1
Elektronisk blandebatteri
med uttrekkbar dobbel dusj

Fargealternativer:
001 I StarLight Chrome |

Side 108 | 109

DC1 I SuperSteel

Sider 109 | 109

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER ESSENCE

Side 110 | 111

grohe.no

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER ESSENCE

GROHE
ESSENCE
Velg mellom to modeller, en med roterende tut og en med
kraftig uttrekkbar dusj av metall, som gjør det enkelt å bytte
mellom mousseur og dusj. Velg også mellom to fantastiske
og slitesterke finisher, så finner du raskt ut at unik design ikke
betyr at du må gå på kompromiss med funksjonaliteten.
30 270 000
Blandebatteri høy tut med
uttrekkbar dobbeldusj

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
ESSENCE

Side 112 | 113

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER ESSENCE

grohe.no

nyhet
OPPDAG DE SPENNENDE,
NYE FARGENE
I ESSENCE-KOLLEKSJONEN
HARD GRAPHITE

| A00

COOL SUNRISE

| GL0

POLISHED NICKEL

| BE0

Inspirert av fargetrendene som dukker opp over hele verden
under internasjonale designshow tilbyr GROHE nå ti nye farger,
presentert for første gang i den komplette Essence-kolleksjonen.
Med et stort utvalg av størrelser, farger og finisher vil den nye
Essence-kolleksjonen skjemme deg bort. Hele kolleksjonen, fra
kraner til dusjer og tilbehør, kommer i fire forksjellige farger som
du kan velge mellom, enten med elegant børstet eller polert finish.
Også tilgjengelige i SuperSteel og krom. Det kaller vi valgfrihet.

WARM SUNSET

| DA0

SUPERSTEEL
Side 114 | 115

| DC0

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER ESSENCE

grohe.no

30 270 000
Blandebatteri høy tut med
uttrekkbar dobbeldusj

30 269 000
Blandebatteri høy tut med
uttrekkbar dobbeldusj

Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel
Side 116 | 117

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

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER ESSENCE FOOTCONTROL

GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL
Vi introduserer ren minimalisme til kjøkkenet samtidig som
du kan nyte funksjonaliteten som lar deg ha hendene fri med
GROHEs Essence FootControl-kran. Essence-kranens slanke
og enkle linjer passer perfekt i alle moderne kjøkken, og med
FootControl har du hendene fri, og kranen blir ikke skitten.
Med uttrekkbar dusj med dobbel stråle og den elegante og
slitesterke GROHE StarLight-finishen er Essence FootControl
det perfekte valget for en elegant kjøkkendesign.

30 311 000 / 30 311 DC0
Elektronisk blandebatteri L-tut
med profesjonell dusj

Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome |

Side 118 | 119

DC0 I SuperSteel

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER ESSENCE PROFESSIONAL

DEN FARGERIKE
VERDENEN TIL
ESSENCE PROFESSIONAL
Få et mer funksjonelt kjøkken med den slanke og arkitektoniske
kranen Essence Professional, designet for å gi deg profesjonelle
og praktiske funksjoner. Fra den fjærbelastede armen som kan
roteres 360 grader, til det problemfrie EasyDock M magnetiske
festesystemet for det doble dusjhodet av metall – hver eneste
detalj er designet med fokus på brukervennlighet. Den hygieniske
slangen av Santoprene har GrohFlexx-teknologi og er ikke bare
enkel å rengjøre, men den leveres også i 10 ulike farger for at
den skal passe på kjøkkenet ditt.

Side 120 | 121

grohe.no

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER ESSENCE PROFESSIONAL

grohe.no

nyhet

30 294 000 / 30 294 DC0
Profesjonelt blandebatteri

Kombiner din Essence Professional (krom/supersteel) med slange
med en av 10 farger slik at den passer perfekt på kjøkkenet ditt.
Fargealternativer (slange) Kun i kombinasjon med standardversjon 30 294 000 / DCO:
MW0 I Sheer Marble
XC0 I Dark Grey
YF0 I Yellow
YR0 I Orange
DP0 I Pink		 DU0 I Purple
GE0 I Green
TY0 I Blue

Side 122 | 123

DG0 I Red		
HG0 I Dark Brown		

Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome |

DC0 I SuperSteel 

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER EUROCUBE

31 395 000
Profesjonelt blandebatteri

Side 124 | 125

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE
Skill deg ut med GROHEs kubistiske mesterverk. Eurocubes kraftige
linjer og solide, arkitektoniske form passer perfekt i moderne kjøkken
hvor design står i fokus. Dette er kranen for deg som både er stilbevisst
og tar matlagingen på alvor – fra hendelens utskjærte detaljer til de nye,
profesjonelle funksjonene.

31 255 000
Blandebatteri

31 255 000 / 31 255 DC0
Blandebatteri

31 395 000 / 31 395 DC0
Profesjonelt blandebatteri

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
EUROCUBE
Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome |

Side 126 | 127

DC0 I SuperSteel

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER K4

GROHE
K4
Nyt en helt annerledes kjøkkenopplevelse. Ikke bare er K4 helt
annerledes enn alle andre kraner, den gir deg også profesjonell
ytelse i hjemmets hjerte. Det dramatiske eksteriøret skjuler en
360 graders roterende tut og en praktisk uttrekkbar spray som
gir deg total frihet.

33 782 000
Blandebatteri med
uttrekkbar dobbeldusj

33 786 000
Blandebatteri med
uttrekkbar perlator

Side 128 | 129

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER AMBI

GROHE
AMBI
Velg en Ami-kran – en moderne klassiker. Avansert
konstruksjon kombineres med subtile designalternativer
i Ambis to modeller, begge med komfortabel funksjonalitet
i form av doble, roterende hendler.

30 190 000
Cosmopolitan
togrepsbatteri

30 189 000
Moderne
togrepsbatteri

Side 130 | 131

GROHE KJØKKEN PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER PARKFIELD

GROHE
PARKFIELD
GROHE Europlus er enkel, strømlinjeformet og moderne –
med universell appell. Det formede blandebatteriet går
sømløst over i en glatt hendel som er vinklet syv grader
for enkel håndtering og optimal ergonomi. Velg lav eller
middels høy tut og en uttrekkbar dobbeldusj for enda
større fleksibilitet.

30 215 000 / 30 215 DC0
Blandebatteri med
uttrekkbar dobbeldusj

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
PARKFIELD
Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome |

Side 132 | 133

DC0 I SuperSteel

Side 134 | 135

grohe.no

GROHE MERKET

4

KJØKKENFUNKSJONER

11

GROHE VANNSYSTEMER

33

GROHE PREMIUM LIVSSTILSKOLLEKSJONER

81

› GROHE PERFORMANCE-KOLLEKSJONER

137

GROHE EUROPLUS

138

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

142

GROHE EURODISC

148

GROHE CONCETTO

152

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

158

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

162

GROHE EUROSMART

166

GROHE BAULOOP & BAUEDGE

172

GROHE COSTA S / COSTA L

174

GROHE SÅPEDISPENSERE		

Side 136 | 137

176

GROHE
PERFORMANCEKOLLEKSJONER
Utnytt ditt kjøkken maksimalt med GROHEs Performancekolleksjoner. Med mange praktiske funksjoner for å gjøre
ditt kjøkken enklere, tryggere og morsommere å bruke finner
du den perfekte løsningen for deg. Med GROHE Performancekolleksjoner får du mye for pengene og funksjonalitet som gjør
deg livet på kjøkkenet bedre – hver eneste dag. Kolleksjonene
har moderne design og allsidige høyde- og installasjonsalternativer.

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER EUROPLUS

GROHE
EUROPLUS

33 933 002
Blandebatteri medium tut
med uttrekkbar dobbeldusj

GROHE Europlus er enkel, strømlinjeformet og moderne –
med universell appell. Det formede blandebatteriet går
sømløst over i en glatt hendel som er vinklet syv grader
for enkel håndtering og optimal ergonomi. Velg lav eller
middels høy tut og en uttrekkbar dobbeldusj for enda
større fleksibilitet.

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
EUROPLUS

Side 138 | 139

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER EUROPLUS

grohe.no

32 941 002
Blandebatteri lav tut
33 930 002
Blandebatteri middels tut
33 931 002
for varmtvannsbereder

32 942 002
Blandebatteri lav tut
med uttrekkbar dobbeldusj

33 933 002
Blandebatteri medium tut
med uttrekkbar dobbeldusj

Side 140 | 141

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Blandebatteri med
uttrekkbar dobbeldusj

Side 142 | 143

grohe.no

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER EURODISC COSMOPOLITAN

grohe.no

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Eurodisc Cosmopolitan beviser at praktisk design kan
kombineres med en attraktiv og moderne stil, og kranen
er den perfekte løsningen for et hvert kjøkken. Du kommer
til å sette pris på variasjonen, den enkle installasjonen og
den enda enklere bruken, mens en formet tut og lett vinklet
hendel understreker den smale effekten.

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Blandebatteri med
uttrekkbar dobbeldusj

32 257 002
Blandebatteri middels tut
med uttrekkbar dobbeldusj
31 121 002
for varmtvannsbereder

Side 144 | 145

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER EURODISC COSMOPOLITAN

grohe.no

33 770 002
Blandebatteri middels tut
31 206 002
for varmtvannsbereder

33 312 002
Blandebatteri middels tut,
kan monteres foran vinduet

32 259 002
Blandebatteri høy tut
31 242 002
for varmtvannsbereder

31 237 002
Blandebatteri middels tut
med avstengingsventil
31 120 002
for varmtvannsbereder

31 122 002
Blandebatteri høy tut
med uttrekkbar perlator
32 546 002
for varmtvannsbereder

Side 146 | 147

33 772 002 + 18 349 L02
Blandebatteri veggmontert
med brett

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER EURODISC

GROHE
EURODISC
Smart design kombinert med praktiske funksjoner –
Eurodisc oppfyller alle behov. En roterende tut gjør
det enklere å gjøre de dagligdagse oppgavene, og den
finneformede hendelen kan brukes med bare to fingre
slik at du får maksimal kontroll med minimal innsats.
Velg en uttrekkbar dobbeldusj for en super, komplett
løsning for et hvert travelt kjøkken.

32 257 001
Blandebatteri lav tut med
uttrekkbar dobbeldusj

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
EURODISC

Side 148 | 149

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER EURODISC

grohe.no

32 257 001
Blandebatteri lav tut med
uttrekkbar dobbeldusj

33 770 001
Blandebatteri lav tut
33 771 001
Blandebatteri lav tut

Side 150 | 151

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER CONCETTO

GROHE
CONCETTO
Med Concetto kan alle få unik design. Kranen er ideell
til kjøkken hvor det er ønskelig med en kombinasjon
av stil og praktiske funksjoner. Designelskere kommer
til å sette pris på den unike silhuetten basert på flere
sylindre, mens den hardtarbeidende kokken setter pris
på finkontrollen og den gode ytelsen.

31 491 DCO
Profesjonelt blandebatteri

31 491 000
Profesjonelt blandebatteri

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
CONCETTO

Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome |

Side 152 | 153

DC0 I SuperSteel

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER CONCETTO

30 273 001
Blandebatteri middels tut
med uttrekkbar dobbeldusj

Side 154 | 155

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER CONCETTO

31 128 001 / 31 128 DC1
Blandebatteri middels tut
31 213 001
for varmtvannsbereder

grohe.no

31 129 001 / 31 129 DC1
Blandebatteri middels tut
med uttrekkbar perlator

31 483 001 / 31 483 DC1
Blandebatteri høy tut med
uttrekkbar perlatordusj

32 661 001 / 32 661 DC1
Blandebatteri høy tut
31 132 001
for varmtvannsbereder

31 214 001
for varmtvannsbereder

32 666 001
med avstengingsventil

31 210 001
for montering foran vinduet
31 211 001
for varmtvannsbereder

30 273 001 / 30 273 DC1
Blandebatteri medium tut
med uttrekkbar dobbeldusj

32 659 001 / 32 659 DC1
Blandebatteri lav tut

32 663 001 / 32 663 DC1
Blandebatteri høy tut
med uttrekkbar perlator
31 212 001
for varmtvannsbereder

Fargealternativer:
001 I StarLight Chrome |

Side 156 | 157

DC1 I SuperSteel

32 667 001
Blandebatteri veggmontert

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Med Eurostyle Cosmopolitan-kolleksjonen får du god design
og god ytelse. Eurostyle Cosmopolitan har en løsning for
alle typer kjøkken, med sin elegante hendel og utvalget av
dynamiske tutform.

31 124 002
Blandebatteri middels tut

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Side 158 | 159

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER EUROSTYLE COSMOPOLITAN

33 975 002
Blandebatteri høy tut

grohe.no

31 126 002
Blandebatteri høy tut
med uttrekkbar dusj

31 127 002
for varmtvannsbereder

31 124 002
Blandebatteri middels tut

31 153 002
Blandebatteri middels tut
med avstengingsventil

31 154 002
for varmtvannsbereder
31 159 002
for montering foran vinduet

31 482 002
Blandebatteri høy tut
med uttrekkbar perlator
med uttrekkbar perlatordusj

Side 160 | 161

30 221 002
Blandebatteri høy tut

33 977 002
Blandebatteri lav tut
33 984 002
for varmtvannsbereder

33 982 002 + 18 383 002
Blandebatteri veggmontert
med brett

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
Enkelhet er kjernen i god design og funksjonalitet Derfor
fokuserer GROHEs Eurosmart Cosmopolitan-kolleksjon
på det essensielle, noe som har ført til en kolleksjon med
slitesterke detaljer og arkitektonisk fortrinn.
Med Eurosmart Cosmopolitan kan du kombinere ergonomi
og arkitektoniske linjer på kjøkkenet. I denne kolleksjonen
betyr ikke enkelhet at du ikke lenger har valgmuligheter. Velg
mellom tre ulike tuthøyder og en brukervennlig roterende
tut eller en uttrekkbar perlatordusj – du finner en løsning
som passer deg og ditt moderne kjøkken.

31 481 000
Blandebatteri høy tut
med uttrekkbar perlator
med uttrekkbar perlatordusj

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
EUROSMART COSMOPOLITAN

Side 162 | 163

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER EUROSMART COSMOPOLITAN

grohe.no

30 195 000
Blandebatteri middels tut
med avstengingsventil

30 193 000 / 30 193 DC0
Blandebatteri middels tut

32 843 000 / 32 843 DC0
Blandebatteri høy tut

30 194 000 / 30 194 DC0
for varmtvannsbereder

32 843 00E
med GROHE EcoJoy
31 180 000
for varmtvannsbereder

32 842 000
Blandebatteri lav tut
32 842 00E
med GROHE EcoJoy

31 481 000
Blandebatteri høy tut
med uttrekkbar perlator
med uttrekkbar perlatordusj

31 179 000
for varmtvannsbereder

Fargealternativer:
000/00E I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel

31 170 000
Blandebatteri lav tut
foran vindu
31 161 000
Blandebatteri lav tut
avstengingsventil

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER EUROSMART

GROHE
EUROSMART

30 305 000
Blandebatteri lav tut med
uttrekkbar dobbeldusj

Lag et kjøkken hvor hele familien kan kose seg med nye GROHE
Eurosmart. Problemfri betjening, unik ytelse og temperatursikker
betjening kombinert i en slank og moderne design. Den solide,
sylinderformede kranen, tutens elegante kurve – den nye Eurosmartkolleksjonen ser fantastisk ut og tilbyr samtidig stor allsidighet. Nye
Eurosmart er tilgjengelig i to høyder, med nyttig roterende tut og
vannbesparende GROHE EcoJoy-funksjon eller strømbesparende
kaldstartpatron GROHE SilkMove ES. Modellen passer meget godt
i ditt travle familiekjøkken.
Ta kjøkkenet ditt til et nytt nivå med nye Eurosmart uttrekkbare
kjøkkenkran. Den har de grunnleggende funksjonene fra Eurosmart,
samt en funksjonell uttrekkbar dobbeldusj som hjelper deg med
dine daglige kjøkkenoppgaver. Den uttrekkbare dobbeldusjen gir
deg større rekkevidde, samtidig som du enkelt kan veksle mellom
to stråler. EasyDock-mekanismen garanterer enkel inntrekking og
sømløst feste av dusjhodet – hver gang. Eurosmart pull-out leveres
med blank kromoverflate eller matt SuperSteel-overflate for å passe
perfekt på kjøkkenet ditt.

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
EUROSMART
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Uttrekkbar
med dobbel stråle
EasyDock

Integrert temperaturbegrensning
Inneholder ikke
bly eller nikkel

SpeedClean
perlator

Med 100 % GROHE CoolTouch vil du
aldri mer brenne deg på varme overflater.
EasyExchange
Det er enkelt å montere og demontere
strålesamleren ved hjelp av en mynt.
35 mm patron med
integrert temperaturbegrensning

MODERNE
FORM, OG SMART
TEKNOLOGI

GROHE-patron med integrert
temperaturbegrensning
Kan justeres individuelt til ønsket
maksimale vanntemperatur
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33 202 002 / 33 202 DC2
Blandebatteri høy tut
33 490 002
Blandebatteri høy tut med
GROHE SilkMove ES
med avstengingsventil

33 281 002 / 33 281 DC2
Blandebatteri lav tut
uten bly og nikkel
33 281 20E
med GROHE EcoJoy
30 260 002
Blandebatteri lav tut
uten bly og nikkel med
GROHE SilkMove ES

32 482 002
Blandebatteri veggmontert
30 305 000 / 30 305 DC0
Blandebatteri lav tut med
uttrekkbar dobbeldusj

31 509 002
Blandebatteri veggmontert
med 150 mm fremspring
31 391 002
med 217 mm fremspring
32 224 002
med 277 mm fremspring

Også tilgjengelig som pakke:
Blandebatteri lav tut, uten bly og nikkel
en vinklet ventil og en kombinert vinklet
ventil for oppvaskmaskin 31 478 000
Fargealternativer:
000/002/20E I StarLight Chrome |
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DC0/DC2 I SuperSteel

GROHE KJØKKEN PERFORMANCE-KOLLEKSJONER BAULOOP & BAUEDGE

GROHE
BAULOOP & BAUEDGE
GROHE Bau kjennetegnes av slående enkelhet. Den sylinderformede
tuten representerer enkel design ideell for arkitektur, uten at det
går på bekostning av ytelsen. Den unike løkkeformede hendelen på
BauLoop og den diamantformede hendelen på BauEdge gjør dem
ekstremt enkle å bruke.

31 367 000
GROHE BauEdge
Kjøkkenbatteri

31 368 000
GROHE BauLoop
Kjøkkenbatteri

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
BAULOOP & BAUEDGE
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GROHE
COSTA S

GROHE
COSTA L
Klassisk design nytolket for dagens kjøkken – Costa L
har den klassiske Costa-designen, men i tillegg har den
solide metallhendler og slitesterke deler for utseende
og funksjoner som er utformet for å vare.

Kan man gjøre en klassiker enda bedre? Det er nettopp
det vi har gjort hos GROHE. Costa-kolleksjonen ble lansert
på 1970-tallet, og vi har kontinuerlig videreutviklet den siden.
Designen har tålt tidens tann, og den har blitt forbedret
og oppdatert med de nyeste funksjonene fra GROHE.

31 831 001
Blandebatteri
31 930 001
for varmtvannsbereder

31 191 001
Blandebatteri veggmontert

BESØK OSS PÅ NETT
KJØKKEN >
COSTA
31 819 001
Blandebatteri
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GROHE
SÅPEDISPENSERE
Velg en av GROHEs moderne og elegante såpedispensere –
den perfekte måten å fullføre kjøkkenet ditt på. De er praktiske
og slitesterke, bygget med samme, klassiske GROHE-håndverk
og de er utformet for å passe sammen med alle kjøkkenkraner
fra GROHE.

40 535 000 / 40 535 DC0
Cosmopolitan såpedispenser
til flytende såpe
Oppbevaringsboks 0,4 l

40 536 000 / 40 536 DC0
Moderne såpedispenser
til flytende såpe
Oppbevaringsboks 0,4 l

40 537 000 / 40 537 DC0
Autentisk såpedispenser
til flytende såpe
Oppbevaringsboks 0,4 l

40 553 000 / 40 553 DC0
Zedra såpedispenser
til flytende såpe
Oppbevaringsboks 0,4 l

Fargealternativer:
000 I StarLight Chrome |
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GROHE KJØKKEN
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GROHE K7
FOOTCONTROL

•
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•
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•
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•

GROHE
MINTA TOUCH

GROHE
EUROCUBE

GROHE K4

GROHE
EUROPLUS

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN
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40 537 000 / 40 537 DC0

SÅPEDISPENSER

40 553 000 / 40 553 DC0

SÅPEDISPENSER

40 536 000 / 40 536 DC0

•

•
•

SÅPEDISPENSER

40 535 000 / 40 535 DC0

SÅPEDISPENSER

PVD-FARGER

RUSTFRITT STÅL

SUPERSTEEL

KROM

• •

•

• •
•

• •
•

•

GROHE
AMBI
GROHE
PARKFIELD

AVSTENGINGSVENTIL

•

•

•

FORAN VINDU

•

GROHE
ESSENCE
GROHE ESSENCE
FOOTCONTROL

SIDEDUSJ

• •

GROHE
ZEDRA

GROHE
ZEDRA TOUCH

UTTREKKBAR
PERLATOR

•

GROHE K7

GROHE
MINTA

•

UTTREKKBAR
PERLATORDUSJ

UTTREKKBAR MED
DOBBEL STRÅLE

PROFESJONELL DUSJ

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

DESIGN

40 553 000 / 40 553 DC0

SÅPEDISPENSER

40 535 000 / 40 535 DC0

PVD-FARGER

RUSTFRITT STÅL

SUPERSTEEL

KROM

VARMTVANNSBEREDER

FILTERTOPP

SÅPEDISPENSER

•

•

•

GROHE BLUE
MONO PURE
GROHE RED
DUO

• •

•

GROHE BLUE
MONO PROFESSIONAL
GROHE BLUE
PURE

• • •

BESTE VALG –
VÅR ANBEFALING

BESTE VALG

•

GROHE BLUE
HOME MONO

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

S-FILTER

•

GROHE FUNKSJONALITET VED ET ØYEKAST

CO2-FLASKE 425 G

•

SIDEDUSJ

VANN MED KULLSYRE

•

KOKENDE VANN

FILTRERT VANN

GROHE BLUE
HOME

BLANDET VANN

DESIGN

GROHE BLUE & GROHE RED VANNSYSTEMER
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•
• •

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

• • •

•

•

•

•

•

•

•

GROHE
CONCETTO

GROHE
EUROSMART

GROHE
COSTA L
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40 537 000 / 40 537 DC0

SÅPEDISPENSER

40 553 000 / 40 553 DC0

SÅPEDISPENSER

40 536 000 / 40 536 DC0

BESTE VALG –
VÅR ANBEFALING

SÅPEDISPENSER

40 535 000 / 40 535 DC0

SÅPEDISPENSER

PVD-FARGER

RUSTFRITT STÅL

SUPERSTEEL

GROHE FUNKSJONALITET VED ET ØYEKAST

KROM

AVSTENGINGSVENTIL

FORAN VINDU

SIDEDUSJ

UTTREKKBAR
PERLATOR

UTTREKKBAR
PERLATORDUSJ

UTTREKKBAR MED
DOBBEL STRÅLE

PROFESJONELL DUSJ

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

DESIGN

40 537 000 / 40 537 DC0

SÅPEDISPENSER

40 553 000 / 40 553 DC0

SÅPEDISPENSER

40 536 000 / 40 536 DC0

SÅPEDISPENSER

40 535 000 / 40 535 DC0

SÅPEDISPENSER

PVD-FARGER

RUSTFRITT STÅL

SUPERSTEEL

KROM

AVSTENGINGSVENTIL

FORAN VINDU

SIDEDUSJ

UTTREKKBAR
PERLATOR

UTTREKKBAR
PERLATORDUSJ

UTTREKKBAR MED
DOBBEL STRÅLE

PROFESJONELL DUSJ

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

DESIGN

GROHE KJØKKEN
grohe.no

GROHE LAVTRYKKSARMATUR
BESTE VALG –
VÅR ANBEFALING

GROHE KJØKKEN

grohe.no

OPPDAG
GROHES VERDEN
Det du ser her er bare et lite utvalg av alt GROHE tilbyr. Uansett om du er ute etter
ideer og inspirasjon eller løsninger til bad og kjøkken, kommer du til å finne det her.
Skann QR-kodene for å se de nyeste brosjyrene, som du kan laste ned som PDF
på nettbrettet eller smarttelefonen din. Eller besøk GROHEs verden på grohe.no

BLUE HOME-BROSJYRE
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VANN. INTELLIGENT. NYTELSE.
MAGASIN

BATH-BROSJYRE

SPA-BROSJYRE

CERAMICS-BROSJYRE

SENSIA ARENA-BROSJYRE

RAPIDO SMARTBOX-BROSJYRE

EN GLOBAL
BEDRIFT
GROHE ER EN DEL AV LIXIL, EN GLOBAL
MARKEDSLEDER I HUS- OG BYGGEBRANSJEN.
LIXIL startet i Japan tidlig på 1900-tallet, og bedriften er i dag
en av de største innen vår bransje. Vi har en unik portefølje,
med alt fra teknologi som revolusjonerer hvordan vi interagerer
med vann, til et fullstendig utvalg av innvendige og utvendige
materialer og produkter til hus og store arkitektoniske prosjekter.
LIXIL har virksomhet i 150 land, og bedriften designer og
produserer produkter som brukes av mer enn en milliard
mennesker over hele verden hver eneste dag.

Sammen er vi sterkere. Ved å kombinere vår GROHEekspertise som verdensledende innen sanitærutstyr med
den unike teknologien og kunnskapen fra LIXILs andre
merkevarer for vannteknologi, kan GROHE nå tilby komplette
baderomsløsninger som består av innovative produkter
som dusjtoaletter og SmartControl-dusjer, sammen med
revolusjonerende teknologi som AquaCeramic sanitærporselen
som forblir rent i 100 år. LIXILs produkter og løsninger er
vakre, funksjonelle og pålitelige, og de forandrer hvordan
mennesker lever over hele verden.

Verden endres raskt, og LIXILs bedrifter bidrar til å
forme den. Med alle våre merkevarer og all vår teknologi
designer og produserer vi morgendagens løsninger i dag.
LIXILs produkter forvandler plassen vi bruker til å arbeide,
lære, reise, slappe av og leve – fra utvikling av smarte
innovasjoner i menneskers hjem og kontorer, til å omdefinere
verdens mest berømte byer.

Sammen deler vi en visjon om en bedre morgendag –
for kundene våre og for verden. Som et globalt
produksjonsfirma vet vi at vi spiller en viktig rolle for å sikre
planetens fremtid. Vi er markedsledende innen ting som
energieffektivitet og vannbesparende teknologi, og vi har
som mål å drive virksomheten vår helt uten miljøpåvirkninger
innen 2030. Vi mener at alle har krav på rene og trygge
sanitæranlegg, og vi bruker ekspertisen vår for å gjøre det
mulig.

Sammen med GROHE i LIXILs familie av
verdensledende merkevarer finner vi American
Standard, INAX, DXV by American Standard og
Permasteelisa. Samlet gjør merkevarene våre oss til
verdens største bedrift innen kraner og rørprodukter, samt
Japans største leverandør av husprodukter. Vi leder an på
mange andre måter rundt om i verden takket være vårt
delte fokus på å skape innovasjoner som virkelig forbedrer
menneskers liv.

Sammen skaper vi fremiden for et godt liv for alle,
over alt.

Du finner mer informasjon på lixil.com

Følg oss

Skann QR-koden for å laste ned den
nyeste brosjyren som PDF på nettbrettet
eller smarttelefonen din.

Grohe AS
Engebrets vei 3
0275 Oslo
Norge
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