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Välkommen till det smartaste sortimentet i branschen,
där köksblandare, vattensystem och kundvänliga funktioner
kombineras med enastående design. Njut av den
ultimata köksupplevelsen med GROHE.

GROHE KÖK

OPENWATERHEATER

EASYEXCHANGE

EASYDOCK

Perfekt flöde i kombination med
öppna varmvattenberedare.

Luftaren är enkel att montera
och ta bort med bara ett mynt.

Garanterat enkel indragning och
mjuk dockning för det utdragbara
duschhuvudet, varje gång.

STOPVALVE

REALSTEEL

SPEEDCLEAN

Med avstängningsventil för
diskmaskin på kranhuset.

Tillverkad i solitt rostfritt stål –
ett robust material med
antibakteriella egenskaper.

Ta bort kalk med
en enda avtorkning.

PREWINDOW

EASYTOUCH

FRAMÅTROTERANDE

När du vill öppna fönstret
lyfter du upp kranen och
lägger den plant.

Bara nudda kranen var som helst
med handleden, armbågen eller
fingertoppen för att öppna eller
stänga av kranen.

Greppet förs framåt så att
det inte utsätts för stänk.

COMFORTHEIGHT

FOOTCONTROL

Pipens höjd gör det enkelt
att fylla stora kastruller.

Rör bara vid undersidan av
skåpet lätt med foten för att
öppna och stänga kranen.

ZERO
(Bly- & nickelfri)

ENHANCED WATER

UTDRAGBAR PERLATOR

GROHFLEXX

Vatten med överlägsen kvalitet
direkt från kökskranen – sparar
tid, pengar och miljö.

Ökar kranens räckvidd.

Med flexibel och hygienisk
GrohFlexx-köksslang i santopren.

UTDRAGBART
PERLATORDUSCHHUVUD

PROFESSIONELLT
DUSCHHUVUD

EASYDOCK M

Ökar kranens räckvidd och
erbjuder olika strålmönster.

Med en 360° fjäderarm
och enkel växling mellan
duschhuvudet och perlatorn.

CHILDLOCK

UTDRAGBART
DUSCHHUVUD
MED DUBBELSTRÅLE

Inbyggd säkerhetsmekanism
som gör att små barn inte kan
öppna kranen av misstag.

Vattnet kommer aldrig i kontakt
med bly och nickel tack vare de
isolerade inre vattenledningarna.

Inbyggd magnet för sömlös
dockning av duschhuvudet.

AQUAGUIDE
Variabelt piphuvud för justering
av vattenflödet

Ökar kranens räckvidd och
gör det enkelt att växla mellan
perlatorn och duschhuvudet.

TITAN INUTI

SWIVELSTOP

Alla varmvattenbehållare
i vår GROHE Red-kollektion
är tillverkade i titan.

Begränsad vridvinkel förhindrar
översvämning.

GROHE SILKMOVE

GROHE COOLTOUCH

GROHE ECOJOY

Mjukast möjliga hantering för
smidig precision och total
kontroll som varar en livstid.

Ingen skållning på heta ytor tack
vare 100 % GROHE CoolTouch.

Spara dyrbara resurser och
njut av 100 % vattenkomfort.

GROHE SILKMOVE ES

GROHE STARLIGHT

Den intelligenta kombinationen
av energibesparing och smidig
vattenstyrning.

Hållbara ytor, från lyxigt matta
till diamantglänsande.

PRAKTISKA
FUNKTIONER
Vattensystem och kökskranar från GROHE uppfyller alla
dina önskemål med bland annat användarcentrerade
funktioner och geniala detaljer som gör hela skillnaden.
Fler valmöjligheter, mer bekvämlighet och större
flexibilitet gör våra produkter till ett nöje att använda.

grohe.se

GROHE KÖK

Bästa kunder,
Köket är hemmets hjärta. Det är där familjen samlas, vänner
umgås och upplevelser delas. Hos GROHE använder vi vår
unika hantverksskicklighet för att skapa smart teknik som
smidigt levererar vatten till ditt kök, så att du kan laga mat,
diska, dricka och bara njuta. Vi strävar efter att skapa eleganta
och intelligenta produkter som kombinerar design, kvalitet,
teknik och hållbarhet. Med vårt mest kompletta kökssortiment
hittills strävar vi efter att finnas i hjärtat av ditt hem.
Ett perfekt exempel på företagets inställning är GROHEs
vattensystem. Vår prisbelönta design speglar vår bakgrund
som skickliga och innovativa hantverkare. Med en enda
knapptryckning eller varsam vridning på kranen levererar
GROHE Red- och Blue-systemen rent och filtrerat vatten,
både varmt och kallt. När du kan få friskt vatten direkt
i glaset eller koppen elimineras behovet av vatten på flaska
och vattenkokare, vilket skapar ett mer hållbart sätt att njuta
av vatten i livet.
Vi vet att det krävs teknik som är tillförlitlig och praktisk
för att laga underbar mat: teknik med unika funktioner
och intelligent design som återspeglar din personliga
smak. Denna insikt har gjort det möjligt för oss att utveckla
GROHEs marknadsledande Premium Lifestyle-kollektioner,

med smarta och eleganta funktioner som våra GROHE
EasyTouch- eller GROHE FootControl-produkter som
hjälper dig att hålla händerna fria i köket. Eller våra distinkta
Essence Professional Colour-produkter som skapats för att
uppmuntra din kulinariska kreativitet, och därmed utgör
ännu ett tillskott till vårt omfattande kökssortiment.
En passion för smak är avgörande för allt du skapar i köket,
och hos GROHE siktar vi på att komplettera detta med vår
passion för att leverera bästa möjliga hantverksskicklighet
och teknik i varje produkt. Den här inriktningen ligger
bakom framgångarna för våra Performance-serier, med flera
designkombinationer och höjd- och installationsalternativ
som gör att du kan skapa kök som är säkrare, enklare och
roligare att använda.
Den unika kombinationen av hantverksskicklighet och
framsynta innovationer innebär att vi kan leverera alla
produkter du behöver för att skapa kök som är praktiska,
tillförlitliga och eleganta, vilket är själva kännemärket för
GROHE.

Med vänlig hälsning,
Michael Rauterkus
VD Grohe AG
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GROHE KÖK VARUMÄRKE

PURE FREUDE
AN WASSER.
Livgivande, universellt och glädjerikt – själva vattnet
är inspirationen för hela vårt distinkta produktsortiment.
Alla produkter bygger ständigt på våra fyra kärnvärden:
Kvalitet, teknik, design och hållbarhet. Genom att balansera
dessa i allt vi gör kan vi leverera oöverträffad vattenglädje
till våra kunder.
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GROHE KÖK VARUMÄRKE

grohe.se

KVALITET

TEKNIK

DESIGN

HÅLLBARHET

TYSK PERFEKTIONISM VÄCKER TOTALT FÖRTROENDE
HOS KUNDERNA.

BEMÄSTRA VATTEN GENOM TEKNIK.

SIGNATURELEMENT MED PERFEKT STIL.

VATTEN SOM REN NJUTNING I MÅNGA
GENERATIONER FRAMÖVER.

Vi strävar efter utmärkt kvalitet som verkligen går på djupet
hos våra produkter. Vi strävar efter perfektion under varje
steg, från design till produktion och kundtjänst. Vår historia
av utmärkt tysk ingenjörskonst, noggranna interna tester och
flera olika certifieringsprocesser väcker totalt förtroende hos
kunderna för ett varumärke de kan lita på.

Under vår ständiga jakt på tekniska innovationer arbetar vi
för att integrera de senaste digitala framstegen och skapa
smarta lösningar som ökar kundens glädje av vatten. Våra
egna experter bemästrar kraften hos vattnet för att förbättra
kundernas upplevelser varje dag – sanningens ögonblick för
våra produkter och vårt varumärke.

Ett empatiskt och intuitivt designspråk ger oss möjlighet att
skapa produkter som känns som att de designats just för dig.
Detta unika GROHE-DNA märks tydligt både visuellt och
ergonomiskt och har gett oss ett flertal designutmärkelser:
referenser i världsklass vittnar om vårt erkännande världen runt.

Vatten är lika viktigt som luften vi andas, vilket är ännu
en anledning till att vi känner så starkt för det. För att kunna
erbjuda ”Pure Freude an Wasser”, inte bara för dagens kunder
utan för många generationer framöver, erbjuder vi hållbara
produktlösningar som GROHE Blue, GROHE EcoJoy och
GROHE SilkMove ES. Genom vår hållbarhetsrapport och
våra hållbarhetsutmärkelser visar vi att företaget menar
allvar med sitt åtagande att skydda planeten.
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KÖKSFUNKTIONER
Vattensystem och kökskranar från GROHE uppfyller alla
dina önskemål tack vare bland annat användarcentrerade
funktioner och geniala detaljer som gör hela skillnaden.
Fler valmöjligheter, mer bekvämlighet och större flexibilitet
gör våra produkter till ett nöje att använda.

GROHE KÖK KÖKSFUNKTIONER FOOTCONTROL

grohe.se

30 311 000
Elektronisk köksblandare L-pip
med utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

GROHE
FOOTCONTROL
Varför inte använda hands-free i kök där tid är viktigt
och användarvänlighet ett måste? GROHEs nya
FootControl-kranar kan aktiveras och stängas av med
en enkel tryckning med foten på basenheten, så att
du får händerna fria och blandaren förblir fläckfri. Tre
av våra mest populära kranar är försedda med den
här innovativa FootControl-tekniken, och den kan
dessutom monteras i efterhand för alla utdragbara
GROHE-kökskranar. Säg farväl till bakterier, kladd och
bekymmer genom en enkel tryckning med foten!

FOOTCONTROL
Rör bara vid undersidan av skåpet
lätt med foten för att öppna och
stänga kranen.

30 309 000
Sats för eftermontering
för uppgradering av alla utdragbara GROHE-kökskranar
med FootControl-tekniken.
Tillgänglig för följande serier:
K7, Zedra, Minta, K4, Essence, Parkfield, Europlus,
Eurodisc Cosmopolitan, Eurodisc, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart
Förutom lågtrycksvarianter och GROHE EasyTouch-kranar.
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GROHE KÖK KÖKSFUNKTIONER EASYTOUCH

GROHE
EASYTOUCH

grohe.se

EASYTOUCH
Bara nudda kranen var som helst med
handleden, armbågen eller fingertoppen
för att öppna eller stänga av kranen.

I köket sker mycket praktiskt arbete och multitasking är ett
måste. Varför inte underlätta för dig själv med en rörelseaktiverad
kran från GROHE? Vi har utvecklat två innovativa lösningar som
gör att du kan styra vattenflödet utan att använda händerna,
vilket gör köket mer hygieniskt, praktiskt och instinktivt att
använda. GROHEs kranar kan aktiveras genom en lätt beröring
med handleden eller armbågen. Frigör händerna och låt
kranen förbli skinande ren. Styr ditt kök med en enda beröring.
Köket är hjärtat i hemmet – och ibland kan där vara lite stökigt.
Med GROHEs innovativa EasyTouch-kranar förlorar du ingen
tid på grund av kladdiga fingrar, och korskontaminering
är historia. Med den dolda GROHE-tekniken kan du starta
och stoppa vattenflödet genom en lätt beröring med armen,
handleden eller baksidan av armen var som helst på pipen.
Inga mer flottiga fingeravtryck eller krångel med att försöka
vrida ett grepp med hjälp av armbågen.
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31 360 001
Elektronisk köksblandare L-pip
med utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

GROHE KÖK KÖKSFUNKTIONER OLIKA PIPAR

grohe.se

OLIKA
PIPAR
Med vårt sortiment av olika pipar kan du kombinera komfort och
användarvänlighet med stor flexibilitet i designen. Våra pipar finns
i flera olika höjder, från en kompakt och låg pip för små utrymmen
till en hög pip som passar perfekt för att fylla kastruller. Dessutom
kan du välja mellan U-, C- eller L-formade pipar som passar din
stil perfekt. Behöver du ännu mer flexibilitet? Våra pipar som går
att svänga eller har utdragbara duschhuvuden ger extra räckvidd,
kraft och prestanda för flitigt använda kök.
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GROHE KÖK KÖKSFUNKTIONER KRAFTFULLA DUSCHHUVUDEN
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KRAFTFULLA
STRÅLFUNKTIONER
Skaffa extra kraft för dina dagliga sysslor med GROHEs sortiment av
professionella och utdragbara duschhuvuden. Få ökad användningsradie
för maximal användarvänlighet! På många modeller kan du dessutom
växla mellan två olika strålfunktioner för ännu större flexibilitet. GROHE
EasyDock-funktionen med Glideflex-slang säkerställer att duschhuvudet
dockar smidigt på plats, och på vissa profession ella modeller som GROHE
EasyDock M används en magnet för att smidigt styra in duschhuvudet
på plats varje gång. När jobbet är klart kan du enkelt sköta rengöringen
tack vare GROHEs SpeedClean-funktion – tillgänglig för alla utdragbara
duschhuvuden med två strålfunktioner – som gör att du kan avlägsna
kalk från huvudet genom att helt enkelt dra över det med fingret.
31 395 DC0
Professionell köksblandare

PROFESSIONELLT
DUSCHHUVUD
Med en 360° fjäderarm
och enkel växling mellan
duschhuvud och perlator.
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GROHE KÖK KÖKSFUNKTIONER KRAFTFULLA DUSCHHUVUDEN
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GROHFLEXX
UTDRAGBART DUSCHHUVUD
MED DUBBELSTRÅLE

Med flexibel och hygienisk
GrohFlexx-köksslang i santopren.

Ökar kranens räckvidd och gör det
enkelt att växla mellan perlatorn
och duschhuvudet.

30 270 000
Köksblandare hög pip
med utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

EASYDOCK M
Inbyggd magnet för sömlös
dockning av duschhuvudet.
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GROHE KÖK KÖKSFUNKTIONER KRAFTFULLA DUSCHHUVUDEN
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EASYDOCK
Garanterat enkel indragning och
mjuk dockning för det utdragbara
duschhuvudet, varje gång.

32 663 001
Köksblandare hög pip
och utdragbar perlator

UTDRAGBART
PERLATORDUSCHHUVUD
Ökar kranens räckvidd och
erbjuder olika strålmönster.

UTDRAGBAR PERLATOR
Ökar kranens räckvidd.

31 482 002
Köksblandare hög pip med
utdragbart perlatorduschhuvud
Sidan 24 | 25

GROHE KÖK KÖKSFUNKTIONER SUPERSTEEL
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GROHE PVD
OÖVERTRÄFFAT HÅRD
OCH REPTÅLIG.
HÅLLBARA YTOR, FRÅN LYXIGT MATTA TILL DIAMANTGLÄNSANDE.
GROHEs kranar ser lika vackra ut i årtionden framöver som de gjorde när du först fastnade
för dem. Det särskilda receptet för framgången ligger i vår hållbara ytbehandling: GROHE
använder toppmodern teknik för att skapa ytbehandlingar av enastående kvalitet. PVDprocessen (Physical Vapour Deposition) ser till att ytans sammansättning blir tre gånger
hårdare, med en finish i glittrande guld eller sofistikerat rostfritt stål. Förutom att ytan blir
hårdare blir den också tio gånger mer reptålig, så att du kan uppskatta utseendet en hel livstid.

NYA FÄRGER

GROHE
SUPERSTEEL

000 I StarLight Krom

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

GROHE StarLight
Krom

GROHE PVD
10 x mer reptålig
3 x hårdare yta

FANTASTISKT UTSEENDE – ENASTÅENDE TÅLIGHET
För att fylla sitt syfte behöver ett kök vara tåligt. GROHEs SuperSteelyta gör jobbet, och mer därtill. Den innovativa PVD-beläggningen är
faktiskt tio gånger mer reptålig än krom. Den silkesmatta stålytan ser
inte bara fantastiskt bra ut, utan visar också prov på sin tålighet under
den dagliga användningen. Fingeravtryck på ytan? Inte här. Det finns
inte någon plats på ytan för mikrober och bakterier att samlas heller,
vilket i hög grad minskar mikrobantalet. Därmed håller sig armaturens
yta hygieniskt ren, dag ut och dag in.

Krom
Nickel

Nickel

Koppar
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Koppar

GROHE KÖK KÖKSFUNKTIONER PREWINDOW
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GROHE
OPENWATERHEATER
I kök som ligger långt från den centrala varmvattenförsörjningen
är det vanligt med små varmvattenberedare direkt under
diskbänken. I sådana fall krävs en särskild köksblandare.
Varmvattnet kan flöda direkt och den här lösningen erbjuder
perfekt stråle i kombination med öppna varmvattenberedare.
Tillgängligt med följande serier:
Zedra, Minta, Europlus, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto,
Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan

GROHE
PREWINDOW
Om du har diskhon framför ett fönster får du en utsikt
som kan lugna och inspirera dig medan du lagar mat eller
diskar. Med GROHE PreWindow-lösningen kan du enkelt
öppna och putsa fönstret. Lyft bara upp kranen och lägg
den plant på ytan – så är det klart.
Tillgängligt med följande serier:
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan
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GROHE KÖK KÖKSFUNKTIONER GROHE ZERO
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GROHE ZERO
(Bly+NickelFRI)
Vattnet kommer aldrig i kontakt med bly och nickel
tack vare de isolerade inre vattenledningarna.
Tillgängligt med följande serier:
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan, Europlus
Concetto, Essence New

GROHE
StopValve
Den här lilla avstängningsventilen vid basen av köksblandaren
stänger av vattenförsörjningen till diskmaskinen eller tvättmaskinen
för maximal smidighet i dina vardagssysslor. Med en snabb vridning
stängs vattnet av på säkert sätt.
Tillgängligt med följande serier:
Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

GROHE
COOLTOUCH
Ingen skållning på heta ytor tack
vare 100 % GROHE CoolTouch.
Tillgängligt med följande serier:
GROHE Red, GROHE Blue, Essence, Concetto, Eurosmart
Sidan 30 | 31
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VATTENSYSTEM
Vatten är källan till liv – friskt, flödande och nödvändigt. Vårt
sortiment med vattensystem erbjuder dig en skräddarsydd
och praktisk upplevelse med rent och klart vatten som blir
en källa till hälsa och njutning i hemmet.

GROHE KÖK VATTENSYSTEM
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GROHE KÖK VATTENSYSTEM

01
GROHE
BLUE
Sidan 38
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02
GROHE
RED
Sidan 66

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE
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GROHE
BLUE
Njut av fördelarna med friskt filtrerat vatten var du
än är. I det omfattande GROHE Blue-sortimentet hittar
du modeller utformade för varje situation – få filtrerat
vatten med eller utan kolsyra från kranen i ditt kök,
eller välj en modell som är idealisk för användning
i kontoret eller på arbetsplatsen. Behöver du bara
filtrerat vatten i köket? Då är vår kran på instegsnivå
det perfekta valet. Alla versioner av GROHE Blue
har samma slanka och moderna design, intuitiva
användning och inbyggda praktiska funktioner.

01

02

03

GROHE BLUE
HOME

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

Den överlägsna lösningen för hemmet.

Utmärkt för kontor och små/medelstora företag.

Det perfekta valet på instegsnivå.
Bara perfekt filtrerat vatten.

SIDAN 42

Sidan 38 | 39

SIDAN 54

SIDAN 58

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE
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GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE HOME
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nyhet
GROHE BLUE
HOME
DIN PRIVATA
VATTENKÄLLA
KYLT OCH KOLSYRAT
Gillar du kylt dricksvatten med eller utan kolsyra? Eller
något mitt emellan? Med GROHE Blue kan du välja vilket
du vill. Först filtreras vattnet för att avlägsna orenheter.
Därefter kyls det för att skapa den friska smaken som hos
en porlande bergskälla. När du vrider på kranen kan du
via en enkel rörelse med greppet välja att få vatten utan
kolsyra, lätt kolsyrat vatten eller kolsyrat vatten i glaset.
Friskt vatten skräddarsytt efter just din smak direkt från
kranen – enkelt som 1, 2, 3. Medan det högra greppet
på en GROHE Blue-kran blandar varmt och kallt vatten
som vanligt, sitter ett grepp på vänster sida som levererar
det kylda och filtrerade vattnet. Dessutom styr det hur
mycket kolsyra som ska finnas i dricksvattnet, från vatten
utan kolsyra till vatten som spritter av bubblor.
En LED-indikator på greppet ändrar färg så att du
snabbt kan se din valda kolsyrenivå – utan kolsyra, lätt
kolsyrat eller kolsyrat – samt när filternivån har sjunkit
under 10 % så att du snart måste byta filtret. Du kan
även ställa in vattentemperaturen efter din personliga
smak, med separat inställning från 6 °C till 10 °C.

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
BLUE HOME
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GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE HOME
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TA REDA PÅ VILKA FÖRDELAR SOM GROHE BLUE
GER DITT HEM:
Pip vridbar i 150°

Tänk dig att dricka vatten direkt från en bergskälla –
livsbejakande, törstsläckande och helt rent. Tänk dig
nu att du kan få samma hälsosamma och rena vatten
direkt från din egen kökskran. Vattensystemet GROHE
Blue gör detta till verklighet i ditt eget hem. Det förvandlar
vanligt kranvatten och filtrerar det så att det får samma
friska och rena smak som naturen avsett.
Oavsett hur perfekt vatten ser ut för dig – filtrerat, kylt,
kolsyrat eller alla tre på en gång – kan GROHE Blue se
till att du får det direkt från kranen.

Hygienisk perlator med två utlopp

SMAK

Separerade inre vattenvägar
för ofiltrerat kranvatten
och filtrerat dricksvatten.

GROHEs filter avlägsnar orenheter och ger vattnet en ren,
frisk smak som till och med överträffar vatten på flaska

HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Greppet förs framåt och har
räfflad struktur för bättre grepp

Genom att ta bort även små partiklar och lämna kvar
mineralerna gör GROHE Blue att du kan dra nytta av
vattnets hälsosamma egenskaper

BEKVÄMLIGHET
nu behöver du inte längre bära hem tunga vattenflaskor

HÅLLBARHET
mer skonsamt mot miljön tack vare minskat avfall från
förpackningar och tillverkning jämfört med vatten på flaska
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Insats med SilkMove-teknik
för vanligt kranvatten

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE HOME

grohe.se

UTAN KOLSYRA, LÄTT KOLSYRAT ELLER KOLSYRAT:
VALET ÄR DITT
Hur kolsyrat vill du ha ditt vatten? Det är en smakfråga.
GROHE Blue Home har en enkel och intuitiv mekanism
som gör att du kan kolsyra dricksvattnet med en enkel
knapptryckning. Läckert kylt och filtrerat vatten precis
som du – och hela din familj – vill ha det.

I de lugnaste vatten ... Om du föredrar ditt vatten kylt och
utan kolsyra är det hur enkelt som helst: tryck bara på den
översta knappen. LED-lamporna lyser blått och ditt glas
fylls med rent, uppfriskande vatten.
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Kolsyrat – men inte för mycket? Mer lätt kolsyrat? Inga
problem. Tryck på båda knapparna efter varandra –
LED-lamporna lyser turkos – för att få en fint kolsyrad
vattenstråle.

Bubblande kolsyrat vatten. Om detta är din favorittörstsläckare
trycker du bara på den nedre knappen – LED-lampan lyser
grönt – för ett glas vatten som är perfekt för dig.

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE HOME

HÄLSOSAMMARE LIV FRÅN KÄLLAN

BEKVÄMLIGHET PÅ KRAN

Vatten är det mest dyrbara och spännande elementet
på jorden. Det är källan till själva livet och har bevisade
fördelar för vår hälsa, vårt välbefinnande och till och med
vårt utseende. ”Deutsche Gesellschaft für Ernährung”
(tyska livsmedelsförbundet) rekommenderar att vi dricker
minst två liter vatten om dagen.

Tänk på hur mycket energi och krångel det går åt för att
ha tillräckligt med vatten på flaska hemma. Du måste
köpa det från affären och sedan bära det från bilen till
huset. När du kommit hem måste du hitta någonstans
att förvara flaskorna. Och när du druckit vattnet måste
du lämna tillbaka eller återvinna plastflaskorna innan
hela processen börjar om på nytt.

Många av oss väljer att köpa vatten på flaska, antingen
på grund att det smakar bättre än kranvatten eller för att
vi tror att det är nyttigare än kranvatten. Vetenskapliga
analyser visar dock att de stränga kontrollerna och
bestämmelserna för vår vattenförsörjning gör att
kranvatten är minst lika bra som vatten på flaska.
En annan anledning till att människor lägger en mindre
förmögenhet på vatten på flaska är att de vill ha kolsyrat
vatten. Nu ger GROHE Blue dig alla fördelar med vatten
på flaska direkt från kranen. Det smakar utmärkt och du
kan även få det kolsyrat. Detta gör GROHE Blue till den
ultimata lösningen, både för hälsan och för den goda
smakens skull.
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Genom att installera ett GROHE Blue-system i köket kan
du glömma allt krångel och extra arbete med vatten på
flaska, utan att kompromissa med smaken eller hälsan.
Vrid bara på kranen och njut av en oöverträffat frisk
upplevelse. Kan det bli enklare än så?
VATTEN BEHÖVER INTE KOSTA JORDEN NÅGOT
Det krävs otroliga 7 liter vatten för att tillverka en
enda liter mineralvatten på flaska. För att inte tala om
energiåtgången, CO2-utsläppen och de 1,5 miljoner ton
plastförpackningar som branschen använder varje år.
Vi på GROHE arbetar ständigt för att trygga framtiden
för vattnet, vår viktigaste naturresurs. Detta är drivkraften
bakom utvecklingen av produkter som GROHE Blue,
som hjälper människor att hantera sin vatten- och
energiförbrukning.

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE HOME

grohe.se

MAGIN SITTER I FILTRET
För vårt GROHE Blue-system har vi samarbetat med Europas
ledande vattentekniker BWT i syfte att säkerställa att vårt
system ger dig en oöverträffat uppfriskande upplevelse.
Vårt högpresterande filter i storlek S medföljer varje GROHE
Blue Home-startsats. Det använder en filtreringsprocess
i fem steg för att avlägsna även de allra minsta partiklarna
från kranvattnet, samtidigt som alla viktiga mineraler som
är bra för din hälsa lämnas kvar.
FÖRBIPASSERINGSINSTÄLLNING
En liten mängd kalk i vattnet är viktigt
för att vattnet ska smaka bra och ha en
bra mineralbalans. Med förbipasseringsinställningen kan en liten mängd
vatten filtreras utan att kalket tas bort
i jonbytaren.

INLOPPSVATTEN

UTLOPPSVATTEN
FILTRERING I FEM STEG

FITRERING AV FÖRBIPASSERINGSVATTEN

FÖRBIPASSERINGSVATTENFLÖDE

Dessutom finns två andra filter tillgängliga.
Om du bor i ett område med mjukt vatten
passar filtret med aktivt kol perfekt för dig.
Det förbättrar smaken, men påverkar inte
kolsyrenivåerna i vattnet.
Om du vill ha bästa möjliga smak och
hälsofördelar passar magnesium+-filtret
bäst för dig. Det tillför upp till 35 mg
magnesium till varje liter vatten, vilket

FIN FILTRERING
Fångar upp även de finaste
kvarvarande partiklarna.

FILTRERING MED AKTIVT KOL
En andra filtreringsprocess
för maximal smakupplevelse.
Förbipasseringsvattnet filtreras
och renas samtidigt som de
viktiga mineralerna bibehålls.

HÖGPRESTERANDE JONBYTARE
Avlägsnar kalk och metalliska ämnen.

hjälper dig att få tillräckligt av den här
viktiga mineralen samtidigt som ditt
te eller kaffe får bästa möjliga smak.
Mer information om våra olika filter
finns på: grohe.se

FÖRFILTER MED AKTIVT KOL
(= FÖRBÄTTRAD SMAK)
Avlägsnar klor och vissa organiska
föreningar, inklusive insekts- och
ogräsmedel, för en renare och
friskare smak.

FÖRFILTRERING
Filtrerar bort grova sandoch jordpartiklar.
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GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE HOME

grohe.se

nyhet

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >

VARJE GROHE BLUE HOME INNEHÅLLER:

BLUE HOME

CO2-FLASKA 425 g

FILTER I
STORLEK S

KARBONATOR
GROHE BLUE HOME

31 454 000 / 31 454 DC0
GROHE Blue Home-startpaket
med L-pip

31 455 000 / 31 455 DC0
GROHE Blue Home-startpaket
med C-pip

Färgalternativ:
000 I StarLight Krom |
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DC0 I SuperSteel

31 456 000 / 31 456 DC0
GROHE Blue Home-startpaket
med U-pip

31 498 000 / 31 498 DC0
GROHE Blue Home-startpaket
Mono

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE PROFESSIONAL

grohe.se

I de lugnaste vatten ... Om du Mer lätt kolsyrat? Inga problem. Bubblande kolsyrat vatten.
föredrar ditt vatten svalt och
utan kolsyra är det hur enkelt
som helst.

31 323 DC1
GROHE Blue Professional-startpaket med:
Ettgreppsblandare med filterfunktion,
vattenfilter komplett med filterhuvud,
kylare och karbonator

GROHE BLUE
PROFESSIONAL
EN FRISK KÄLLA
FÖR KONTORSKÖK
Gillar du kylt dricksvatten med eller utan kolsyra?
Eller något mitt emellan? Med GROHE Blue kan
du välja vilket du vill. Först filtreras vattnet för
att avlägsna orenheter. Därefter kyls det för att
skapa den friska smaken som hos en porlande
bergskälla. När du vrider på kranen kan du via en
enkel rörelse med greppet välja att få vatten utan
kolsyra, lätt kolsyrat vatten eller kolsyrat vatten
i glaset.
Friskt vatten skräddarsytt efter just din smak direkt
från kranen – enkelt som 1, 2, 3. Medan det högra
greppet på en GROHE Blue-kran blandar varmt
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och kallt vatten som vanligt, sitter ett grepp på
vänster sida som levererar det kylda och filtrerade
vattnet. Dessutom styr det hur mycket kolsyra
som ska finnas i dricksvattnet, från vatten utan
kolsyra till vatten som spritter av bubblor.
En LED-indikator på greppet ändrar färg så att
du snabbt kan se din valda kolsyrenivå – utan
kolsyra, lätt kolsyrat eller kolsyrat – samt när
filternivån har sjunkit under 10 % så att du
snart måste byta filtret. Du kan även ställa in
vattentemperaturen efter din personliga smak,
med separat inställning från 6 °C till 10 °C.

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE PROFESSIONAL

grohe.se

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
BLUE PROFESSIONAL

31 324 001 / 31 324 DC1
GROHE Blue Professional-startpaket med:
Ettgreppsblandare med filterfunktion,
vattenfilter komplett med filterhuvud,
kylare och karbonator

31 346 001 / 31 346 DC1
GROHE Blue K7 Professional-startpaket med:
Ettgreppsblandare med filterfunktion,
vattenfilter komplett med filterhuvud,
kylare och karbonator

31 355 001 / 31 355 DC1
GROHE Blue Professional-startpaket med:
Ettgreppsblandare med filterfunktion,
vattenfilter komplett med filterhuvud,
kylare och karbonator

VARJE GROHE PROFESSIONAL INNEHÅLLER:

31 347 002 / 31 347 DC2
GROHE Blue Minta Professional-startpaket med:
Ettgreppsblandare med filterfunktion,
vattenfilter komplett med filterhuvud,
kylare och karbonator

31 323 001 / 31 323 DC1
GROHE Blue Professional-startpaket med:
Ettgreppsblandare med filterfunktion,
vattenfilter komplett med filterhuvud,
kylare och karbonator

VATTENFILTER KOMPLETT MED
FILTERHUVUD, KYLARE OCH
KARBONATOR

Färgalternativ:
001/002 I StarLight Krom |

Sidan 56 | 57

DC1/DC2 I SuperSteel

31 302 001 / 31 302 DC1
GROHE Blue Professional-startpaket med:
Ettgreppsblandare med filterfunktion,
vattenfilter komplett med filterhuvud,
kylare och karbonator

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE PURE

GROHE BLUE
PURE
VATTENRENAREN
Om du föredrar rent, filtrerat vatten som inte är kylt är
GROHE Blue Pure lösningen för dig. Det högra greppet
på en GROHE Blue Pure-kran blandar varmt och kallt
vatten som vanligt, medan greppet till vänster levererar
det filtrerade vattnet. Välj den typ av kran du vill ha
bland fyra olika alternativ – en C- eller U-formad pip,
GROHE Blue K7 med utdragbart duschhuvud som
tillbehör eller GROHE Blue Minta. Du kan även lägga
till en elegant GROHE Blue Mono-pelarkran bredvid
din befintliga kran – valet är ditt.

33 249 001
GROHE Blue Pure-startpaket med:
Ettgreppsblandare med filterfunktion
och vattenfilter komplett med filterhuvud

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
BLUE PURE
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GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE PURE

grohe.se

VARJE GROHE BLUE PURE INNEHÅLLER:

31 354 001 / 31 354 DC1
GROHE Blue K7 Pure-startpaket med:
Ettgreppsblandare med sidodusch
och filterfunktion, glaskaraff och
vattenfilter komplett med filterhuvud
31 345 002 / 31 345 DC2
GROHE Blue Minta new Pure-startpaket
med: Ettgreppsblandare med filterfunktion
och vattenfilter komplett med filterhuvud

33 249 001 / 33 249 DC1
GROHE Blue Pure-startpaket med:
Ettgreppsblandare med filterfunktion
och vattenfilter komplett med filterhuvud

31 344 001 / 31 344 DC1
GROHE Blue K7 Pure-startpaket med:
Ettgreppsblandare med filterfunktion
och vattenfilter komplett med filterhuvud

31 299 001 / 31 299 DC1
GROHE Blue Pure-startpaket med:
Ettgreppsblandare med filterfunktion
och vattenfilter komplett med filterhuvud
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Färgalternativ:
001/002 I StarLight Krom |

DC1/DC2 I SuperSteel

31 301 001 / 31 301 DC1
GROHE Blue Mono Pure-startpaket med:
Ettgreppsblandare med filterfunktion
och vattenfilter komplett med filterhuvud

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE TILLBEHÖR

GROHE BLUE
TILLBEHÖR
Gör det mesta av det goda, kylda och filtrerade vattnet
i kranen med vårt sortiment av GROHE Blue-tillbehör.
Från utbytesfilter för alla GROHE Blue-kranar till CO2patroner för GROHE Blue Chilled and Sparkling, plus
vårt eget sortiment med GROHE-vattenglas och karaffer –
här kan du hitta allt du behöver för att njuta av praktisk
tillgång till svalt, fräscht dricksvatten i hemmet.

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
BLUE TILLBEHÖR
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GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE BLUE TILLBEHÖR

grohe.se

40 422 000
GROHE Blue CO2-startpaket
flaska 425 g 4 st.
Tillgängligt som:
40 687 000
GROHE Blue CO2-påfyllningspaket
flaska 425 g 4 st.

40 405 000
GROHE Blue glaskaraff

40 423 000
GROHE Blue CO2-startpaket
med 2 kg flaska
40 424 000
GROHE Blue CO2-påfyllningspaket
med 2 kg flaska
40 437 000
GROHE Blue-glas,
6 st

40 694 000
adapter till GROHE Blue
BWT-filterhuvud, endast för användning
tillsammans med 40 434 001

40 404 001
GROHE Blue-filter
storlek S
Kapacitet 600 liter vid 15° KH

40 848 000 / 40 848 SD0
GROHE Blue-dricksflaska tritan (BPA-fri)
GROHE Blue-dricksflaska i rostfritt stål
500 ml
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40 434 001
GROHE Blue-rengöringspatron

40 430 001
GROHE Blue-filter
storlek M
Kapacitet 1 500 liter vid 15° KH
40 412 001
GROHE Blue-filter
storlek L
Kapacitet 3 000 liter vid 15° KH

40 547 001
GROHE Blue-filter med aktiverat kol
För områden med vatten
som har en hårdhet på < 9° KH
Kapacitet 3 000 liter
40 691 001
GROHE Blue Magnesium+-filter
med magnesium och utmärkt smak
Kapacitet 400 liter vid 15° KH

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE RED

Sidan 66 | 67

grohe.se

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE RED

nyhet
GROHE
RED
DEN HETASTE PLATSEN
I KÖKET
Vänta aldrig mer på att vattnet ska koka. Med det
innovativa GROHE Red-systemet kan du fylla allt från
en mugg till en stor kanna med kokhett vatten på ett
ögonblick – direkt från kökskranen. Med GROHE Red
har du fortfarande din standardköksblandare, men
separata tryckknappar ger dig kokhett vatten via kranen.

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
RED
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GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE RED

grohe.se

TEKNIK
DU KAN LITA PÅ

Pip, vridbar i 150°

STRÖMLINJEFORMA DITT KÖK

FRISK, REN
SMAK

Vänta aldrig mer på att vattnet ska koka. Med det
innovativa GROHE Red-systemet kan du fylla allt från
en mugg till en stor kanna med kokhett vatten på ett
ögonblick – direkt från kökskranen. Med GROHE Red
har du fortfarande din standardköksblandare, men
en tryckknapp ger dig kokhett vatten via kranen.
Separerade inre vattenvägar
för vanligt kranvatten och
kokande vatten

Filtrerat vatten uppvärmt till 100 ºC
för en enastående smakupplevelse

MINDRE
SLÖSERI

Greppet förs framåt och har
räfflad struktur för bättre grepp

Du tar bara det varmvatten du behöver,
vilket gör att du sparar vatten och energi

INGEN MER
VÄNTAN

Tryckknappar med
ChildLock-säkring
för kokande vatten

Insats med SilkMove-teknik
för vanligt kranvatten

Kokhett vatten finns tillgängligt så fort du
trycker på knappen, så du behöver aldrig
mer vänta på att vattnet ska koka upp

RENGÖR DIN
ARBETSYTA
Filtrerat vatten uppvärmt till 100 ºC – inget
behov av vattenkokare som tar plats. GROHE
Red uppfyller alla dina vattenbehov med en
enda kran
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GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE RED

EN ENDA ENKEL LÖSNING
SMAKA PÅ SKILLNADEN
Använd GROHE Red tillsammans med ett GROHE Blue-filter,
så kan du få friskt och nyfiltrerat vatten serverat kokhett. Avnjut
ditt te och kaffe med en härligt ren smak. Varmvattenberedaren
där vattnet hettas upp är gjord i titan, som inte lämnar någon
metallisk smak i vattnet. Den är också mycket motståndskraftig
mot rost och kalkuppbyggnad, vilket innebär att smaken förblir
utmärkt under hela kranens livslängd.
FÅ MER PLATS I KÖKET
Vilket livligt kök behöver inte mer utrymme på arbetsytorna?
Med GROHE Red kan du slippa ha en vattenkokare på arbetsytan
och få både varmt och kallt blandat vatten samt kokhett vatten
från samma kran. Systemets kompakta varmvattenberedare är
konstruerad för att passa diskret under diskbänken, så att du får
mer utrymme på diskbänken och ett renare och prydligare kök.
SPARA DYRBAR TID
Vänta aldrig mer på att vattnet ska koka upp så att du kan
få den kopp kaffe eller det te du behöver. Vi är alla upptagna
i vardagen, och att vänta på att vattnet ska börja koka är ännu
en syssla som hindrar oss från att slappna av. Oavsett om
det gäller att koka pasta, blanchera grönsaker eller förbereda
nappflaskan, minskar GROHE Red väntetiden eftersom du
har kokhett vatten tillgängligt direkt när du behöver det.
SPARA VATTEN, SPARA ENERGI
Tänk efter hur ofta du brukar koka upp vatten. Hur ofta använder
du egentligen allt du kokat? Med GROHE Red tar du bara det
varmvatten du behöver, vilket sparar på dyrbart vatten och tid.
I kombination med den stora GROHE Red-varmvattenberedaren,
som kan ersätta varmvattenutloppet i köket, sparar systemet
ännu mer vatten. Den stora GROHE Red-varmvattenberedaren
levererar både det kokheta vattnet och varmvattnet till köksblandaren. Därmed slipper du slösa vatten medan du väntar på rätt
temperatur.
KOKHETT VATTEN PÅ KRAN
Hur många gånger om dagen kokar du vatten? Från morgonens
första kopp te till det sena kvällsmålet med pasta, kokar vi vatten
oräkneliga gånger under dagen – och ofta mer än vad vi egentligen
behöver. Med GROHE Red har du vatten värmt till 100 ºC redo
när du vill ha det. Det är praktiskt och sparar både vatten och tid.
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grohe.se

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE RED

grohe.se

TEKNIK
DU KAN LITA PÅ
Matlagning, rengöring, sterilisering … för att inte
tala om alla uppfriskande koppar med te och kaffe.
Det finns så många saker som vi använder kokhett
vatten till i vardagen, så varför inte se till att skaffa
det så snabbt, enkelt och ekonomiskt som möjligt.
Med GROHE Red-systemet kan du få kokhett vatten
direkt utan att behöva stöka med en vattenkokare,
och dessutom med många andra fördelar. Njut
av en renare smak som är mer ekonomisk än en
vattenkokare och gör av med mindre energi, direkt
från kranen när du än behöver det. Med GROHE
Red kan du strömlinjeforma köket med någon av tre
eleganta varianter, och samtidigt uppfylla alla dina
vattenbehov i köket med en enda slank kran.

CHILDLOCK
Säkerheten är viktigast i familjens kök. Det är
därför GROHE Red-kranarna är försedda med
en barnspärr som gör det i praktiken omöjligt
att bränna sig. För att det kokande vattnet
ska flöda måste du låsa upp funktionen med
den övre tryckknappen innan du kan använda
den nedre tryckknappen.
GROHE RED-TITANBEREDARE
Alla varmvattenbehållare i vår GROHE Redkollektion är tillverkade i titan. Till skillnad från
rostfritt stål och koppar, två metaller som
traditionellt används för varmvattenberedare,
är titan mycket motståndskraftigt mot rost och
kalkansamling. Detta ger perfekt prestanda
under hela livslängden. Det garanterar också
att vattnet är fritt från metalliska smaker.
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GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE RED

GROHE Red-varmvattenberedare*
är kostnads- och energieffektiva – den
förbättrade designen och isoleringen
gör att de får en A-klassificering för
sin effektivitet.

Ska du på semester? Sätt då bara
varmvattenberedaren i semesterläge,
så värms vattnet bara upp till 60 ºC
för att spara ännu mer energi.
* GROHE Red-varmvattenberedare i storlek M:
Energieffektivitet klass A, värmeförlust maximalt 14 Wh
GROHE Red-varmvattenberedare i storlek L:
Energieffektivitet klass A, värmeförlust maximalt 15,9 Wh
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Varmvattenberedare
i storlek L för 5,5 liter
kokande vatten på en gång

Varmvattenberedare
i storlek M för 3 liter
kokande vatten på en gång

Dessutom innebär det titan som används
vid tillverkningen av vattentankarna
att varmvattenberedaren blir enormt
tålig och inte rostar.

GROHE KÖK VATTENSYSTEM GROHE RED

grohe.se

nyhet
BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
RED
VARJE GROHE RED INNEHÅLLER
VARMVATTENBEREDARE (STORLEK M ELLER L)
& FILTERPAKET.

30 325 001 / 30 325 DC1
GROHE RED Duo
L-pip, storlek L
30 327 001 / 30 327 DC1
GROHE RED Duo
L-pip, storlek M

VARMVATTENBEREDARE
STORLEK L

30 079 001 / 30 079 DC1
GROHE RED Duo
C-pip, storlek L

30 080 001
GROHE RED Mono
C-pip, storlek L

30 083 001 / 30 083 DC1
GROHE RED Duo
C-pip, storlek M

30 085 001
GROHE RED Mono
C-pip, storlek M

Färgalternativ:
001 I StarLight Krom |
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DC1 I SuperSteel

VARMVATTENBEREDARE
STORLEK M

grohe.se
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GROHE PREMIUM
LIFESTYLE-KOLLEKTIONER
Vi på GROHE vet att köket återspeglar din personlighet. Det är mer
än bara en plats för matlagning och städning – det är där du kan
uttrycka dig, ha trevligt och till och med utmana dig själv. Därför
har vi har skapat en serie produkter som hjälper dig att släppa loss
din inre köksmästare. Våra produkter är försedda med professionella
och skräddarsydda funktioner som aldrig sviker, hjälper dig uppnå
bättre resultat och har en intelligent utformning som återspeglar
din personliga smak. Med GROHE Premium Lifestyle-kollektionerna
kan ditt kök vara lika individuellt som du själv.

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER K7

Sidan 82 | 83

grohe.se

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER K7

GROHE
K7
Det slanka och snygga K7-sortimentet erbjuder en
professionell kökskran med två piphöjder, en 360°
vridbar fjäderarm för maximal flexibilitet och ett
duschhuvud i metall som enkelt går att växla mellan
perlator och duschfunktion. K7-sortimentet innehåller
också en svängbar pip och varianter med utdragbart
duschhuvud med dubbelstråle och sidodusch som
garanterar bästa möjliga prestanda samt snygg design.
K7-kollektionen erbjuder bästa möjliga flexibilitet för
kök där prestanda är viktigt.

32 950 000
Professionell köksblandare

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
K7

Sidan 84 | 85

Sidorna 85 | 85

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER K7

grohe.se

32 176 000
Köksblandare med
utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

Sidan 86 | 87

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER K7

grohe.se

32 175 000 / 32 175 DC0
Köksblandare

31 379 000 / 31 379 DC0
Professionell köksblandare

32 176 000 / 32 176 DC0
Köksblandare med
utdragbart duschhuvud

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
K7

Sidan 88 | 89

32 950 000 / 32 950 DC0
Professionell köksblandare
Färgalternativ:
000 I StarLight Krom |

DC0 I SuperSteel

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER K7 FOOTCONTROL

grohe.se

nyhet
GROHE
K7 FOOTCONTROL
Lås upp de professionella möjligheterna i ditt kök med K7
FootControl-kranen. Njut av fantastiska resultat med det
professionella K7-duschhuvudet med den användarvänliga
FootControl-tekniken. Kranens rena arkitektoniska stil utgör
en designfunktion i sig, men de enastående professionella
funktionerna gör kranen lämplig för alla slags uppgifter.
För flitigt använda kök som kräver hög effektivitet ger K7
FootControl-kranen total kontroll – och ger dig fria händer
att sköta andra uppgifter.

30 312 000 / 30 312 DC0
Elektronisk köksblandare
med professionellt duschhuvud

Färgalternativ:
000 I StarLight Krom |

Sidan 90 | 91

DC0 I SuperSteel

Sidorna 91 | 91

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER MINTA

grohe.se

GROHE
MINTA
Ett elegant och minimalistiskt kök innebär inte att du behöver
kompromissa med prestanda. Det första du kommer att lägga
märke med när det gäller GROHEs Minta-kran är den slanka
och rena silhuetten, som passar perfekt i moderna kök. Men
det du kommer att ha nytta av dag efter dag är den fantastiska
flexibiliteten. Med sitt utdragbara duschhuvud med dubbelstråle
går rengöring, diskning och förberedelser enkelt, så att du kan
utnyttja ditt kök maximalt.

30 274 000 / 30 274 DC0
Köksblandare L-pip med
utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

32 168 000 / 32 168 DC0
Köksblandare L-pip
med utdragbar perlator
31 397 000
för öppen varmvattenberedare

Färgalternativ:
000 I StarLight Krom |

Sidan 92 | 93

DC0 I SuperSteel

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER MINTA

grohe.se

31 375 000 / 31 375 DC0
Köksblandare L-pip

32 488 000 / 32 488 DC0
Köksblandare U-pip

32 067 000 / 32 067 DC0
Köksblandare U-pip
med utdragbar perlator
32 322 000 / 32 322 DC0
Köksblandare U-pip
med utdragbar pipdusch

Färgalternativ:
000 I StarLight Krom |

Sidan 94 | 95

DC0 I SuperSteel

Sidorna 95 | 95

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER MINTA

grohe.se

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
MINTA

32 917 000 / 32 917 DC0
32 917 LSO / 32 917 KS0
Köksblandare C-pip
32 511 000
för öppen varmvattenberedare

32 918 000 / 32 918 DC0
Köksblandare C-pip
med utdragbar perlator
32 918 00E
med GROHE EcoJoy
32 321 000 / 32 321 DC0
Köksblandare C-pip med
utdragbart perlatorduschhuvud

Färgalternativ:
000/00E I StarLight Krom |

Sidan 96 | 97

DC0 I SuperSteel |

LS0 I MoonWhite |

KS0 I Velvet Black

Sidorna 97 | 97

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER MINTA TOUCH

grohe.se

nyhet
GROHE
MINTA TOUCH
GROHEs moderna och minimalistiska Minta-sortiment
med sina sensuella kurvor och bågar blir aldrig omodernt
och passar perfekt i alla moderna kök. Nu kan du lägga
till det senaste inom renlighet och smidighet med
EasyTouch-modellen. Minta Touch ger dig full kontroll
genom att du kan sätta på och stänga av vattnet genom
en lätt vidröring med armen.

31 358 001
Elektronisk köksblandare
C-pip med utdragbart
perlatorduschhuvud

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
MINTA TOUCH

Sidan 98 | 99

Sidorna 99 | 99

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER MINTA TOUCH

grohe.se

GROHE
MINTA TOUCH

31 360 001 / 31 360 DC1
Elektronisk köksblandare L-pip
med utdragbart perlatorduschhuvud

31 358 001 / 31 358 DC1
Elektronisk köksblandare C-pip
med utdragbart perlatorduschhuvud

Minta Touch är godkänd och rekommenderad för användning av personer med funktionsnedsättning
och äldre människor. Den har testats och fått betyget ”bra” av Institute for Gerontotechnik for Barrier
Free Building, tack vare den enkla manövreringen och ergonomiska utformningen.

Färgalternativ:
001 I StarLight Krom |

Sidan 100 | 101

DC1 I SuperSteel

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER ZEDRA

grohe.se

GROHE
ZEDRA

32 294 SD1
Köksblandare med
utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

GROHE Zedra har en dubbel styrknapp med låsfunktion
som gör att du enkelt kan växla mellan olika duschlägen,
samt ett SpeedClean-munstycke som gör det lätt att
avlägsna kalk. Oavsett om du väljer glänsande GROHE
StarLight (kromad finish) en matt SuperSteel-finish eller
de antibakteriella egenskaperna hos RealSteel, får du en
kran som är lika hållbar som den är vacker.

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
ZEDRA

Sidan 102 | 103

Sidorna 103 | 103

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER ZEDRA

grohe.se

32 294 001
Köksblandare med
utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

Sidan 104 | 105

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER ZEDRA

grohe.se

32 296 000 / 32 296 SD0
Köksblandare med
utdragbart perlatorduschhuvud

31 203 000
Köksblandare med
utdragbart perlatorduschhuvud
och avstängningsventil

32 553 000 / 32 553 SD0
Köksblandare med
utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >

30 026 000 / 30 026 SD0
Pelarkran

32 555 000
för öppen varmvattenberedare

ZEDRA
Färgalternativ:
000 I StarLight Krom |

Sidan 106 | 107

SD0 I Stainless Steel

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER ZEDRA TOUCH

grohe.se

GROHE
ZEDRA TOUCH
Ge vattnets svepande sensuella kraft en central plats i köket med Zedra
Touch. Zedras distinkta räfflade vridbara pip och vackert taktila grepp
kombinerar ergonomisk design med ett tilltalande utseende. Med
GROHEs EasyTouch-teknik kan du dessutom styra vattenflödet genom
en lätt beröring. Välj en Touch-funktion i version för kallvatten eller
uppgradera med en Grohtherm Micro-termostat under köksbänken
för perfekt kontrollerat varmvatten utan risk för skållning.

30 219 001 / 30 219 DC1
Elektronisk köksblandare
med utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

Färgalternativ:
001 I StarLight Krom |

Sidan 108 | 109

DC1 I SuperSteel

Sidorna 109 | 109

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER ESSENCE

Sidan 110 | 111

grohe.se

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER ESSENCE

GROHE
ESSENCE
Välj mellan två modeller, en med vridbar pip och en med solitt
utdragbart duschhuvud så att du enkelt kan växla mellan perlator
och duschfunktion. Lägg sedan till två eleganta och hållbara
ytbehandlingar att välja mellan, så ser du att snygg design inte
behöver innebära kompromisser med funktionaliteten.
30 270 000
Köksblandare hög pip med
utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
ESSENCE

Sidan 112 | 113

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER ESSENCE

grohe.se

nyhet
UPPTÄCK DE SPÄNNANDE
NYA FÄRGERNA
I ESSENCE-SERIEN
HARD GRAPHITE

| A00

COOL SUNRISE

| GL0

POLISHED NICKEL

| BE0

Med inspiration från de globala färgtrender som dyker upp vid
internationella designmässor kan GROHE nu erbjuda ytbehandlingar
i 10 färger, som presenteras för första gången i den kompletta
Essence-serien. Med sitt omfattande sortiment av storlekar, färger
och ytbehandlingar skämmer den nya Essence-serien verkligen bort
dig med valalternativ. Det kompletta sortimentet – från kranar till
duschar och tillbehör – ger dig fyra olika färger att välja mellan, med
elegant borstad eller blankpolerad finish. Finns även tillgänglig
i SuperSteel och krom. Det kallar vi valfrihet.

WARM SUNSET

| DA0

SUPERSTEEL
Sidan 114 | 115

| DC0

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER ESSENCE

grohe.se

30 269 000
Köksblandare hög pip med
utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

30 270 000
Köksblandare hög pip med
utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

Färgalternativ:
000 I StarLight Krom
DC0 I SuperSteel
Sidan 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 KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER ESSENCE FOOTCONTROL

GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL
Tillför minimalistisk renhet till köket samtidigt som du får praktisk
hands-free-användning med GROHEs Essence FootControl-kran.
De slanka och enkla linjerna hos vår Essence-kran passar perfekt
i det moderna köket, medan vår berörinwgskänsliga FootControlfunktion håller dina händer fria och kranarna bakteriefria. Med
utdragbart duschhuvud, dubbelstråle och den glänsande hållbara
GROHE StarLight-ytbehandlingen, är Essence FootControl det
perfekta valet för smidig köksdesign.

30 311 000 / 30 311 DC0
Elektronisk köksblandare L-pip
med professionellt duschhuvud

Färgalternativ:
000 I StarLight Krom |

Sidan 118 | 119

DC0 I SuperSteel

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER ESSENCE PROFESSIONAL

ESSENCE PROFESSIONALS
FÄRGSTARKA VÄRLD
Förbättra resultaten i köket med den smidiga och arkitektoniska Essence
Professional-kranen, konstruerad för att ge dig professionella funktioner och
användarvänlighet. Från den 360-graders vridbara fjäderarmen till det smidiga
EasyDock M-magnetsystemet för det utdragbara duschhuvudet med dubbelstråle,
har varje detalj konstruerats med användarvänlighet i åtanke. Den hygieniska
santoprenslangen med GrohFlexx-teknik är inte bara enkel att rengöra, utan
har även en finish i 10 olika färger att välja mellan för att passa in i varje kök.

Sidan 120 | 121

grohe.se

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER ESSENCE PROFESSIONAL

grohe.se

nyhet

30 294 000 / 30 294 DC0
Professionell köksblandare

Kombinera din Essence Professional (krom/supersteel) med någon
av 10 slangfärger som gör den till det perfekta valet för ditt kök.
Färgalternativ (slang) Endast i kombination med standardversion 30 294 000 / DCO:
MW0 I Sheer Marble
XC0 I Mörkgrå
YF0 I Gul
YR0 I Orange
DP0 I Rosa		
DU0 I Lila
GE0 I Grön
TY0 I Blå

Sidan 122 | 123

DG0 I Röd		
HG0 I Mörkbrun		

Färgalternativ:
000 I StarLight Krom |

DC0 I SuperSteel

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER EUROCUBE

32 395 000
Professionell köksblandare

Sidan 124 | 125

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE
Visa din stil med GROHEs kubistiska mästerverk. Eurocubes
kraftfulla linjer och solida arkitektoniska form är perfekt för
moderna kök där designen prioriteras. Från de fina detaljerna
på greppet till de nya professionella funktionerna är detta en
kran för alla som är både stilmedvetna och tar matlagningen
på allvar.

31 255 000
Köksblandare

31 255 000 / 31 255 DC0
Köksblandare

31 395 000 / 31 395 DC0
Professionell köksblandare

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
EUROCUBE
Färgalternativ:
000 I StarLight Krom |

Sidan 126 | 127

DC0 I SuperSteel

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER K4

GROHE
K4
Njut av en dramatiskt annorlunda köksupplevelse. K4 liknar
inte någon annan kran, och ger dig dessutom fantastisk
prestanda i hjärtat av ditt eget hem. Den dramatiskt böjda
utsidan döljer en 360° vridbar pip och utdragbart duschhuvud
som ger dig total frihet och bekvämlighet.

33 782 000
Köksblandare med
utdragbart duschhuvud
och dubbelt strålmönster

33 786 000
Köksblandare med
utdragbar perlator

Sidan 128 | 129

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER AMBI

GROHE
AMBI
Välj en modern klassiker i form av Ambi-kranserien. Avancerad
teknik möter förfinad design i de båda Ambi-modellerna, som
båda har dubbla framåtroterande grepp.

30 190 000
Cosmopolitan
Tvågrepps köksblandare

30 189 000
Contemporary
Tvågrepps köksblandare

Sidan 130 | 131

GROHE KÖK PREMIUM LIFESTYLE-KOLLEKTIONER PARKFIELD

GROHE
PARKFIELD
Solid och organisk, Parkfield-blandaren är perfekt för de
praktiska kockarna. Den är utrustad med ett taktilt grepp
som kontrollerar flödet och ett stadigt utragbart sprayhuvud
som snabbt låter dig byta mellan två spraymönster. Med
SpeedClean munstycke och högre pip för ökad komfort,
Parkfield erbjuder en praktisk och kraftfull lösning för alla kök.

30 215 000 / 30 215 DC0
Köksblandare med
utdragbar dubbelstråle

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
PARKFIELD
Färgalternativ:
000 I StarLight Krom |

Sidan 132 | 133

DC0 I SuperSteel

Sidan 134 | 135

grohe.se
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Sidan 136 | 137

176

GROHE
PERFORMANCESERIER
Få ut så mycket som möjligt av ditt livliga kök med GROHEs
Performance-serier. Dessa serier har skapats för att erbjuda
ett enormt utbud av praktiska funktioner som gör alla kök
enklare, säkrare och roligare att använda. Här kan du hitta
den perfekta lösningen. Med flera olika moderna modeller
och flexibla höjd- och installationsalternativ, erbjuder GROHEs
Performance-serier utmärkt värde och funktionalitet som
underlättar livet dagligen.

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EUROPLUS

GROHE
EUROPLUS

33 933 002
Köksblandare medelhög pip
med utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

Enkel, strömlinjeformad och modern – GROHEs
Europlus tilltalar alla. Det skulpterade kranhuset
övergår i ett mjukt grepp som lutar i 7 graders
vinkel för att underlätta hanteringen och ge optimal
ergonomi. Välj mellan modeller med låg eller
medelhög pip och lägg till en utdragbar dubbelstråle
för ännu större flexibilitet.

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
EUROPLUS

Sidan 138 | 139

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EUROPLUS

grohe.se

32 941 002
Köksblandare låg pip

33 930 002
Köksblandare medelhög pip
33 931 002
för öppen varmvattenberedare

33 942 002
Köksblandare låg pip
med utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

33 933 002
Köksblandare medelhög pip
med utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

Sidan 140 | 141

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Köksblandare
medelhög pip

Sidan 142 | 143

grohe.se

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EURODISC COSMOPOLITAN

grohe.se

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Eurodisc Cosmopolitan bevisar att en praktisk design kan fungera
tillsammans med en attraktiv, modern stil. Serien har skapats för
att utgöra den perfekta lösningen för alla köksmiljöer. Du kommer
att älska alla valmöjligheter som ger enkel installation och ännu
enklare användning. Samtidigt bidrar den avsmalnande pipen och
det lätt vinklade greppet till att skapa ett slankt intryck.

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Köksblandare
medelhög pip

32 257 002
Köksblandare medelhög pip
med utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle
31 121 002
för öppen varmvattenberedare

Sidan 144 | 145

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EURODISC COSMOPOLITAN

grohe.se

33 770 002
Köksblandare medelhög pip
31 206 002
för öppen varmvattenberedare

33 312 002
Köksblandare medelhög pip
fönstermontering

32 259 002
Köksblandare hög pip
31 242 002
för öppen varmvattenberedare

31 237 002
Köksblandare medelhög pip
med avstängningsventil
31 120 002
för öppen varmvattenberedare

31 122 002
Köksblandare hög pip
med utdragbar perlator
32 546 002
för öppen varmvattenberedare

Sidan 146 | 147

33 772 002 + 18 349 L02
Köksblandare väggmonterad
med hylla

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EURODISC

GROHE
EURODISC
Smart design kombinerat med praktiska funktioner –
Eurodisc levererar på alla områden. En vridbar pip
underlättar det dagliga arbetet och det fenformade
greppet kan användas med bara två fingrar så att
du får utmärkt kontroll med minimal ansträngning.
Lägg till ett valfritt utdragbart duschhuvud med
dubbelstråle, så får du en utmärkt och mångsidig
lösning för alla livliga kök.

32 257 001
Köksblandare låg pip med
utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
EURODISC

Sidan 148 | 149

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EURODISC

grohe.se

32 257 001
Köksblandare låg pip med
utdragbar dubbelstråle

33 770 001
Köksblandare låg pip
33 771 001
Köksblandare låg pip

Sidan 150 | 151

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER CONCETTO

GROHE
CONCETTO
Concetto har en unik design som är tillgänglig för alla.
Serien passar perfekt i kök där stil och praktiska funktioner
ska gå hand i hand. Designälskare kommer att uppskatta
den distinkta silhuetten baserad på en rad cylindrar, medan
hårt arbetande kockar uppskattar fingertoppskontrollerna
och kranens fantastiska prestanda.

31 491 DCO
Professionell köksblandare

31 491 000
Professionell köksblandare

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
CONCETTO

Färgalternativ:
000 I StarLight Krom |

Sidan 152 | 153

DC0 I SuperSteel

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER CONCETTO

30 273 001
Köksblandare medelhög pip
med utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

Sidan 154 | 155

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER CONCETTO

31 128 001 / 31 128 DC1
Köksblandare medelhög pip
31 213 001
för öppen varmvattenberedare

grohe.se

31 483 001 / 31 483 DC1
Köksblandare hög pip med
utdragbart perlatorduschhuvud

31 129 001 / 31 129 DC1
Köksblandare medelhög pip
och utdragbar perlator

32 661 001 / 32 661 DC1
Köksblandare hög pip
31 132 001
för öppen varmvattenberedare

31 214 001
för öppen varmvattenberedare

31 210 001
för montering vid fönster

32 666 001
med avstängningsventil

31 211 001
för öppen varmvattenberedare

30 273 001 / 30 273 DC1
Köksblandare medelhög pip
med utdragbar dubbelstråle

32 659 001 / 32 659 DC1
Köksblandare låg pip

32 663 001 / 32 663 DC1
Köksblandare hög pip
med utdragbar perlator
31 212 001
för öppen varmvattenberedare

Färgalternativ:
001 I StarLight Krom |

Sidan 156 | 157

DC1 I SuperSteel

32 667 001
Köksblandare väggmonterad

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Eurostyle Cosmopolitan-serien ger dig fantastisk design och
utmärkt prestanda. Från det tilltalande rombformade greppet
till ett antal olika dynamiska pipmodeller, har Eurostyle
Cosmopolitan en lösning för varje typ av köksmiljö.

31 124 002
Köksblandare
medelhög pip

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Sidan 158 | 159

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EUROSTYLE COSMOPOLITAN

33 975 002
Köksblandare hög pip

grohe.se

31 126 002
Köksblandare hög pip
med utdragbar pip

31 127 002
för öppen varmvattenberedare

31 124 002
Köksblandare medelhög pip

31 153 002
Köksblandare medelhög pip
med avstängningsventil

31 154 002
för öppen varmvattenberedare
31 159 002
för montering vid fönster

31 482 002
Köksblandare hög pip
med utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle
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30 221 002
Köksblandare hög pip

33 977 002
Köksblandare låg pip
33 984 002
för öppen varmvattenberedare

33 982 002 + 18 383 002
Köksblandare väggmonterad
med hylla

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
Enkelhet är kärnan i bra design och funktionalitet. Det är
därför GROHE Eurosmart Cosmopolitan-serien fokuserar
på grunderna för att skapa en kollektion med hållbara detaljer
och arkitektonisk stil.
Sätt fokus på ergonomi och arkitektoniska linjer i köket med
Eurosmart Cosmopolitan. För det här sortimentet innebär
enkelhet inte att det saknas valmöjligheter – tre olika höjder
och alternativ som till exempel en användarvänlig vridbar pip
eller ett utdragbart perlatorduschhuvud gör att du enkelt kan
hitta en lösning som passar dig och ditt moderna kök.

31 481 000
Köksblandare hög pip med
utdragbart perlatorduschhuvud

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
EUROSMART COSMOPOLITAN
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GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EUROSMART COSMOPOLITAN

grohe.se

32 843 000 / 32 843 DC0
Köksblandare hög pip

30 193 000 / 30 193 DC0
Köksblandare medelhög pip

32 843 00E
med GROHE EcoJoy

30 195 000
Köksblandare medelhög pip
med avstängningsventil

30 194 000 / 30 194 DC0
för öppen varmvattenberedare

31 180 000
för öppen varmvattenberedare

32 842 000
Köksblandare låg pip
32 842 00E
med GROHE EcoJoy
31 481 000
Köksblandare hög pip med
utdragbart perlatorduschhuvud

31 179 000
för öppen varmvattenberedare

Färgalternativ:
000/00E I StarLight Krom |
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DC0 I SuperSteel

31 170 000
Köksblandare låg pip
vid fönster
31 161 000
Köksblandare låg pip
avstängningsventil

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EUROSMART

GROHE
EUROSMART

30 305 000
Köksblandare låg pip med
utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

Skapa ett kök som hela familjen kan ha glädje av med
nya GROHE Eurosmart. Enkel styrning, oöverträffade
prestanda och säker temperaturanvändning kombineras
i den här slanka och moderna designen. Det solida,
cylinderformade kranhuset och pipens eleganta kurva –
den nya Eurosmart-serien är både snygg och mångsidig.
Nya Eurosmart finns i två höjder och med en praktisk
svängbar pip. Dessutom finns vår vattensnåla GROHE
EcoJoy-funktion och den energisparande kallstartsinsatsen
GROHE SilkMove ES, vilket gör att Eurosmart garanterat
passar in i ditt livliga familjekök.
Ta ditt kök till nästa nivå med den nya utdragbara
Eurosmart-kökskranen. Tack vare grundfunktionerna hos
Eurosmart och det funktionella utdragbara duschhuvudet
med dubbelstråle, kommer Eurosmart Pull-out att hjälpa
dig sköta dina vardagssysslor med fingerspetsarna. Det
utdragbara duschhuvudet med dubbelstråle ökar kranens
räckvidd, samtidigt som du enkelt kan växla mellan två
strålar. EasyDock-mekanismen garanterar enkel indragning
och mjuk dockning för duschhuvudet, varje gång.
Eurosmart Pull-out finns med glänsande kromad yta eller
matt SuperSteel-finish som passar perfekt i ditt kök.

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
EUROSMART

Sidan 166 | 167

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EUROSMART

grohe.se

Utdragbart duschhuvud
med dubbelstråle
EasyDock

Integrerad temperaturbegränsare
Fri från bly
och nickel

SpeedCleanperlator

Ingen skållning på heta ytor tack
vare 100 % GROHE CoolTouch.
EasyExchange
Luftaren är enkel att montera
och ta bort med bara ett mynt.
35 mm-patron med
integrerad temperaturbegränsare

MODERN FORM
OCH SMART TEKNIK

GROHE-patron med integrerad
temperaturbegränsare
Kan ställas in individuellt på
önskad maximal vattentemperatur
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GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER EUROSMART

grohe.se

33 202 002 / 33 202 DC2
Köksblandare hög pip
33 490 002
Köksblandare hög pip med
GROHE SilkMove ES
med avstängningsventil

33 281 002 / 33 281 DC2
Köksblandare låg pip
fri från bly och nickel
33 281 20E
med GROHE EcoJoy
30 260 002
Köksblandare låg pip
fri från bly och nickel med
GROHE SilkMove ES

30 305 000 / 30 305 DC0
Köksblandare låg pip med
utdragbart duschhuvud
och dubbelstråle

32 482 002
Köksblandare väggmonterad

31 509 002
Köksblandare väggmonterad
med 150 mm utsprång
31 391 002
med 217 mm utsprång
Även tillgänglig som ett paket med:
Köksblandare låg pip, fri från bly och nickel
1 vinkelventil och 1 kombinerad vinkelventil
för diskmaskin 31 478 000

32 224 002
med 277 mm utsprång

Färgalternativ:
000/002/20E I StarLight Krom |
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DC0/DC2 I SuperSteel

GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER BAULOOP & BAUEDGE

GROHE
BAULOOP & BAUEDGE
GROHE Bau kännetecknas av enastående enkelhet. Den cylindriska
pipen skapar en lätt design som passar perfekt för olika arkitektplaner
utan att kompromissa med prestandan. Det unika ögleformade
greppet på BauLoop och det rombformade greppet på BauEdge
förenklar hanteringen och är extremt enkla att manövrera.

31 367 000
GROHE BauEdge
Köksblandare

31 368 000
GROHE BauLoop
Köksblandare

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
BAULOOP & BAUEDGE
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GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER COSTA S & COSTA L

grohe.se

GROHE
COSTA S

GROHE
COSTA L

Går det att förbättra en klassiker? Det är precis vad vi har
gjort hos GROHE. Costa-kollektionen lanserades för första
gången på 1970-talet, och vi har förfinat den ända sedan
dess. Designen har stått emot tidens tand, samtidigt som
den har förbättrats och uppdaterats med den senaste
tekniken från GROHE.

Klassisk design i modern tolkning för dagens kök –
Costa L tar den klassiska Costa-designen och tillför
solida metallgrepp och slitstarka delar för att skapa
utseende och funktioner med hållbarhet i åtanke.

31 831 001
Köksblandare
31 930 001
för öppen varmvattenberedare

31 191 001
Köksblandare väggmonterad

BESÖK OSS ONLINE
KÖK >
COSTA

31 819 001
Köksblandare
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GROHE KÖK PERFORMANCE-SERIER TVÅLPUMPAR

GROHE
TVÅLPUMPAR
GROHEs moderna och eleganta tvålpumpar kompletterar ditt
kök perfekt. Dessa praktiska och hållbara pumpar är byggda
med klassisk GROHE-hantverksskicklighet och har utformats
för att passa alla GROHEs kökskranar.

40 535 000 / 40 535 DC0
Cosmopolitan tvålpump
för flytande tvål
behållare 0,4 l

40 536 000 / 40 536 DC0
Contemporary tvålpump
för flytande tvål
behållare 0,4 l

40 537 000 / 40 537 DC0
Authentic tvålpump
för flytande tvål
behållare 0,4 l

40 553 000 / 40 553 DC0
Zedra tvålpump
för flytande tvål
behållare 0,4 l

Färgalternativ:
000 I StarLight Krom |

Sidan 176 | 177

DC0 I SuperSteel

GROHE KÖK

grohe.se
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40 537 000 / 40 537 DC0

TVÅLPUMP

40 553 000 / 40 553 DC0

TVÅLPUMP

40 536 000 / 40 536 DC0

TVÅLPUMP

40 535 000 / 40 535 DC0

TVÅLPUMP

PVD-FÄRGER
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GROHE
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PARKFIELD
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•
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40 537 000 / 40 537 DC0

TVÅLPUMP

40 553 000 / 40 553 DC0

TVÅLPUMP

40 536 000 / 40 536 DC0

TVÅLPUMP

40 535 000 / 40 535 DC0

TVÅLPUMP

PVD-FÄRGER

ROSTFRITT STÅL

SUPERSTEEL

KROM

GROHE FUNKTIONALITET PÅ ETT ÖGONBLICK
AVSTÄNGNINGSVENTIL

VID FÖNSTER

SIDODUSCH

UTDRAGBAR PERLATOR

UTDRAGBART
PERLATORDUSCHHUVUD

UTDRAGBART
DUSCHHUVUD MED
DUBBELSTRÅLE

PROFESSIONELLT
DUSCHHUVUD

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

DESIGN

40 537 000 / 40 537 DC0

TVÅLPUMP

40 553 000 / 40 553 DC0

TVÅLPUMP

40 536 000 / 40 536 DC0

TVÅLPUMP

40 535 000 / 40 535 DC0

TVÅLPUMP

PVD-FÄRGER

ROSTFRITT STÅL

SUPERSTEEL

KROM

AVSTÄNGNINGSVENTIL

VID FÖNSTER

SIDODUSCH

UTDRAGBAR
PERLATOR

UTDRAGBART
PERLATORDUSCHHUVUD

UTDRAGBART
DUSCHHUVUD MED
DUBBELSTRÅLE

PROFESSIONELLT
DUSCHHUVUD

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

DESIGN

GROHE KÖK
grohe.se

GROHE LÅGTRYCKSARMATURER
BÄSTA MATCHNING –
VÅR REKOMMENDATION

GROHE KÖK

grohe.se

UPPTÄCK
GROHES VÄRLD
Det du ser här är endast ett litet urval av vad GROHEs värld har att erbjuda.
Oavsett om du letar idéer och inspiration eller lösningar för badrum och kök,
kan du hitta det du söker här.
Skanna bara QR-koden om du vill visa den senaste broschyren som PDF på din
surfplatta eller smartphone. Eller så kan du besöka GROHEs värld på grohe.se

BLUE HOME-BROSCHYR
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VATTEN. INTELLIGENS.
NJUTNING. MAGASIN

BAD-BROSCHYR

SPA-BROSCHYR

KERAMIK-BROSCHYR

SENSIA ARENA-BROSCHYR

RAPIDO SMARTBOX-BROSCHYR

ETT FÖRETAG
MED GLOBALA
KONTAKTER
GROHE ÄR DEL AV LIXIL – EN VÄRLDSLEDANDE
KONCERN INOM BOSTADS- OCH BYGGBRANSCHEN.
LIXIL grundades i Japan i början av 1900-talet och är idag
den mest heltäckande koncernen i branschen, med ett
unikt produktutbud som omfattar allt från tekniker som
revolutionerar hur vi använder vatten till ett komplett
sortiment av invändiga och utvändiga material för hus och
större arkitektoniska projekt. Med verksamhet i 150 länder
designar och tillverkar LIXIL-företagen produkter som
dagligen användas av mer än en miljard människor
världen runt.

Tillsammans blir vi starkare. Genom att kombinera
våra GROHE-expertkunskaper som världsledande inom
sanitetsarmaturer med den unika tekniken och de unika
insikterna från LIXILs övriga varumärken för vattenteknik,
kan GROHE nu erbjuda kompletta badrumslösningar med
innovativa produkter som duschtoaletter och SmartControlduschar, tillsammans med revolutionerande tekniker som
AquaCeramic-sanitetsprodukter som håller sig rena i 100 år.
LIXILs produkter är eleganta, funktionella och tillförlitliga.
LIXILs produkter och lösningar förändrar livet för människor
över hela världen.

Världen förändras snabbt och LIXIL-företagen hjälper
till att forma den. Med alla våra varumärken och tekniker
designar vi morgondagens boendelösningar idag. Från att
utveckla smarta innovationer i människors hem och kontor
till att omdefiniera världens mest kända stadssilhuetter,
förvandlar produkter från LIXIL de utrymmen där vi alla
arbetar, lär oss, reser, kopplar av och bor.

Tillsammans delar vi en kraftfull vision om en bättre
morgondag, för våra kunder och för världen. Som ett
verkligt globalt tillverkningsföretag vet vi att vi spelar en
viktig roll för att säkra framtiden för vår planet. Vi visar vägen
inom områden som energieffektivitet och vattenbesparande
tekniker och strävar efter att uppnå ett nettomiljöavtryck på
noll till år 2030. Vi anser att alla bör ha tillgång till rena och
säkra sanitetsfunktioner, och använder vår expertis för att
bidra till att göra detta möjligt.

Förutom GROHE omfattar LIXILs varumärken
i världsklass även American Standard, INAX, DXV
by American Standard och Permasteelisa. Tillsammans
gör våra varumärken oss till nummer ett inom kranar och
VVS-relaterade produkter världen runt, och den främsta
leverantören av produkter för boende i Japan. Vi visar
vägen inom många andra områden världen runt tack vare
vårt gemensamma fokus på att skapa innovationer som
verkligen förbättrar människors liv.

Tillsammans skapar vi en framtid med ett bra boende
för alla, överallt.

Mer information finns på lixil.com

Följ oss

Skanna bara QR-koden om du vill visa
den senaste broschyren som PDF
på din surfplatta eller smartphone.
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