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Kære læser

Vores forståelse af badeværelser og køkkener 
har ændret sig helt enormt i løbet af de sidste 
ti år. Vi anser dem ikke længere som lukkede 
og udelukkende funktionelle rum. Køkkenet er 
blevet det sted, hvor vi mødes, og integreres 
nu ofte med stuen, mens vores badeværelser 
er blevet til personlige wellness-områder, der 
smelter sammen med soveværelset. Som sådan 
ønsker vi, at de afspejler, hvem vi er, og at de 
passer ind i vores overordnede designvision.

Som CEO hos Grohe AG er jeg stolt over, 
hvordan vi hjælper forbrugere med at puste liv  
i disse nye rum – takket være vores altid voksende 
tilbud af komplette badeværelsesløsninger. Ved 
at bygge videre på succesen med vores første 
tre sanitetskeramikserier, som begyndte for to 
år siden, har vi udvidet med en fjerde, Essence-
serien. Det elegante design, som er reduceret til 
det allervigtigste, er den ideelle partner til vores 
Essence-kollektion af armaturer – og gør dem 
til et rigtigt "perfekt match" i form og funktion. 
Og når det handler om vores farver, nyder vores 
kunder godt af "Freedom of Choice": De kan være 
sikre på, at når de vælger en af vores 10 farver 
og farver, som spænder fra den elegante Warm 
Sunset til den minimalistiske Hard Graphite, 
findes alle relevante berøringspunkter i netop 
den farve – fra armaturer og brusere til tilbehør 
såsom håndklædeholdere og skylleplader.

Mens badeværelset er blevet forvandlet til 
et personligt kurbad, er køkkenet blevet til 
hjemmets sociale omdrejningspunkt. Her til- 
bringer vi mere tid med at tilberede måltider 
og tænker længere over, hvad der skal på 
tallerkenen og i glassene. Økologisk og lokalt er  

 
 
nøglekoncepter, og med vores serier af GROHE 
Blue Home-armaturer hjælper vi mennesker 
med at nyde vand, som er hamrende lokalt: 
Det kommer fra hanen, men er filtreret, så 
det smager bedre. Via den forbundne Ondus-
app advares kunder automatisk, når filtre eller 
CO

2-flasker skal genbestilles – det gør ikke 
kun GROHE Blue til den praktiske, men også 
den bæredygtige løsning: At drikke filtreret 
postevand betyder færre plastikflasker eller 
energikrævende genanvendelse.

Hos GROHE tænker vi altid på fremtiden, 
særligt hvordan vi kan forme fremtiden for 
vand. Derfor har vi rettet vores energi mod at 
give vand en digital dimension inden for smart 
home-konceptet. Kunder og brancheeksperter 
såsom forsikringsfirmaer har hædret vores 
anstrengelser, hvilket har gjort vores Sense 
Guard-vandsikkerhedssystem til en kæmpe 
succes fra begyndelsen. Med den nyligt 
tilføjede funktionalitet (Sense Guard kan nu 
også spore hjemmets vandforbrug) kan jeg 
med endnu større sikkerhed sige, at takket 
være GROHE transformerer vi selve oplevelsen 
med vand. Hos GROHE skaber vi intelligente 
vandløsninger, som ændrer vores liv til det 
bedre og til alles bedste.

Så når du bladrer gennem disse sider, inviterer 
jeg dig til at dele vores "Pure Freude an 
Wasser" med os. Hvis du føler dig inspireret, 
hvorfor så ikke besøge et af vores showrooms 
og detailpartnere for at opleve nogle af vores 
løsninger i praksis?

Med venlig hilsen Michael Rauterkus

grohe.com
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Det, som engang var et brugsrum, er blevet til det 
moderne badeværelse, som hurtigt har udvidet 
sit formål med arkitekter og indretningsdesignere, 
der skaber rum til afslapning. Nu, hvor vi tilbringer 
mere tid i badeværelset, er designere begyndt  
at understrege vigtigheden af et komplet indret- 
ningskoncept til dette rum. Og det har aldrig 
været lettere at skabe en rød tråd i badeværelsets 
design. Hvad enten det er elegant og sofistikeret 
eller hyggeligt og rustikt, gør GROHEs omfattende 
produktserier det nemt at finde de rette berørings- 
punkter, sanitetskeramiske elementer og andet 
tilbehør til at skabe en sammenhængende stil. 
De er designet til at skabe et harmonisk, samlet 
udtryk uden besvær. Når du bruger mindre tid 
på at finde de rette badeværelsesløsninger, får du 
mere tid til at nyde det rum, du har skabt. Farver 
spiller en særligt vigtig rolle, når du sammensætter 
et badeværelse. Mens håndklæder, sæber og 
vinduesudsmykning kan tilføje et pift af ekstra 
farve, giver GROHEs Freedom of Choice dig en 
lignende række valgmuligheder, når det handler 
om berøringspunkter til dine vaske, brusere og 
badekar. Essence-serien tilbyder for eksempel 
en bred vifte af farver og farver – hvor du kan 

finde komplette badeværelsessæt, fra bruse- 
hoved til skylleplade, i matchende Hard Graphite,  
mat Brushed Nickel eller en række andre nuancer. 
Det gør det nemt og sjovt at vælge et badeværel- 
se – det kan endda være din mulighed for at lade 
din egen stil komme til udtryk. Med Freedom of 
Choice kan du vælge nøjagtigt den finish, der 
passer til dig.
 
Når du vælger et badeværelseskoncept, handler 
det dog ikke kun om farver: Du skal også se  
på formerne og stilen i rummet. Med GROHEs 
Perfect Match kan du sørge for, at alt passer 
smukt sammen, og at der er harmoni mellem 
form og funktion. Hvert armatur er designet sam- 
men med sin egen sanitetskeramiske serie, både 
hvad angår æstetik og anvendelse. ikke alene 
ser det hele godt ud sammen, det nøje sammen- 
sætningsarbejde sikrer også, at håndvaske og 
armaturer virker perfekt sammen og sikrer en 
ideel funktionalitet til en stænkfri vask. Med 
deres raffinement og alsidighed gør GROHEs 
produkter det nemmere end nogensinde før at 
vælge et sæt med matchende design, som er 
skræddersyet til din livsstil.

HVORDAN DESIGNER JEG  
ET BADEVÆRELSE, DER 
PASSER PERFEKT SAMMEN?  
DET HANDLER OM  
DE SMÅ DETALJER
TEKST: NATHAN MA

grohe.dk
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FREEDOM 
OF CHOICE
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»  Jeg tror, vi lever i en tid, hvor designere har meget 
større frihed til at gøre, som de har lyst til. « 
Michael Seum, GROHE VP of Design

grohe.dk



»  Mit tip til inkorporeringen af en varmere 
farvepalet er, at implementere 
et afstemt farveskema. « 

Bree Leech, indretningsdesigner
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Fra den rustikke varme ved vejrbidte træ- 
paneler til den glinsende tiltrækningskraft ved  
skinnende armaturer i høj kvalitet findes der  
en bred vifte af stemninger, materialer og 
farver at tage højde for, når du skal designe dit 
drømmebadeværelse. Indretningsdesign har  
rykket sig fra en monokrom til en varmere og 
mere omfattende forståelse af, hvordan et 
badeværelse kan indrettes fra gulv til loft. Men 
hvad er reglerne for at finde de rette armaturer 
til et sammenhængende koncept? "For at være  
ærlig så findes der ingen regler for det!", siger 
Michael Seum, GROHE Vice President of 
Design. "Jeg tror, vi lever i en tid, hvor designere 
har meget større frihed til at gøre, som de har 
lyst til." Denne indstilling er central for GROHE 
Colors-kollektionen, som giver den ultimative 

frihed til at vælge. Den ridsefaste PVD-coating 
fås i ti farver, som dækker både sofistikerede 
matte nuancer og glansfulde farver, der har 
en glans, som ikke falmer. Fra armaturerne til 
wc-papirholderne og skyllepladen findes der et 
perfekt sæt til alle badeværelser – det eneste, du 
skal gøre, er at vælge det rigtige, som matcher 
din personlige stil. De luksuriøse messingagtige 
nuancer i Warm Sunset farver passer f.eks. 
uden problemer sammen med overflader i mørk 
marmor eller beton. På den anden side opvejer 
SuperSteel-serien varmen i middel-tonetræ med  
en alsidig eksklusiv mat nuance, som kan 
kombineres smukt med anordninger og tilbehør 
i højglans. Bedst af alt – uanset hvilken farver 
du vælger, matcher hver overflade fuldstændigt 
uden nogen problemer overhovedet.

GROHE Colors-kollektionen, som 
vokser hele tiden, er det ideelle 
værktøj til indretningsdesignere 
og husejere 

Med 20 års erfaring i design til bolig og 
erhverv ved Bree Leech et og andet om 
interiør. Med base i Melbourne, Australi-
en, rådgiver hun virksomheder og private 
i at skabe visuelt fantastiske projekter. 
Leech er særligt fokuseret på farvers 
transformerende potentiale og arbejder 
f.eks. tæt sammen med malerforretnin-
ger for at forudse de vigtigste tendenser 
for forbrugere.

Bree Leech, indretningsdesigner
@breeleech

TEKST: NATHAN MA
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CHROME

BRUSHED NICKEL

NØGLEN TIL 
ETHVERT FARVESKEMA: 
SAMMENHÆNG

Den udvidede kollektion blev designet med et globalt pers-
pektiv og en tidløs tiltrækningskraft på baggrund af mange 
års viden. Seum siger, "Én ting, som vi ser, når vi besøger 
designmesserne, er, at år efter år kommer de varme farver 
ind i boligen." Indretningsdesigner og stylist, Bree Leech,  
er enig: "Fremkomsten af mere varme neutrale farver såsom 
beige og offwhite har også påvirket dette samt den evigt 
populære millennial pink."

Men hvordan får du mest ud af disse nye nuancer, så dit bade- 
værelse bliver endnu mere "dig"? Leech har et par forslag: 
"Mit tip til inkorporeringen af en varmere farvepalet er at 
implementere et farveskema med forskellige toner. Pink kan 
f.eks. sættes sammen med afstemte variationer fra lyslilla til 
bordeaux." Desuden understreger hun, at denne tilgang giver 
mening, hvis du ikke ønsker, at farven skal sende et kæmpe 
budskab: "Ved en mere konservativ tilgang bør du kigge på 
cremefarver med offwhite og beige – jeg synes, at disse natur-

lige farver fungerer godt, når der er kontraster i struktur eller 
en uperfekt håndlavet stil. Her kan du tilføje udskiftelige farve- 
betoninger i dybere og mere vovede nuancer."

GROHE Colors-kollektionen er udviklet til at skabe et konsis-
tent farveskema til badeværelset og eliminerer alt gætværk. 
Mens overflader og gulvbelægning samler rummets design, 
tilføjer anordninger og armaturer den nuance, som definerer 
et rum. Seum siger: "Jeg tror, at den indvirkning, som farver, 
finish og materialer har på badeværelset, er, at armaturet er 
kronen på værket – smykket – indretningsdesignerens tilbehør. 
Det er en anden måde at tilføje en detaljegrad og kvalitet til 
indretningsdesignets funktioner." Med en konstant voksende 
kollektion fra GROHE er det nu nemt at finde det perfekte 
match til ethvert indretningskoncept.

WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. KOLLEKTIONER TIL BADEVÆRELSET  14 | 15

 BRUSHED WARM SUNSET

WARM SUNSET 

BRUSHED COOL SUNRISE 

SUPERSTEELHARD GRAPHITE 

BRUSHED HARD GRAPHITE 

NICKEL 

COOL SUNRISE

FÅS 
I POLEREDE  
OG BØRSTEDE  
FARVER



ÉN 
PRODUKTSERIE. 
ÉT 
FASCINERENDE 
DESIGN.
Det er nemt at blive inspireret af Essence-sortimentets to finish- 

varianter i høj kvalitet: Den klassiske elegance ved polerede over- 

flader og den glatte renhed ved børstede overflader. Essence byder 

på rige valgmuligheder til dine projekter med lovning på alt, du har 

brug for, til at skabe de mest gribende designsammensætninger: flere 

tidløse finish, flere inspirerende farver og flere luksuriøse materialer. 

Du skal blot vælge den kombination, der passer til det badeværelse, 

du vil skabe. Den opdaterede Essence-serie fås nu i 10 farver, hvilket 

giver dig flere muligheder end nogensinde før til at udtrykke dine ideer.

GROHE ESSENCE

Et luksuriøst udvalg af veldesignede produkter, 
der fascinerer med et moderne design. Det er 
filosofien bag GROHE Essence
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ÆGTE, 
IKONISK 
GEOMETRI
GROHE ATRIO
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Tænk på en cirkel. Et grundlæggende element af naturlig geometri. 
En ren form, som på én gang er beroligende og dynamisk. En visuel 
metafor for både fuldstændighed og evighed. Til sin nye Atrio-
kollektion trækker GROHE på denne mest enkle og elegante form 
for at skabe en ikonisk genstand, der er lavet til at holde. Fantastisk, 
varigt design handler om en klar vision og en videreudvikling af 
æstetik, der skræller alle overflødige elementer af. Ved at bruge 
disse principper er den nye GROHE Atrio blevet skabt som et ikon 
for elegance og præcision. Det omfattende sortiment af messing 
til badeværelset har en ren form, der bryder med stiltendenser og 
lokale præferencer. Det er designet til forbrugere, der kræver både 
kvalitet og individualitet, og som er modige nok til ikke at følge 
strømmen.

Fra det dristige firekrydsgreb med diskrete V- og K-markeringer til den 
slanke cylindriske form, der er gjort mulig med GROHEs avancerede 
superslanke patronteknologi, udmønter disse gennemtænkte 
detaljer sig i en genstand med et beroligende designvarigt præg. 
Atrio, der er udført med omtanke og samlet manuelt, opfylder 
også de højeste standarder for teknik og udførelse, som GROHE er 
berømt for.
 
Denne minimalisme giver Atrio en tidløs elegance. Dens elegante, 
cylindriske form har den samme diameter fra top til bund, mens 
selve udløbstuden bøjer i en perfekt halvcirkelbue, alle elementer 
komplimenterer hinanden for at skabe et kraftfuldt, enkelt og 
visuelt statement. Nøjagtige detaljer præger designet indefra og 
ud med en arkitektonisk opmærksomhed på at opnå balancerede 
proportioner og rene skæringspunkter. Med Atrio kan du designe 
uden begrænsninger. Alle Atrio-kollektionens elementer fås i tre 
forskellige farver og forskellige størrelser, og er alsidige nok til at 
opfylde kravene for personlig smag og størrelse.

grohe.dk



»   Plus åbner virkelig op for nogle af køkkenets 
aktuelle egenskaber i badeværelset. Men  
det er stadig yderst designorienteret. «  
 Michael Seum, GROHE VP of Design

WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. KOLLEKTIONER TIL BADEVÆRELSET  20 | 21

Det første, du bemærker ved den nye Plus, er 
formen. Uden kun at være runde eller firkantede 
udnytter disse armaturer det bedste fra både 
geometriske og flydende former og forener dem 
med henblik på at skabe en komplet sammen-
hæng i et hvilket som helst miljø. Dette var et  
bevidst valg af GROHEs designteam, som fandt 
inspiration i arkitektur. "Et af de strukturelt stær-
keste elementer i arkitektur er den D-formede 
bue," forklarer Michael Seum, GROHE VP for 
Design. "Da romerne byggede deres vandveje, 
brugte de en masse af dem." Nu hvor GROHE 
bringer vandtilførsel ind i det 21.  århundrede, 
er det kun naturligt, at de finder inspiration 
i de samme geometriske former, som var så 
indflydelsesrige i den klassiske periode, og som 
repræsenterer styrke og lethed.

Dette design gør Plus helt anderledes og stadig 
super fleksibel. "Det, der tiltaler mig, er hvordan 
det adskiller sig fra kugle eller kubus. Det har sin 
egen feminine aura, det har noget elegance," 
siger Seum. Så uanset om din badeværelsesstil 
læner sig mod kurver eller hjørner, kan du bruge 
Plus.

Desuden fås dette elegante design også med  
fremtidssikret teknologi i kraft af LED-tempe-
raturdisplayet øverst på armaturet, som 
sætter nøjagtighed i højsædet. For at skabe et 
hurtigt overblik er temperaturen også farve-
kodet – blå for koldt og rød for varmt – og 
følger et smukt forhold mellem varmt og koldt. 
Når du lukker for vandet, forsvinder tallet, og  
armaturet fremstår igen i sit ulastelige, mini-
malistiske design. Endnu bedre er det, at 

hovedarmaturet har to forskellige stråler og 
skifter til en vandbesparende strålefunktion 
med blot en håndbevægelse. Plus fås også med 
fleksibiliteten ved en udtrækkelig spulebruser. 
Som en af de første i sin kategori til at tilbyde 
denne funktion kan tuden nu række længere – 
perfekt til afvaskning af et kæledyr eller barn 
eller blot til at fylde beholdere uden for kummen. 
"Dette åbner virkelig op for nogle af køkkenets 
nuværende funktioner i badeværelset," forklarer 
Seum. "Og den er desuden stadig yderst design-
orienteret." Dette superelegante armatur fås 
også med en svingtud, som skaber endnu mere 
fleksibilitet i badeværelset. Ved at forene design 
og funktion tilbyder Plus virkelig noget ekstra  
i ethvert badeværelse.

Som GROHEs VP for Design er 
Michael Seum ansvarlig for viden- 
styrede design, der fanger ånden og 
fantasien hos designere verden 
over. "Som designere er vi nødt til 
at få kontakt med vores kunder, vi 
skal drage dem ind i en samtale," 
siger han. Med mange prisvin- 
dende design i bagagen er Seum 
særligt fokuseret på at fremme 
nye kategorier såsom GROHEs 
nye sortiment af Plus-armaturer: 
"Innovation og et banebrydende 
design –  det er en perfekt 
kombination." 

Michael Seum, GROHE VP Design

NØJAGTIGHED, DER ER  
HÆVET OVER DESIGN

GROHE PLUS 

TEKST: DELPHINE SAINT-JEAN

nyhed
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GROHE LINEARE

SENSUEL  
MINIMALISME
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NYD GODT AF DEN ULTIMATIVE FLEKSIBILITET  
I DINE DESIGNVALG
Hvert Lineare-design er en ren sammensætning af både 
runde og firkantede former udelukkende ved brug af slanke 
og elegante komponenter. For at give dig den bedste 
komfort har vi blødt enkle geometriske former op og kun 
brugt slanke linjer. Designets unikke karakter gør Lineare  
til det perfekte match i både klassisk og moderne 
badeværelsesæstetik. Det giver dig komplet frihed til at 
vælge dit design.

INSPIRERET  
AF  
ARKITEKTUR

grohe.dk
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GROHE SANITETSKERAMISKE SERIER: 
FIND DET RIGTIGE BADEVÆRELSE  
TIL DIN LIVSSTIL
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Du har en idé om, hvordan det perfekte 
badeværelse ser ud. Men hvordan du skal 
realisere den drøm, er ofte langt mere 
kompliceret, end du kunne ønske. Med de 
forskellige stiltyper og farveskemaer, som nu  
fås i showrooms og online, er der meget at  
vælge imellem. Som Ralf Graubener, der er  
ansvarlig for den sanitetskeramiske kategori 
hos GROHE, forklarer: "Valget af det, der 
virkelig bør ende i dit personlige badeværelse, 
er ekstremt svært, fordi der er overvældende 
mange valgmuligheder! Det er grunden til, at 
vi vil skabe lidt retning for vores kunder. En 
retningslinje, hvor vi kan sige: 'Vi har tænkt 
det igennem for dig'."
 
GROHEs Perfect Match-koncept fjerner kom- 
pleksiteten ved at designe dit bade værelse. 
Alt du skal gøre er at vælge fra GROHEs 
sortiment af armaturer og derefter følge 
anbefalingerne til de bedste sanitetskeramiske 
elementer. Resultatet er ubesværede smag-
fulde badeværelsesprodukter fra armatur til 
kumme. Bedst af alt er det, at de kompli-
menterer hinanden – og din personlige 
smag. Uanset hvilken GROHE-kollektion  

du vælger, kan du ikke vælge forkert. 
Uanset om du vælger den moderne og 
praktiske Bau-serie, den sjove fleksibilitet 
i Euro-sortimentet, det hippe statement ved 
Cube-sortimentet eller Essence-kollektionens 
organiske elegance, ender du med et bade- 
værelse, som ser omhyggeligt indrettet ud.

Men det handler dog ikke kun om æstetik. 
Ved at bruge Perfect Match er du garanteret 
en kombination, som er udviklet professionelt. 
"GROHE Perfect Match-kollektionerne er ikke  
kun testet for sammenhæng mellem prisniveau  
og visuel harmoni, men også for deres 
funktionelle kompatibilitet," forklarer Graubener. 
I GROHEs laboratorie tester et team af 
designere omhyggeligt deres design for at 
sikre, at stænk minimeres, og de skaber 
derved det absolut bedste inden for bade- 
værelsesteknik. "Og det er det, som kvalitets-
stemplet på 'Perfect Match' afgiver løfte om," 
siger Graubener. "Med hver eneste Perfect  
Match-kombination forsikrer vi vores kunder 
om, at deres keramiske elementer og armaturer 
i badeværelset fungerer godt og effektivt 
sammen."

DIT EGET BADEVÆRELSESDESIGN | DEL 2

PERFECT  
MATCH 
GROHE sikrer, at dit badeværelse ser ud –  
og fungerer – lige som det skal

TEKST: SAMI EMORY
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»  Med hver eneste Perfect Match-kombination forsikrer vi vores kunder om, 
at deres sanitetskeramiske elementer og armaturer i badeværelset  
fungerer godt og effektivt sammen. « 

Ralf Graubener, Head of Category Ceramics hos GROHE

grohe.dk



Et perfekt badeværelse er større end summen af sine dele. Det kræver  
elementer, som fremhæver hinanden, men samtidig formår at eksistere 
side om side for at skabe et rum, der er elegant, afslappende og intuitivt.  
Som en del af LIXIL Group (og ligesom GROHE) har INAX fra Japan en rig 
historie af ekspertise i forbindelse med badeværelsesdesign og detal- 
jeret håndværksmæssig udførelse af sanitetskeramiske elementer i høj 
kvalitet. Denne viden er givet videre fra den ene professionelle producent 
til den næste med målet om at give kunder en samlet løsning til et smukt 
badeværelse – en arv, som GROHE vil bygge videre på i udviklingen af sit 
sortiment. "GROHE har tradition for at fremstille tidløse kvalitetspro-
dukter, og de udvidede sanitetskeramiske serier er inspireret af et andet 
navn, som har sat standarden for kvalitet inden for dette område: INAX," 
siger Masataka Mizutani, Chief Technology Officer i LIXIL Group.

EN NY GENERATION AF INNOVATION
INAXs sanitetskeramiske produktionshistorie er rodfæstet i traditioner 
med en vidtstrakt dedikation til godt håndværk og legemliggørelse af 
levende kultur. INAX blev grundlagt i Japan i 1924 og startede som pro- 
ducentvirksomhed af keramikfliser og sanitetsartikler. Året inden førte 
INAXs omhyggelighed og anvendelse af høj kvalitet til et fælles projekt 
med den legendariske amerikanske arkitekt, Frank Lloyd Wright: Designet 
af Tokyos berømte Hotel Imperial, som var prominent indrettet med 
INAXs fliser. Siden da er virksomheden blevet globalt førende inden for 
fremstilling af fliser og armaturer til badeværelset. Det er denne blanding af 
traditionel japansk stil og innovativ ekspertise, der gør INAX til banner- 
fører inden for luksusprodukter til badeværelset. Som en del af LIXIL- 
familien benytter INAX og GROHE sig af denne historie for at skabe en 
fordybende oplevelse, som inkorporerer alle aspekter af et smukt, funk- 
tionelt badeværelse: toiletter, vaskekummer, armaturer og badekar. 
Resultatet: Raffinerede sanitetskeramiske kollektioner, som lever op til 
INAXs japanske fremstillingsarv.

ARV SPILLER  
EN ROLLE

GROHEs sanitetskeramiske kollektion 
trækker på en rig historie

TEKST: LUISA ROLLENHAGEN
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»  GROHE har tradition for at fremstille tidløse kvalitetsprodukter, 
og de udvidede sanitetskeramiske serier er inspireret af et 
andet navn, som har sat standarden for kvalitet inden for 
dette område: INAX. « 

Masataka Mizutani, Chief Technology Officer i LIXIL Group

grohe.dk



EURO
SANITETSKERAMIK
Åbn badeværelset op for at skabe et beroligende tilflugtssted, som fordrer 
fordybelse, afslapning og velvære med Euros sanitetskeramik-sortiment. Denne 
kollektion tilbyder en løsning til ethvert badeværelse, særligt de små.

ESSENCE
SANITETSKERAMIK
Renhed. Raffinement. En særlig lethedsfornemmelse. Dette er kvaliteterne, som 
præger Essence, en designserie skabt af blide organiske former. Perfekt til dem, 
hvor badeværelset er et rum til afslapning og selvfordybelse. Kollektionens slanke 
profiler og naturlige linjer er ideelle til at skabe en beroligende indretning, der med 
sin elegance er tidløs, og som giver hele badeværelset plads til at ånde.

nyhed
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Et rent og moderne design kan have en sand tiltrækningskraft – derfor gav vi  
de sanitetskeramiske elementer i Bau-serien et nedtonet udtryk. Denne kollektion 
giver en komplet badeværelsesløsning inklusive en bred vifte af kummer i forskellige 
størrelser og monteringsmuligheder.

BAU
SANITETSKERAMIK

CUBE
SANITETSKERAMIK
Med sanitetskeramiske elementer fra Cubes sanitetskeramik-sortiment kan du  
skabe en badeværelsesindretning, som får det bedste ud af ubesværet smart 
og nutidigt design. Med sine generøse proportioner forvandler sortimentets 
karakteristiske kummer dit badeværelse til en imødekommende, hip oase. Tag en 
pause fra den hektiske verden udenfor, og lad storbyens former inspirere dig.

grohe.dk



GROHE CUBE SANITETSKERAMIK  

EN KLAR  
STILERKLÆRING

Træd et skridt tilbage fra dagens travle, kosmopolitiske liv et øjeblik, 
og nyd godt af disse nødvendigheder. Med sine stærke, minimalistiske 
linjer opsummerer de sanitetskeramiske elementer i Cube-kollektionen 
en smart og nutidig luksus i badeværelset. Alle kollektionens produkter 
har et sofistikeret præg og er udformet på baggrund af de glatte og 
rene linjer af en kubus. De dynamiske former og glatte overflader 
er designet til at fungere uden problemer og er ideelle til at skabe en 
badeværelsesindretning, som fylder din dag med en fornemmelse af 
roligt klarsyn.
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Renhed. Raffinement. En særlig lethedsfornemmelse. Dette er kvalite-
terne, som præger Essence, en designserie skabt af blide organiske 
former. Perfekt til dem, hvor badeværelset er et rum til afslapning og 
selvfordybelse. Kollektionens slanke profiler og naturlige linjer er 
ideelle til at skabe en beroligende indretning, der med sin elegance er 
tidløs, og som giver hele badeværelset plads til at ånde. Her er der 
skåret ned til det mest nødvendige, og med Essence får du et 
ubesværet, indbydende design med innovative funktioner, som du vil 
nyde godt af hver dag.

nyhed

SKØNHED I SIN 
RENESTE FORM
GROHE ESSENCE
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Lad afslapning og skulpturel stil spille en central rolle i badeværelset 
med et Essence-badekar. Alle badekar er designet i lette rene linjer og 
lever dermed i perfekt harmoni med resten af kollektionen. Fra 
standard badekar til fritstående modeller som midtpunkt er din  
ultimative badezone landet.

GØR TIDEN 
I BADET SMUK

grohe.dk



GROHE SENSIA ARENA

SKYLNING ER DEN NYE 
MÅDE AT TØRRE SIG PÅ
NYD GODT AF SHOWERTOILETTET, 
DER RENGØR DIG MED RENT, 
VARMT VAND 

WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. KOLLEKTIONER TIL BADEVÆRELSET  36 | 37

GLEM ALT, HVAD  
DU VED OM TOILETTER

Fra og med i dag gør GROHE Sensia Arena alting bedre. Det gør dig 
ren med varmt vand. Det fjerner ubehagelig lugt. Det har særlige 
hygiejniske belægninger og et kraftfuldt skyl, som holder toilettet 
rent. Det styres nemt og praktisk via din smartphone eller fjern-
betjening. Og dets elegante design passer ubesværet i ethvert  
badeværelse. Træd ind i toilettets nye tidsalder med GROHE Sensia 
Arena – og nyd godt af en førsteklasses ren følelse hver dag.

grohe.dk
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GROHE SKYLLEPLADER:
DET ESSENTIELLE ELEMENT 
TIL DIT FULDFØRTE 
BADEVÆRELSE 

DET PERFEKTE  
FINISH!

grohe.dk



GROHE ER DEN ENESTE VIRKSOMHED I 
BRANCHEN, SOM KAN TILBYDE ÆGTE FRIHED  
TIL AT VÆLGE MED 100 % MATCHENDE 
FARVER, DESIGN OG STØRRELSE
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GROHE COLORS-KOLLEKTIONEN 
TILBYDER ET FASCINERENDE 
UDVALG AT VÆLGE IMELLEM
Til eksklusive badeværelser fås disse små trykplader også i exceptionelle farver. 
De er perfekt egnede til at opfylde individuelle ønsker, og giver dig derfor alt hvad 
du behager samt mulighed for en elegant ny designløsning til dit badeværelse. 
Perfektion – fremstillet i Tyskland.

Polerede overflader

Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite Nickel

Børstede overflader

Børstet  
Cool Sunrise

Børstet 
Nickel

Børstet  
Warm Sunset

Børstet  
Hard Graphite

grohe.dk



GÅ GLAD  

I BAD

Med et udvalg af brusesystemer, 
som passer til enhver personlighed, 
kan alle nu opleve den ultimative 
opfriskning af krop og sjæl

TEKST: MIKE PARKER
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Ville det ikke være rart, hvis du kunne in- 

korporere wellness-fornemmelsen af frisk hud 

og et roligt sind i din hverdag? Hvem siger, 

det ikke er muligt? At synke ned i en strøm af  

temperaturstyret vand i trygheden af dit eget 

hjem eller et rart hotel er i sandhed et af livets 

oversete luksusgoder. Ligesom spabadet er  

brusebadet et oplivende sted – et rum til 

meditation og refleksion, hvor der fødes nye 

ideer. Et varmt brusebad om morgenen letter 

overgangen fra søvn til vågen tilstand. Drej 

håndtaget til koldt vand, og oplev et sus, der er  

stærkere end den fineste espresso. Søvnens 

varme og bløde tilstand viger pladsen og giver 

plads til at dagen kan påbegyndes. Gå i bad om  

aftenen, og i takt med at vandet falder som 

regndråber, skylles ophobede bekymringer og 

stress væk sammen med snavs. Et brusebad er 

trods alt ikke bare et sted, hvor du bliver ren; det  

er et sted, hvor du genopliver krop og sjæl. Sæb 

dig ind, stræk ud, meditér, eller syng en sang – 

brusebadet brusebadet kan benyttes til en 

række forskellige ting.

Engelske brusebadsfans tilbringer for eksempel 

gennemsnitligt otte minutter ad gangen under 

bruseren. Det er otte minutters foryngelse fra top  

til tå. Desuden er det en luksus, som du kan 

opleve ved at dreje skiven en enkelt gang. Tag et 

brusebad morgen eller aften, efter træning, før 

eller efter en tur i byen. Når som helst rammer et  

brusebad plet. Det er en tiltrængt pause, som 

gør dig klar til næste dags udfordringer.

Brusebade er så behagelige, og det er måske 

derfor nogle af os aldrig stopper op og overvejer, 

hvor meget bedre de kunne være. Et brusebad 

kan være en transformerende oplevelse – et 

smut i kurbadet i hjemmets trygge rammer – 

hvorfor så tage til takke med kun det mest 

fornødne? Set ud fra omkostninger pr. brug får 

du svært ved at finde bedre værdi for pengene 

end med et exceptionelt brusebad.

Brusebade er så behagelige, og det 
er måske derfor nogle af os aldrig 
stopper op og overvejer, hvor meget 
bedre de kunne være.
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HVERDAGS-
LUKSUS  
FOR ENHVER  
SMAG
Det er dog ikke alle, der ønsker det samme, 

og derfor tilbyder GROHE det ideelle bruse-

system for enhver smag. Opdag det slanke 

og minimalistiske design i Rainshower-ho-

vedbruserne og komforten i Rainshower 

SmartActive-håndbruserne. Med sine tre 

stråle-egenskaber og hurtig installation er 

Rainshower SmartActive den første hånd-

bruser, der er designet til at give dig et smil 

på læben. GROHEs SmartControl-teknologi 

gør det enkelt at skræddersy alle aspekter af 

din bruseoplevelse. Du kan nemt skifte mellem 

forskellige strålemønstre og håndbruseren eller 

bruge flere forskellige strålemønstre på samme tid.  

Sammensæt en kraftig vandstrøm med en blød, op- 

friskende stråle, eller lav et køligt regnvejr fra oven til en  

sommerbyge, og juster håndbruseren til den højde, du øn-

sker. GROHEs TurboStat-teknologi tilbyder uforlignelig kontrol 

og tilfører vand i den ønskede temperatur, som den holder under 

hele badet. Der er brugt en stor portion erfaring til at fuldende 

GROHEs brusesystemer, så du blot kan slappe af, så snart du 

træder ind under bruseren. På den måde ved vi, at uanset hvilket 

GROHE-brusesystem du anvender, vil du altid træde ud af badet 

med en bedre følelse, end da du trådte ind i det. 

grohe.dk



GROHE EUPHORIA  
SMARTCONTROL 
BRUSESYSTEM
Uanset om du er på udkig efter stilfuldt design 

eller funktionalitet, eller måske blot maksimal 

kontrol: GROHE Euphoria SmartControl 310- 

brusesystemet har det hele. Dets smukke brede 

Rainshower 310 SmartActive-hovedbruser i funk-

lende krom kombinerer en kraftfuld jetstråle med  

en blød, forfriskende stråle. Håndbruseren kan 

justeres individuelt til en hvilken som helst  

højde takket være den fuldt justerbare bruseholder: 

ideel til brusebad uden at gøre håret vådt. Du  

opnår perfekt kontrol med Grohtherm SmartControl  

med dens intuitive "tryk, drej, brus"-betjening. 

Dette gør det nemt at skifte mellem to forskellige 

strålemønstre og håndbruseren – eller vælge to  

på samme tid, hvis du foretrækker det. Med  

GROHE TurboStat-termostatteknologi kan du ind- 

stille den ønskede temperatur og opleve den 

perfekte komfort, fordi du ved, at temperaturen 

forbliver den samme. Alle GROHE SmartControl-

komponenter er udstyret med CoolTouch-teknologi.  

Det betyder, at skoldning på varme overflader er 

umuligt – blot endnu en af de mange fordele, du 

kan nyde godt af, med Euphoria SmartControl-

brusesystemet.
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START/STOP OG MÆNGDE
Den innovative GROHE SmartControl-teknologi giver dig 

mulighed for at vælge dit foretrukne strålemønster – eller  

en kombination af strålefunktioner – samt justere vand-

gennemstrømningen til den ønskede mængde. Det kunne 

ikke være nemmere.

BRUSEGLÆDE
FORDELEN VED  
TRE STYRKER

Skru blot op for vandgennem-
strømningen efter behov.  
Fra en fin stråle til et opfriskende 
brusebad – her får du ukomplice- 
ret fleksibilitet.

Du har styringen ved fingerspid- 
serne. Begynd med en kraftig 
stråle til at skylle shampoo ud. 
Øg mængden til en koncentre- 
ret jetstråle for at massere 
dagens stress og jag væk.

Al den kontrol, du har behov for 
til maksimal afslapning – vælg 
et blødt og opfriskende regnbad, 
eller skru helt op for vandtil-
førslen, og tag et bad i en kraftig 
sommerbyge.

1. FLEKSIBEL 2. KRAFTFULD 3. AFSLAPPENDE
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Engelske brusebadsfans tilbringer 
gennemsnitligt otte minutter ad gangen 
under bruseren. Det er otte minutters 
foryngelse fra top til tå.

WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. KOLLEKTIONER TIL BADEVÆRELSET  48 | 49

nyhed

RAINSHOWER  
310 SMARTACTIVE
LØFTET OM ENESTÅENDE  
NYDELSE I VAND  
MED TO STRÅLER 
Der findes ikke noget meget mere opfriskende end et brusebad. 

Nu kan du fordoble nydelsen med Rainshower 310 SmartActive-

brusehovedet og de to opkvikkende stråle-egenskaber – blød 

regnstråle og kraftfuld ActiveRain-stråle. Sammen med Grohtherm 

SmartControl kan du skifte mellem to stråletyper, som du selv 

vælger – eller du kan endda kombinere dem – med et tryk på en 

knap. Det er ikke kun fleksibelt. Rainshower 310 SmartActive-bruse- 

hovedet har også et slankt og minimalistisk design med en rund 

og firkantet version med matchende brusearme. Desuden fås det 

i både krom og MoonWhite akrylglas, hvilket gør det til det perfekte 

brusehoved til badeværelser i lyse toner.
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GROHE RAPIDO SMARTBOX-SYSTEM

Plads – vi vil alle gerne have mere af den, særligt i 
bruseområdet. Med sin skjulte installation tilbyder 
GROHE Concealed-teknologi mere plads under 
bruseren uden at kompromittere funktionalitet eller 
komfort. Et bredt udvalg af kompatible forplader og 
brusere sikrer, at den valgte stil til badeværelset 
flyder ukompliceret sammen med bruseområdet. 
Og fra en praktisk synsvinkel gør det slanke, 
strømlinede design rengøringen hurtigere og mere 

praktisk. GROHE SmartControl Concealed giver 
perfekt brusekontrol og er usædvanlig på grund af 
sit særdeles flade design og rene, regelmæssige 
look. Desuden er vores togrebstermostater også 
kompakte og pladsbesparende og smelter ydeevne 
sammen med et slankt, minimalistisk udseende. 
Vores fortolkning af etgrebsbatterier: Et udvalg af 
modeller, der giver dig kontrol over én, to eller tre 
funktioner og en række stilfulde design.

EN SMARTBOX  
  TIL DET
HELE
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DEN UNIVERSELLE LØSNING 
TIL FREMTIDENS BEHOV

Effektiv installation 
takket være bundindløb

Kun én installatørvenlig 
indbygningsboks til hele 
sortimentet 

SMARTCONTROL
Maksimal og intuitiv 
kontrol over alle bruse- 
funktioner med plads-
besparende og slankt 
design

TOGREBS- 
TERMOSTATER
Mere plads og mere 
kontrol med vores  
nye termostater

ETGREBSARMATURER
Nemme at betjene, 
kontrollér op til tre 
funktioner med vores 
nye armaturer

Udskiftelige funktions-
enheder til etgrebs-
armaturer, termostater 
og SmartControl, komplet 
konfigureret og 100 % 
fabrikstestet

Dernæst justerbar med op 
til seks grader: Sørg for, at 
vægpladen altid er i vater  
og kan afstemmes perfekt 
med kanten af fliserne

Alle termostater 
med eftermonterede 
stopventiler

Tre afløb for at opnå 
en bredere vifte af 
brusemuligheder
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FRA ARMATUR 
TIL ANRETNING 

ALT TIL KØKKENET
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At være en god kok handler ikke altid om at have  
det største køkken. Tag for eksempel restauranten, 
maiBeck, i Köln, som er en hyggelig Michelin-hædret 
bistro i centrum af byen. Ved første øjekast er res- 
tauranten et pragteksempel på nutidig gastronomi: 
Exceptionel mad fra regionen til overkommelige priser 
uden alt det smarte ved finere restaurantbesøg. Når du  
kigger bag kulisserne, er det et lille, yderst punktligt – 
selv når der er travlt – miljø. For at få det til at lykkes 
handler det udelukkende om tilrettelæggelse og 
udnyttelse af pladsen, siger Jan Maier, kok og medejer 
af maiBeck. "Det vigtigste er at have nok overflade-
plads at arbejde på", siger han. "Det giver dig plads 
til at bevæge dig. Du kan bare sætte ting på bordet, 
lade dem stå hvor som helst, og derefter arbejde 
videre." I maiBeck-køkkenet sker alting på én gang, 
forklarer Hr. Maier. Knivene hakker, brødet hæver, 
fiskene ryger fra skærebrættet til stegepanden. Alt 
skal være på sin rette plads og virke efter hensigten. 

"Det er et spørgsmål om hastighed, effektivitet og et 
rent arbejdsmiljø," siger Maier. "Og et rent arbejdsmiljø 
er meget vigtigt for korrekt madlavning – som i sidste 
ende er det, der giver det ønskede resultat."

Det er nøjagtigt det samme med køkkenet i hjemmet, 
særligt hvis rummet er lille, som det er hos maiBeck. 
GROHEs sortiment af køkkenløsninger er designet til  
at maksimere pladsen på køkkenbordet og forbedre 
ergonomien i et hvilket som helst køkken. Parvis dan- 
ner GROHE-køkkenvaske og armaturer grundlaget for 
et rent, dynamisk arbejdssted. Med deres elegante 
design er de nemme at inkorporere i køkkener i alle 
størrelser og giver dig den nye begyndelse, du har 
længtes efter, uden stress. Nu kan du endelig bygge 
et rum, som både er smukt og fungerer for dig: Et, 
der er tilpasset alle opgaverne og glæderne ved mad-
lavning, om det er at tilberede en hurtig hverdagsret 
eller eksperimentere med spændende nye opskrifter.
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Gør plads til dine kulinariske opfindelser med GROHEs 
sortiment af køkkenløsninger – herunder den nye serie 
af køkkenvaske i stål og kompositmateriale

TEKST: SAMI EMORY

GØR TILBEREDNINGSSTATIONEN  
TIL KØKKENETS HJERTE

Jan Maier driver sammen med  
sin partner, Tobias Becker,  
en bistro, som de selv har  
indrettet, i Kölns historiske 
centrum. Med vilje har de 
forsøgt at gøre deres sted 
så uformelt og hjemligt som  
muligt, og derfor var det og- 
så noget af en overraskelse, 
da de modtog en Michelin- 
stjerne for fire år siden – ved 
et tilfælde: "Da vi modtog 
stjernen, troede vi indled-
ningsvis, at vi var nødt til at  
ændre strategi. Men så valg-
te vi at fortsætte med at 
gøre, som vi har gjort hidtil!"

Jan Maier, kok
maibeck.de

Uanset om det er til skrubning eller udtømning 
er køkkenvasken hjertet i køkkenet. Måltidet 
starter ved tilberedningsstationen med klargøring  
af fødevarerne, og det er her, at måltidet slutter 
med opvask af tallerkener, gryder og pander.  
Med innovative nye design er GROHEs køkken- 
vaske bygget til at øge tempoet af disse tids-
krævende klargørings- og oprydningsopgaver. 
GROHEs køkkenvaske fremstillet af bestandigt 
rustfrit stål eller kompositmateriale er strømlinede 
værktøjer i høj kvalitet. Hver vask minimerer 
dine anstrengelser med elegante design, der  
reducerer stænk, samt funktioner såsom et  
fjernstyret spildevandsafløb, som gør det muligt  
at bortlede brugsvand, mens du holder hænderne 
rene.

Når du sætter en GROHE-køkkenvask sammen 
med et GROHE-armatur, opfylder de mere end 
blot en praktisk funktion: Det bliver et perfekt 
match i form og funktion. På den måde kan du 
være sikker på, at din nye tilberedningsstation 
ikke kun er en fryd for øjet, men også er indrettet 
behageligt med reducering af stænk.

Samtidig er GROHE-vaskenes tekniske kompon-
enter under overfladen minimale og kompakte 
og efterlader rigelig plads til nye affaldssystemer 
samt varme- og køleanordningerne til GROHEs 
Red- og Blue-vandsystemer (læs mere om dem 
fra side 72). De ergonomiske elementer ved mad- 
lavning er vanskelige i alle køkkener, uanset om  
det er på restauranten eller i hjemmet. Selv den 
bedst forberedte kok slås med udfordringer, som 
truer med at forsinke maden eller ødelægge en  
ret. Hr. Maier bruger et par taktiske tricks til at  

sikre, at hans køkken kører som smurt. "Vi klargør  
altid de nødvendige og daglige detaljer, inden  
vi begynder at arbejde," forklarer han. "Vi bruger  
de samme steder og de samme beholdere og  
kasser til hver fødevare eller værktøjsagtige bakker  
med knive som på en operationsstue på hospitalet.  

Krydderibøtter med salt, sukker og krydderik-
værne står altid i samme rækkefølge." Hr. Maiers  
mest værdifulde værktøj er dog plads. Når dit 
køkken har rene, åbne arbejdssteder, siger  
Hr. Maier, "giver en velorganiseret arbejdsplads 
dig mulighed for at gå i køkkenet, som hvis du 
træder ind på en scene."

» En velorganiseret arbejdsplads giver dig  
 mulighed for at gå i køkkenet, som hvis  
 du træder ind på en scene. « 

  Jan Maier, kok

grohe.dk
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» Det vigtigste er at have nok  
 overfladeplads at arbejde på. «

 Jan Maier, kok 
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VI INTRODUCERER  
GROHE-KØKKENVASKE
LAVET TIL AT MATCHE I FORM OG FUNKTION

Tænk over, hvor meget tid du bruger ved 
køkkenvasken. Du fylder gryder, tilbereder 
grøntsager, vasker op efter et stort måltid: Det er 
et sted, du stopper ved utallige gange om dagen, 
så hvorfor ikke vælge en køkkenvask, der overgår 
dine behov med hensyn til kvalitet, design og 
funktioner? GROHE-køkkenvaske er designede til 
at passe til enhver køkkenindretning med en 
række innovative, moderne design, der pas- 
ser perfekt til rummet. Du vil finde kompakte 
modeller med indbyggede afdrypningsborde, 
store dobbeltvaske, når du skal brede dig, og 
smarte indbyggede køkkenvaske, der flugter 

med dit køkkenbord. Med funktioner såsom 
GROHE QuickFix-systemet og vendbare design 
som standard kan du uden problemer få din nye 
GROHE-køkkenvask installeret på få minutter. Vi 
er også overbeviste om, at du vil elske de særlige 
funktioner, vi tilbyder, fra den lyddæmpende 
GROHE Whisper-isolering til den automatiske 
funktion for affaldsvand, der betyder, at du aldrig 
dypper hænderne i snavset vand igen. Med en 
køkkenvask fra GROHE bemærker du forskellen, 
hvilket gør nydelsen ved at bruge din vask større 
hver gang.
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GROHE  
VASKE I RUSTFRIT 
STÅL
Gør elegant, stærkt, rustfrit stål til køkkenets midtpunkt med 
en GROHE-køkkenvask. Vores rustfri stål, som er bedre end 
standardkvalitet, tilbyder en god ydeevne, skarpe vinkler og 
en generøs kapacitet i et tidløst, hårdført materiale.

nyhed
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Til dem, der foretrækker mørkere nuancer: Vores nye vaske 
i moderne granitsort og granitgrå er fremstillet af slidstærkt 
kompositmateriale, som ikke kun er ridsebestandigt, men 
også stænkbestandigt og nemt at rengøre.

GROHE  
VASKE I KOMPOSIT
MATERIALE
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FREEDOM  
OF CHOICE 
OPDAG DE SPÆNDENDE  
NYE FARVER I  
KØKKENSORTIMENTET 
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COOL SUNRISE Lav et statement med Cool Sunrise.  
I højglans fremkalder den finesse og klassisk luksus. I den børstede 
variant har den en moderne, men klassisk charme. Sæt den sammen 
med mørk, lys eller hvid indretning.

LAD FARVER SPILLE 
HOVEDROLLEN I DIT 
KØKKENDESIGN
Pust liv i køkkenet med den nye GROHE Colors-kollektion. Med 
inspiration fra farvetendenser fra hele verden tilbyder GROHE nu en 
variation af farvefinish i et udvalg af køkkenarmaturer, vaske og 
tilbehør, som hjælper dig med at designe et rum, som er skræddersyet 
til din personlige smag og dine behov. Fra mere varme, organiske 
former såsom Warm Sunset til mere hippe, arkitektoniske finish 
såsom Brushed Hard Graphite har GROHE den finish, der passer til 
dig. Vælg en farve med fuld overbevisning om, at dit armatur og din 
vask passer harmonisk sammen i et "perfect match". Med GROHE 
Colors har du friheden til at vælge at skabe et køkken, som er ligeså 
farverigt som dit liv.
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WARM SUNSET Et behageligt anstrøg af luksus til individu-
alister. Warm Sunset farven fremhæver originale, stemningsfyldte 
badeværelsesdesign og tilføjer et glansfuldt præg. Den passer til mørk 
sten, marmor eller beton.

HARD GRAPHITE Kontrast eller camouflage: En perfekt 
partner til elegant sammensætning med kridhvid eller i kombination 
med tone-i-tone-miljøer. Den fungerer godt i middel-tonemiljøer 
såsom beton eller lyst træ.
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SMAG GØR 
FORSKELLEN 
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TEKST: GIULIA PINES

Der er en voksende tendens blandt 
gourmetkokke, kokke og feinschmeckere 
til, at alkohol ikke bør være det eneste, vi 
forkæler os selv med til et måltid mad. 
Andre typer drikkevarer dukker til stadighed 
op på menuen – og kald dem nu ikke 
bare "alternativer til alkohol". Med dette 
øgede fokus på ren drikkenydelse har 
restauranter og kokke fundet værdi i en 
ny type sommelier, som sammensætter 
fine middagsmenuer med god gammel-
dags H2O. Deres beslutninger betyder 
meget ved spisebordet og har indvirkning 

på den måde, en ret smager, og gør det 
yderst vigtigt for dem at vælge den rette 
drikkevare til hver del af måltidet. "Ikke al 
H2O er skabt lige," forklarer Alican Akdemir, 
den første vandsommelier i Tyrkiet, som 
aktuelt arbejder for det Istanbul-baserede 
cateringselskab, Yeme İçme İşleri. "Drik-
kevandstyper, som har vidt forskellige 
mineralindhold til hver ret, understreger 
deres raffinerede forskelle, og udviklingen 
har en enorm indvirkning på den gastro-
nomiske oplevelse." 

Det nyeste inden 
for køkkener? 
Brug H2O til  
at fremhæve 
rettens smag
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Tænk for eksempel på vand med højt 
kulsyreindhold, som skaber en fly-

dende, pikant smag i munden. Det kan 
føles rengørende og opfriskende, men 

det er faktisk den forkerte sammen-
sætning med en stærkt krydret ret, da det 

spreder capsaicin-molekylerne i chilipebere 
mere end det opløser dem, hvilket forårsager 

følelsen af smerte.

Imens kan en espresso, som er brygget på blødt 
bjergkildevand, have en blød, klar og sågar sød 
smag. Der er en grund til, at Wien er kendt for sin 
kaffekultur: H2O fra bjergene er ganske enkelt 
mere behagelig for tungen end grundvand fra 
mere lavtliggende områder, som ofte kan ef-
terlade en kalkholdig rest, som påvirker smagen 
og evnen til at mætte den malede kaffe.

Selv i bageuniverset gør man brug af de forskellige 
vandkvaliteter: Mælkesyrebakterierne, som får 
surdej til at hæve, kan reagere særligt godt 

med en af regionens vandtyper og særligt 
dårligt med en anden.

 

Enhver, der forundres over den 
kompakte konsistens og rige smag i 
New Yorks legendariske bagels, har 
sikkert hørt den gamle talemåde, "Det er 
bare noget i vandet." Faktisk er det ikke helt 
forkert.

Her har brugen af GROHE Blue og -Red i 
køkkener gjort en verden til forskel. "Brugen af 
bæredygtige, grønne, energi- og vandbesparende 
produkter er yderst vigtigt i min hverdag," siger 
vandsommelier, Akdemir, som især værdsætter 
GROHE Blue for evnen til at producere ikke-
aftappet kulsyreholdigt drikkevand efter behov. 
"Jeg elsker mine venners ansigtsudtryk, når jeg 
spørger, om de foretrækker middel eller stærkt 
brusende vand."

Med bedre vand får du generelt en bedre spise- 
og drikkeoplevelse. Så måske næste gang en 
tjener nærmer sig dit bord for at spørge, om 
du vil have vand med eller uden brus til dit 
måltid, kan du sige "begge dele er fint – så 
længe det er GROHE."

ET 
UTAL 

AF SMAGS-
VARIANTER –  

DRÅBE EFTER DRÅBE
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PERFEKT SMAG  
DIREKTE FRA 
VANDHANEN 
MED BRUSVAND FRA  
GROHE BLUE HOME 
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UDEN BRUS, MED MIDDEL ELLER 
MODERAT BRUSENDE VALGET ER DIT

Foretrækker du dit afkølede drikkevand med eller uden 
brus? Et sted midt imellem? Med GROHE Blue er valget 
dit. Først filtreres vandet for at fjerne urenheder. Derefter 
afkøles det for at skabe en bjergfrisk smag. Og når du 
tænder for vandet, kan du med et enkelt tryk på knappen 
vælge, om det er vand uden brus, med middel-brus eller 
almindeligt brus, der skal fyldes i glasset.

Frisk vand, der er skræddersyet lige til din smag og som 
kommer direkte fra hanen – det er så let som 1, 2, 3. Mens 
det højre greb på et GROHE Blue-armatur blander varmt 
og koldt vand som normalt, bruges et greb til venstre til 
afkølet og filtreret vand, og det styrer, hvor meget brus 
der kommer i drikkevandet, lige fra uden brus til masser 
af brus.

En LED-indikator i trykknappen skifter farve, så du om-
gående kan se det valgte kulsyreniveau – uden brus, 
middel-brusende eller brusende – og den fortæller dig, 
når filterkapaciteten falder under 10  % og snart skal 
skiftes. Vandets temperatur kan også indstilles efter din 
personlige smag og reguleres mellem 5 °C og 10 °C.

GROHE  
BLUE HOME
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INTELLIGENS I HJERTET AF GROHE BLUE HOME
GROHE Blue Home-køleren er vores hemmelige geni, der 

tapper vandet, filtrerer det, afkøler det, får det til at bruse, 

så du kan fylde glasset til randen. Det er her, det sker: Her 

kan du justere temperaturen mellem 5 °C og 10 °C og isætte 

filteret og CO2-flasken.
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GROHE BLUE HOME  
C-TUD
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GROHE BLUE HOME 

MED 
UDTRÆKKELIG 
FUNKTION
Vores nye GROHE Blue Home-armaturer fås nu med 
et udtrækkeligt mousseur-hoved til at skabe ultimativ 
funktionalitet og fleksibilitet. Vælg mellem tre moderne 
armaturformer med et udtrækkeligt hoved. De har alle 
en hygiejnisk mousseur og to adskilte vandtilførsler, som 
tilfører både filtreret og ufiltreret vand uden besvær.

GROHE BLUE HOME  
UDTRÆKKELIG L-FORMET TUD
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Tilføj god smag til dit køkken uden besvær 
med et GROHE Blue Pure filter-armatur. 
GROHE Blue-filterteknologi forvandler vand  
fra hanen til lækkert filtreret drikkevand og 
fjerner klor og andre urenheder, som kan påvirke 
smagen. Adskilte indvendige vandtilførsler hol- 
der filtreret og ufiltreret vand adskilt på alle 
tidspunkter. GROHE-filteret passer nemt under 
din køkkenvask, og armaturet har stadig den 
sædvanlige funktionalitet som et standard 
køkkenarmatur. Gør rent, opfriskende, filtreret 
vand til køkkenets midtpunkt med et GROHE 
Blue Pure-armatur.

REN SMAG,  
REN NYDELSE

GROHE BLUE PURE

FILTER
ARMATURER

GROHE BLUE PURE 
UDTRÆKKELIG MINTA
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DU HAR ALTID  
KONTROL MED  
WLANFORBINDELSE  
OG GROHE  
ONDUSAPPEN
GROHE Ondus-appen gør det muligt at integrere GROHE Blue til 
erhverv og GROHE Blue Home i dit WLAN-netværk, så du kan aktivere 
flere af systemets fordele. Appen kan monitorere funktioner til de 
resterende filtre eller CO2-kapaciteten og samtidig gøre det muligt 
for dig at genbestille direkte, når de løber tør. Softwareindstillingen 
af køleren kan også nemt justeres via appen. I tilfælde af funktionsfejl 
bliver du også informeret direkte af en push-meddelelse og får 
instrukser til fejlfinding.

INTEGRATION AF KØLEREN I DET LOKALE WLAN-NETVÆRK ✓
OPSÆTNING AF SOFTWAREPARAMETRE ✓
AUTOMATISK GENBESTILLING AF FORBRUGSVARER ✓
ADVARSLER VED LAV KAPACITET ✓
INFORMATION I TILFÆLDE AF FUNKTIONSFEJL ✓
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Systemkrav
iPhone med iOS 9.0 eller højere / smartphone med 
Android 4.3 eller højere / WPA2 krypteret netværk 
med adgangskodebeskyttelse, adressefiltre på MAC 
understøttes ikke

Mobile enheder og GROHE Ondus-app indgår ikke i 
leveringen og skal bestilles separat via en autoriseret 
Apple-butik / butik / iTunes eller Google Play-butik. 
Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede 
varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og eventuelt 
brug af sådanne mærker af Grohe AG er under licens. 
Andre varemærker og firmanavne tilhører de respektive 
ejere. Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone 
og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc., der 
er registreret i USA og andre lande. Apple er ikke 
ansvarlig for denne enheds funktion eller overholdelse 
af sikkerheds- og lovmæssige standarder.
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GROHE 
RED
100 °C DIREKTE FRA 
VANDHANEN – KOGENDE 
VARMT VAND EFTER BEHOV 

  
GROHE RED DUO MED C-FORMET  

TUD KEDEL I STØRRELSE L

Tænk på de gange om dagen, hvor du har brug 
for at koge vand – og hvor lang tid du bruger på at 
vente på, at kedlen koger. Og forestil dig så, at du 
kunne spare tid, energi og plads i køkkenet – på én 
gang. Det kan GROHE Red gøre for dig: Et smukt 
og driftssikkert system, der giver dig kogende 
varmt vand direkte fra vandhanen – sikkert og 
øjeblikkeligt. Når du opdager alle fordelene ved 
denne usædvanlige hjælper i køkkenet, vil du 
aldrig se dig tilbage.
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ALT FOR SMART TIL AT BLIVE GEMT VÆK

GROHE Red-kedel, som er elegant og strømlinet, er for smart til at bo 

i skabet. Men dens minimalistiske design fortæller ikke historien om 

dens funktionalitet. Den slidstærke kerne af titanium gør den ekstremt 

modstandsdygtig over for korrosion og ophobning af kalk – den 

bevarer sin ydeevne i hele sin lange levetid. I modsætning til de fleste 

kedler, som almindeligvis er fremstillet af rustfrit stål eller kobber, er 

GROHE Red-kedler fremstillet af yderst slidstærkt titanium. GROHE 

Red, som fås i to størrelser, kan levere 3 liter eller 5,5 liter på et øjeblik.

grohe.dk



MADLAVNING  
MED GROHE  
BLUE- OG RED 
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At ankomme til Warszawas Food Lab Studio er  

som at træde ind i et soloplyst kabinet med mærk-

værdigheder, som oser af muligheder. Som et 

mønstereksempel på alt, hvad der er fantastisk 

ved den polske hovedstads seneste renæssance, 

inviterer Lab-studiet, der minder om et loft, dig til at 

gå på opdagelse blandt det luftige køkkens blegede 

træ og kombinerede arbejds- og spiseborde, hvor du 

kan suge inspiration til dig.

I hjertet af en gammel lagerbygning i Warszawa, i  

et område som engang var byens travleste industri-

zone, udviklede den polske kendiskok, Grzegorz 

Łapanowski, dette akademi – et eksempel på et 

Warszawa, der lægger sit tidligere rygte som en 

dyster kommunistisk monolit fra sig. Her udfører han 

sin alkymi på Polens spirende kulinariske ambitioner 

og præsiderer over de hævede standarder i landets 

køkkener som en filosofisk prins. Han vejledes, siger 

han, af slow food-principperne, som hovedsaligt 

fokuserer på årstidens brug af produkter i høj kvalitet, 

ofte fra lokale producenter. Fødevarer, som derefter 

forfines ved hjælp af GROHE Blue: "Vi skærer vores 

grøntsager ud i ultratynde flager, og derefter bruger 

vi iskoldt vand fra GROHE Blue til at opbevare dem, 

hvilket giver dem en unik sprødhed."

Łapanowski mener, at god uddannelse og god 

ernæring går hånd i hånd. Derfor grundlagde han, 

og er nu formand for, Szkoła na Widelcu (Skole 

på en gaffel)-fonden, som arbejder på at forbedre 

kvaliteten af børns ernæring i skoler og børnehaver 

i hele Polen. Med sin sans for friskhed og kvalitet 

var det kun et spørgsmål om tid, før han ønskede at 

introducere det fineste vand i sin fold. Nu hvor Lab-

studiet har GROHE Red- og Blue-armaturer, føler 

han, at ligningen går op.

Hjernen bag Warszawas kulinariske vidunderkammer, Food Lab 
Studio, Grzegorz Łapanowski, gør GROHE Blue- og Red til en del  
af ligningen

TEKST: MICHAEL FITZPATRICK
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TEST
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RØGET ØRRED 
MED AGURK OG GLASKÅL PAPPARDELLE 

2 pers.

2 røgede ørredfileter

2 spsk. mayonnaise

1 agurk

1 syltet agurk

2 stængler glaskål

Vand med brus fra GROHE Blue 

Dild 

2 radiser

Salt, friskkværnet peber efter smag 

Fjern ben og skind fra fileterne, og hak dem i små 

stykker. Skær agurkerne i fine skiver, tilsæt fisken, 

og bland mayonnaise, salt og peber. Lad det hvile, 

så ingredienserne kan afgive smag til hinanden.

Skær glaskålen i strimler med en grøntsags- kniv eller 

skræller, og skær radiserne i tynde skiver. Lad dem 

hvile i vand med brus fra GROHE Blue i 10 minutter, 

inden de aftørres med et hviskestykke. Læg ørreden 

på tallerkenen, og anret glåskålsstrimlerne ovenpå. 

Pynt med radiser og dild.
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NYE FARVEDE GULERØDDER 
MED TRØFFELMAYONNAISE OG PURLØGSOLIE

4 pers.

1 bundt friskhøstede nye gulerødder
3 spsk. sesamfrø
1 bundt korianderblade
Vand med brus fra GROHE Blue
Til trøffelmayonnaisen:
1 æg
1 æggeblomme
150 ml olie
2 spsk. trøffelolie
½ tsk. sennep
Saften fra ½ citron
En knivspids salt
Til purløgsolien:
100 g purløg
200 ml rapsolie

Fyld alle ingredienserne til mayonnaisen, undtagen 
olien, i en tynd, smal beholder. Brug en stavblender 
til at blande det hele grundigt til en ensartet 
blanding, tilsæt begge olier, og tilføj derefter en tynd 
stråle olie for at opnå en ensartet, jævn blanding. 
Hvis du foretrækker en mere krydret, sur eller salt 
mayonnaise, skal du krydre efter behov, når du er 
færdig med at blende.

Derefter laver du purløgsolien ved at varme olien op 
i gryden til ca. 60 °C, inden du tager den af varmen, 
og tilsætter purløgene. Tilsæt derefter mindre stykker 
purløg, og blend blandingen i ca. 3 – 4 minutter. Si 
olien gennem et stykke steril gaze, og lad det køle af.
 
Rist sesamfrøene på en tør pande, indtil de har en 
gylden farve, men pas på, at de ikke brænder på. 
Vask gulerødderne grundigt, skær dem i halve, og 
lad dem hvile i vand med brus fra GROHE Blue i 
ti minutter, inden de aftørres med et hviskestykke. 
Anret en klat mayonnaise nederst på tallerkenen, 
anret gulerødderne ovenpå, tilføj de ristede sesam- 
frø, korianderblade, og afslut med stænk af purløgs-
olien.
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KOLD DRIK 
MED THAI-TE 

4 pers.

8 g sort thai-te
1 l vand fra GROHE Blue
GROHE Red water
Valgfri: citron og honning 

Hæld lidt kedelvarmt vand fra GROHE Redhanen  
på teen i filteret, så tebladene kan absorbere vandet.  
Hæld de udvidede tebladei en beholder med låg, 
tilsæt koldfiltreret vand, og lad det stå i køleskabet  
i 12 – 15 timer.

Til sidst hældes drikken gennem filteret i en ren 
beholder. Teen smager bedst, når den er kold og 
serveres med isterninger, citron og honning. Selve 
drikken kan opbevares i køleskabet i op til fem dage.
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VAND  
UNDER KONTROL
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I dag forsøger vi alle at reducere vores vand-
forbrug. Udover at du gør miljøet en tjeneste, 
vil brugen af mindre vand også spare dig penge 
i det lange løb. Men inden, du kan spare på 
vandregningen, er du nødt til at vide, hvor me-
get du forbruger. Med lidt hjælp fra GROHEs 
teknologi gør dit smart home det nemmere end 
nogensinde før. Den intelligente vandafbryder, 
Sense Guard, monteres på rørene og registrerer 
hele husholdningens vandforbrug og bemærker, 
hvis der er noget usædvanligt på færde, måske 
inden du selv gør. Så snart den er installeret, ved 
du nøjagtigt, hvad der sker med vandforsyningen 
i dit hjem. Den monitorerer også vandstrøm, 
vandtryk og vandtemperaturen i rørene. Således 
får du adgang til opdaterede oplysninger om, 
hvor effektiv vandforsyningen i hjemmet er – 
uvurderligt, når man tænker på, hvor du måske 
vil lave ændringer i dine vaner eller rørarbejde.

GØR STYRINGEN AF  
DIT VAND MERE SMART, 
SIKKER OG EFFEKTIV  
MED GROHE SENSE OG 
SENSE GUARD
TEKST: NANCY SMALLWOOD

WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. VAND UNDER KONTROL  90 | 91 grohe.com



GROHE SENSE 
Den intelligente vandsensor, der registrerer 
utætheder i hjemmet
Sideløbende lader den intelligente vandsensor, 

GROHE Sense, dig også fjernregistrere fugtighed 

og temperatur på tværs af forskellige rum i 

hjemmet. Så uanset hvor du er, har du alt, du har 

brug for, for at føle dig på den sikre side. Fra de 

mindste utætheder og dryp til et oversvømmet 

bad eller et sprængt vandrør registrerer GROHEs 

system hver eneste dråbe. Derfor kan GROHEs 

intelligente vandstyringssystem også tilbyde fred 

i sindet, når det handler om at beskytte dit hjem fra 

potentielt katastrofale lækager. Så snart vandet 

kommer i kontakt med sensorens nederste del på 

grund af oversvømmelse eller utætheder, sender 

GROHE Sense dig en advarsel via appen. Med 

Sense Guard opnår du endnu mere beskyttelse: 

Den er installeret på vandledningen, og lukker 

selv for vandtilførslen, når den registrerer rørbrud. 

Den kan naturligvis gøre det samme, hvis Sense 

registrerer vand på undersiden. Det er trods alt 

godt at vide, at der bliver passet på dit hjem – 

også når du ikke er der.
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GROHE SENSE GUARD 
Den intelligente vandafbryder, som registrerer 
forbrug, utætheder, og som automatisk  
lukker for vandtilførslen
Når du tager på ferie, er det selvfølgelig klogt at 

overlade et sæt nøgler til naboen og slukke for 

vandet på spærrehanen eller stopventilen, hvis 

du er væk i længere tid. Men for at sikre maksimal 

beskyttelse bør du investere i en GROHE Sense 

Guard for at minimere vandskaden, inden en 

dråbe fører til oversvømmelse. Det er trods alt 

et mareridt at vende hjem til en oversvømmet 

ejendom. Reparationsudgifter i forbindelse med  

vandskade løber nemt op i tusindvis af kroner, 

og når forsikringsselskaber i gennemsnit kun  

kompenserer for 31  % af de samlede omkost-

ninger, kan det hurtigt blive dyrt. Men der findes 

en nem løsning: Med GROHE Sense Guard kan 

du tjekke vandforsyningen i hjemmet – også 

når du er på arbejde eller ferie. Smart home-

konceptet har ændret spillereglerne for husejere 

på rigtig mange måder – takket være GROHE kan 

du nu have ro i sindet med vished om, at du altid 

har vandforsyningen under kontrol.

Så snart GROHE Sense Guard er installeret, ved du 
nøjagtigt, hvad der sker med vandforbruget i dit hjem.
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nyhed

Med den nye GROHE Sense-app kan du monitorere vand- 
forbruget- og sikkerheden – i hjemmet med en fingerspids

VANDSTYRING  
FRA LOMMEN

Hjernen i det avancerede GROHE Sense-system, 
Sense-app, giver en komplet og konstant digital 
vandprofil af dit hjem via GROHE Sense- og 
Sense Guard-vandkontrolsapparaterne. Uanset 
hvor du er, giver appen et samlet overblik over 
dit vandforbrug. Hvor meget vand, blev der 
brugt i en bestemt periode, og hvor høj var 
omkostningen? Svaret på disse spørgsmål fin-
der du nu nemt i din smartphone. Du får endda 
et overslag over forbruget og omkostningen for 
varmt vand.

Hvis det værste virkelig sker, og Sense Guard 
registrerer en vandlækage, får du omgående 
besked via Sense-appen, og vandforsyningen 
lukkes fuldstændig ned. Så du ved ikke kun, 
hvad der er op og ned på dit vandforbrug, 
men du ved også, hvornår du skal tage dine 
forholdsregler for virkelig at sikre, at dit 
vandsystem kun skaber glæde og intet andet. 
Takket være GROHEs nye Sense-app har du 
dit hjems vandstyring- og sikkerhed lige ved 
fingerspidserne.

TEKST: SAMI EMORY

PASSER ALTID PÅ DIG

Et smart home er et hjem uden stress. Lyden af 
din stemme eller et tryk på en knap er alt, der skal 
til for at støvsuge gulvene, beskytte din familie 
eller endda opvarme eller afkøle dit hjem på vej 
hjem fra arbejde. I et smart home bliver daglige 
bekymringer og opgaver et overstået kapitel, og 
vejen banes til en mere sikker og effektiv måde 
at leve på. Og ligeledes en mere lykkelig måde: 
Smart-teknologi giver dig friheden til at bruge 
din tid og energi på de ting, du aldrig har haft tid 
til, og som er kommet i anden række på grund 

af pligterne i hjemmet. For ethvert hjem, som er 
udstyret med GROHE Sense og Sense Guard, er 
GROHE Sense-appen et vigtigt værktøj – den er 
din alsidige assistent, som er lige ved hånden. 
Du kan også kalde den "digitaliseringen af 
vand", eftersom den tilbyder en innovativ måde 
at monitorere vandforbruget i dit hjem. I sidste 
ende giver appen dig mulighed for at beskytte 
hjemmet mod vandfarer- og skader – den giver 
dig den ro i sindet, der skal til, for at du kan føle 
dig risikofri.
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 GROHE Sense-appen er et vigtigt værktøj – 
den er din alsidige vandstyringsassistent,  
 som er lige ved hånden.

grohe.com



I et velindrettet hjem er badeværelset og 
køkkenet mere end blot funktionelle områder. 
De er også et harmonisk og afslappende sted. 
Uanset om du renoverer rummet eller  
starter fra nul, kan dit drømmebadeværelse-  
eller køkken blive til virkelighed med  
en trin-for-trin-vejledning,  
kvalitetsprodukter  
og ekspertrådgivning 

GØR DIT 
DRØMMEBADEVÆRELSE-  
OG KØKKEN TIL VIRKELIGHED 
MED GROHE

WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT.  96 | 97

BLIV INSPIRERET
Det første skridt i ethvert indretningsprojekt er at tænke 

på det store billede: Hvordan det skal sættes sammen for 

at skabe et design, som er harmonisk, og samtidig dit helt 

unikke rum. Indhent designidéer, mønstre og teksturer ved 

at følge dine yndlingsdesignere og -mærker på de sociale 

medier, eller klip idéer ud fra kataloger og designblade på 

den traditionelle måde. Sæt dem alle sammen i en collage 

eller på Pinterest, og få et overblik over, hvad der visuelt 

virker sammen.

BEGYND PLANLÆGNINGEN
Nu er du klar til alt det sjove. Lav en liste over detaljerne – 

hvilke slags armaturer, fliser, skabe og bruse-karbad kunne 

du tænke dig og så fremdeles. Det er også nu, at du skal 

overveje, hvilke apparater og hvilket tilbehør du vil købe, så 

som f.eks. den perfekte wc-papirholder og spejlet. Når det 

er gjort, skal du lave en gulvplan over rummet og skitsere, 

hvor de større enheder skal stå, herunder badekar, større 

apparater og vaske.

GÅ I GANG
Begynd at iværksætte din plan: Det betyder, at du rent faktisk 

går ud og finder de ting, du har valgt til rummet, og starter 

med de største indkøb først. Når du har toiletter, brusere, 

køleskabe og vaske på plads, kan du tage hul på de endelige 

detaljer. Hvad enten det er en avanceret stænkplade, der 

skaber kolorit i et ellers konservativt køkkendesign, eller 

et moderne armatur i rustfrit stål, som skaber kontrast i et 

badeværelse med vintage-elementer, er dette dit rum og din 

mulighed for skabe dit eget udtryk. 
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OPLEV 
GROHES VERDEN
Hvis du leder efter idéer eller løsninger til dit badeværelse 
eller køkken, finder du inspiration på GROHE Media-
APPEN. Med et nyt navn og et friskt nyt look i marts 2019 
har du med denne app alt det nyeste indhold fra GROHE – 
magasiner, videoer, bøger og brochurer – lige ved hånden. 
Dette er kun et lille udpluk af, hvad GROHEs verden har at 
byde på: Den perfekte tilføjelse til dit GROHE-hjem.

FÅ DEN HER
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BESØG OS ONLINE, OG FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER GROHE | YOUTUBE GROHE | PINTEREST grohe

Systemkrav
iPhone med iOS 11.0 eller højere / smartphone med 
Android 6.0 eller højere. Bluetooth®-ordmærket og 
-logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth 
SIG, Inc. og eventuelt brug af sådanne mærker af Grohe 
AG er under licens. Andre varemærker og firmanavne 
tilhører de respektive ejere. Apple, Apple-logoet, iPod, 
iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende 
Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. 
Apple er ikke ansvarlig for denne enheds funktion eller 
overholdelse af sikkerheds- og lovmæssige standarder.



SMAG GØR FORSKELLEN
Det nyeste inden for køkkener?  
Brug H2O til at fremhæve 
rettens smag

FRA ARMATUR 
TIL ANRETNING

Bliv øvet!  
få styr på det: vask- og 

armaturkombinationerne,  
der gør madlavning  

så nemt som ingenting

BADEVÆREL-
SESUDGAVE 
Alt, hvad du har brug for,  
til dit nye drømmedesign
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