
VATTEN 
ÅTERUPPFUNNET
INTRODUCERAR  
GROHE VATTENSYSTEM



 

 

GROHE Red Mono
L-pip

GROHE Red Mono
C-pip
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GROHE  
VATTENSYSTEM

UTFORMADE ATT SE VACKRA  
UT I DITT KÖK

För mer information  
vänligen besök grohe.se



 
GROHE Blue Home Mono
C-pip
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Skanna här för att konfigurera  
ditt personliga vattensystem.

Kylaren/varmvattenberedaren kan installeras 
upp till 1.8 meter från vattenkranen.



   

KYLARE  
GROHE BLUE HOME

FILTER I S-STORLEKKOLSYREPATRON 425 G

VARJE GROHE BLUE HOME INNEHÅLLER OCKSÅ EN 
VARMVATTENBEREDARE (L ELLER M STORLEKAR) 
OCH ETT FILTER.

GROHE Blue Home 
C-pip

GROHE Blue Home 
U-pip

GROHE Blue Home 
L-pip

VÄLJ DITT DUO SET FRÅN GROHE BLUE HOME



  

 

GROHE Red  
blandningsventil 
(Ytterligare utrustning)

VÄLJ DITT DUO SET FRÅN GROHE RED

GROHE Red  
L-pip

GROHE Red 
C-pip

VARJE GROHE RED INNEHÅLLER EN VARMVATTENBEREDARE 
(L ELLER M STORLEKAR) OCH ETT FILTER.

VÄLJ 
VARMVATTENBEREDARE 

STORLEK L ELLER M*

L  
STORLEK

M  
STORLEK

*Storlek L = 5,5L kokande vatten | Storlek M = 3L kokande vatten 





PERFECT TASTE 
DIREKT FRÅN KRANEN 
UNBOTTLED WATER AV GROHE BLUE HOME



OMEDELBART GOD SMAK

100% SMAK



OMEDELBART KOLSYRAT



100% SMAK

VART FÖRVÄNTAR  
DU DIG ATT HITTA  
DET MEST UTSÖKTA 
VATTEN PÅ JORDEN?



VI KALLAR DET
UNBOTTLED  
WATER 
 
VI PRESENTERAR  
GROHE BLUE HOME



VÄLKOMMEN TILL  
DIN EGEN KÄLLA
När smakade du riktigt ordentligt på vatten senast? 
När fick du en klunk som gjorde att du bara ville ha 
mer? Det är det som händer när du dricker vatten 
från GROHE Blue Home för första gången: Ett snyggt 
och smart system som gör vanligt vatten till en 
törstsläckande njutning. Köket blir en mötesplats  
för törstiga vänner. 

100% SMAK



Det första du ser är den eleganta kranen. 
Men när du tittar närmare upptäcker du 
hemligheten bakom GROHE Blue Home: 
Kylaren - anledningen till att ditt dricksvatten 
kommer att förändras för alltid.



100% SMAK



Med GROHE Blue Home får du form  
och funktion samt alla fördelarna med  
en köksblandare av hög kvalitet, och  
en vattenkylare med sofistikerad look. 
Och med den intuitiva och tidlösa 
designen får du framtidens vattenkälla.

FRAMTIDENS  
DRICKSVATTEN



DET SENASTE INOM  
DESIGN OCH FUNKTION

Separata ledningar för ofiltrerat  
vatten och filtrerat dricksvatten.SMAKEN

GROHE´s filter tar bort all orenhet för att ge vattnet en ren, 
frisk smak som till och med slår smaken på flaskvatten. 

HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE
Tar bort även de minsta partiklar men lämnar kvar de viktiga 
mineralerna. GROHE Blue gör det enkelt att fånga upp de 
hälsoberikande förmånerna i vatten. 

BEKVÄMLIGHET
Nu behöver du inte längre bära hem de tunga flaskorna med 
kolsyrat vatten.

HÅLLBARHET
Snällare påverkan på miljön med mindre användning  
av förpackningar och bearbetning jämfört med vatten  
på flaska. 

Förställ dig att dricka färskt vatten direkt från bergskällan - törstsläckande 
och alldeles rent. Föreställ dig sedan samma hälsokälla med friskt vatten 
direkt ur din kökskran. GROHE Blue´s vattensystem ger dig friskt, 
välsmakande vatten genom din kökskran när du vill - 24 timmar om 
dygnet, 7 dagar i veckan. Den omvandlar ditt vanliga vatten, filtrerar det 
och lämnar en lika frisk och färsk smak som naturen avsåg. GROHE Blue 
filtrerar vattnet med teknologi från BWT, kyler ner det till en ideal 
temperatur och levererar vatten med fina bubblor eller fullt kolsyrat 
vatten direkt ur kranen.

Knapp med LED-belysning runt om för val 
av stilla, lätt kolsyrat och kolsyrat vatten.

100% SMAK



Pip som kan vridas 150°

Handtag som kan vridas framåt med 
räfflad struktur för ett bra grepp

Insats med GROHE SilkMove-teknik 
för vanligt kranvatten

Hygienisk strålsamlare 
med två utlopp



Hur kolsyrat vill du ha ditt vatten? Det är helt enkelt en fråga om smak. 
GROHE Blue Home har en enkel och intuitiv funktion som gör att du  
kan kolsyra ditt dricksvatten med ett enda knapptryck. Du får ett gott, 
kallt och filtrerat vatten, precis som du och resten av familjen vill ha det.

STILLA, LÄTT KOLSYRAT 
ELLER KOLSYRAT VATTEN: 
DET ÄR DU SOM VÄLJER

100% SMAK



Stilla vatten räcker långt. Om du vill 
ha vanligt kallt vatten kan det inte bli 
enklare: Tryck bara på den översta 
knappen. LED-belysningen blir blå  
och glaset fylls med svalkande vatten.

Kolsyrat, men inte för mycket? Vill 
du hellre ha lätt kolsyrat vatten? Inga 
problem. Tryck på båda knapparna 
efter varandra. LED-belysningen blir 
turkos och du får lätt kolsyrat vatten 
med fina bubblor.

Kolsyrat vatten, med mycket bubblor. 
Är det din favorit? Tryck i så fall bara på  
knappen längst ned. LED-belysningen  
lyser grönt och ditt glas fylls med 
vatten precis så som du vill ha det.



100% SMAK



VATTENFILTRERING FÖRBIKOPPLING

INSTÄLLNING FÖRBIKOPPLING
Lite kalk i vattnet är viktigt för att det ska 
smaka gott och ha rätt mineralbalans. 
Med förbikopplingen filtreras en liten 
mängd vatten utan att kalket tas bort  
i jonbytaren.

INLOPPSVATTEN

FÖRBIKOPPLING  
VATTENFLÖDE

UTLOPPSVATTEN

FEMSTEGSFILTRERING

FINFILTRERING
Samlar upp även de minsta 
restpartiklarna.

FILTRERING MED AKTIVT KOL
En andra filtreringsprocess för en 
optimal smakupplevelse. Förbikopplat 
vatten filtreras och renas samtidigt 
som viktiga mineraler bibehålls.

JONBYTARE MED HÖG KAPACITET
Avlägsnar kalkavlagringar och metaller.

FÖRFILTRERING MED AKTIVT KOL 
(= BÄTTRE SMAK)
Avlägsnar klor och vissa organiska 
föreningar inklusive insekts- och 
bekämpningsmedel vilket ger en 
renare och friskare smak.

FÖRFILTRERING
Filtrerar bort större partiklar som 
sand och smuts.

I vårt GROHE Blue-system har vi samarbetat med BWT 
som är Europas ledande aktör inom vattenfiltrering för 
att vara säkra på att vårt system ger ett enastående 
friskt dricksvatten. I vårt startpaket för GROHE Blue 
Home ingår ett högkvalitativt filter i storlek S. Med en 
filtreringsprocess i fem steg avlägsnar filtret de minsta 
partiklarna från kranvattnet, samtidigt som det bevarar 
alla de viktiga och välgörande mineralerna.

Du kan välja mellan två olika filter.

Om du bor i ett område med mjukt 
vatten ska du välja det aktiva kolfiltret. 
Det förbättrar smaken utan att ändra 
karbonatnivåerna i vattnet.

Magnesium+-filtret är det bästa valet om 
du vill ha ett hälsosamt vatten som smakar 
riktigt gott. Med detta filter tillförs upp till 
35 mg/l magnesium varje dag. Dessutom 
får du det godaste kaffe eller te du kan 
tänka dig.
 
Mer information om våra olika filter finns 
på: www.grohe.se

HEMLIGHETEN 
LIGGER I FILTRET



100% SMAK



GARANTIN  
FÖR EN REN SMAK
Om du gillar kaffe och te kommer du att älska det ännu mer med 
GROHE Blue Home. Vattnet lockar fram smakerna i varma drycker, 
i både kaffebryggaren och tekannan. Tack vare att det filtrerade 
vattnet är så rent kan aromerna utvecklas ordentligt. Bjud på en 
espresso som dina gäster sent kommer att glömma! Samtidigt 
skyddar du dina avancerade köksmaskiner.



HEMLEVERANS  
FRÅN KRAN TILL BORD

Det kan väl inte bli enklare än att hämta dricksvattnet direkt från kranen?
Livet blev plötsligt mycket enklare.

100% SMAK



Vi vill alla ha mer utrymme. Speciellt  
i kylskåpet. Försök trycka in tillräckligt 
många vattenflaskor så att det räcker 
till hela familjen under en helg eller 
när du har besök. Det är ju ingen som 
vill dricka ljummet vatten en varm 
sommardag. Med GROHE Blue Home 
kan du få kallt vatten när du vill.

Tänk på hur mycket arbete som 
krävs för att se till att det finns kylda 
vattenflaskor där hemma. Du måste 
stå i kö för att köpa dem, släpa hem 
tunga förpackningar och flaskor, bära 
dem upp för trapporna och sedan 
lägga in dem i kylen. Innan du vet 
ordet av är det dags att upprepa 
processen och lämna flaskorna till 
återvinning.

Vår tid är också värdefull. Ingen vill 
väl lägga tid på att köra till affären, 
leta upp parkeringsplats och lämna 
flaskorna till återvinning. Med GROHE 
Blue Home slipper du frustrationen 
och får tid över.

Här kommer en annan sak att tänka på: När alla i familjen vill ha olika typer av vatten måste du köpa tre olika sorter. 
Detta slipper du med GROHE Blue Home. Från en enda kran kan du få både stilla, lätt kolsyrat och kolsyrat vatten.



DEN BÄSTA VATTENFÖRPACKNINGEN: 
INGEN FÖRPACKNING ALLS
Vi har alla ett ansvar för vår jord. Vi måste bry 
oss om miljön och ta tillvara på de värdefulla 
vattentillgångarna. Med GROHE Blue Home 
har vi ett mål: Vi vill rädda planeten med ett 
glas i taget.

100% SMAK



Vatten på flaska: Upp till  
108,5 gram koldioxid per liter

GROHE Blue Home:  
17,96 gram koldioxid per liter

Behöver vi verkligen vatten på flaska? 
Vi på GROHE tror att vi har hittat 
lösningen med GROHE Blue Home. Vi 
gav universitetet i Göttingen i uppgift att 
genomföra noggranna undersökningar 
och jämförelser av koldioxidutsläpp. 
Resultatet: En enorm minskning av 
utsläppen med 61% jämfört med 
utsläppen för vatten på flaska.
 
Detta innebär att du kan njuta av rent  
vatten utan att göra avkall på ditt 
miljötänk.

Det kan verka självklart, men i en 
värld som långsamt svämmar över av 
plast är problemet med de i stort sett 
oförstörbara plastflaskorna större än 
någonsin. 
 
Lägg sedan till det faktum att det 
går åt hisnande sju liter vatten för 
att tillverka en enda liter vatten på 
flaska, plus energiförbrukning och 
koldioxidutsläpp. För att tillverka en liter vatten  

på flaska krävs sju liter vatten.
Med GROHE Blue  
behöver du bara en.

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  





100 °C 
DIREKT FRÅN KRANEN 
GROHE RED: KOKANDE HETT VATTEN NÄR DU VILL



OMEDELBART AL DENTE



OMEDELBAR TE-STUND

100 °C KOKANDE HETT VATTEN



DET ÄR DAGS  
ATT FÖRVÄRVA  
SIG EN SMAK  
FÖR PERFEKTION



100 °C KOKANDE HETT VATTEN



Tänk dig hur många gånger om dagen som du behöver 
kokande vatten - och hur lång tid du måste vänta på din 
vattenkokare. Föreställ dig att du kan spara tid, energi och 
utrymme i köket - allt på en gång. Det är vad GROHE Red 
kan göra för dig: ett vackert och tillförlitligt system som 
levererar kokande hett vatten direkt från kranen - säkert 
och på direkten. När du upptäcker alla fördelar med denna 
enastående medhjälpare i köket ser du aldrig tillbaka.

VÄLKOMMEN TILL DEN NYA 
HETA PLATSEN I DITT KÖK 



Nu ser du, nu ser du inte. Under den eleganta GROHE 
Red-kranen finns den energieffektiva varmvattenberedaren  
i titan gömd, redo att sätta igång när du behöver den.

100 °C KOKANDE HETT VATTEN



VAD GÖR GROHE RED
SÅ HET?
En kombination av snygg design och fantastisk funktionalitet särskiljer  
GROHE Red från resten. Och varför borde inte en lyxig kökskran överträffa  
en vattenkokare? GROHE Red kombinerar en mängd användningsområden  
med slät elegans och gör varje kök till en kulinarisk och het plats.



100 °C KOKANDE HETT VATTEN



SÄKERHETEN FÖRST
Vår främsta prioritet är din säkerhet. Därför kommer  
GROHE Red med ett unikt, felsäkert barnlås. 

INGET MERA VÄNTANDE
Kokhett vatten är alltid tillgängligt med ett knapptryck, så att 
vänta på att vattenkokaren ska koka är en sak av det förflutnat. 

MINDRE SVINN
Du tar bara exakt den mängden hett vatten du behöver,  
så du sparar på vatten- och energikonsumtionen. 

REN, FRÄSCH SMAK
Filtrerat vatten upphettat till 100 ºC för en exceptionell 
smakupplevelse. 

ORDNING PÅ DIN  
BÄNKSKIVA
Med filtrerat vatten upphettat till 100 ºC finns inget behov  
av stöket med en vattenkokare. GROHE Red uppfyller alla  
dina vattenbehov med en enda kran.

Touch-knappar med ChildLock 
säkerhet för kokande vatten

TEKNOLOGI 
DU KAN LITA PÅ
Utformad i detalj med fokus på bekvämlighet, hållbarhet  
och säkerhet, presenterar GROHE Red en rad intelligenta  
och oumbärliga funktioner.



Patron med GROHE SilkMove 
teknologi för vanligt kranvatten

Framåtroterande spak med räfflad 
struktur för bättre grepp

Separerade inre vattenvägar för vanligt 
kranvatten och kokande vatten

Pip, vridbar med 150°

100 °C KOKANDE HETT VATTEN



Ju mer man använder det, desto mer saker kommer man på att  
göra med det: GROHE Red gör livet enklare än det någonsin varit. 
Blanchering, kokning, bryggning, sterilisering, rengöring. Te, kaffe, 
broccoli, spaghetti, ägg. Morgonkoppen, nappflaskan, kvällsfesten. 
Möjligheterna är oändliga. Och när du väl har upplevt den rena 
bekvämligheten som GROHE Red innebär, kommer du aldrig vilja  
vara utan den.

EN KÄLLA FÖR KOKANDE
VATTEN – EN MILJON SAKER
ATT GÖRA MED DET



När du låser upp, kommer lysdioden att 
blixtra till rött, och kontinuerligt lysa upp 
så fort barnlåset är avaktiverat.

Håll ner barnlåsningsknappen i 1 sekund  
för att låsa upp funktionen för kokande 
vatten.

För att starta flödet av kokande  
vatten, tryck och håll ned den  
nedre aktiveringsknappen.  
Ta bort fingret för att stoppa flödet.

100 °C KOKANDE HETT VATTEN





TEKNIK SOM SÄTTER 
SÄKERHETEN FÖRST
Om det finns barn i din familj finns det få bättre skäl att förbjuda vattenkokaren för 
gott. Tyvärr fortsätter vattenkokare att vara orsaken till många olyckor i köket. Tragiskt 
nog är offren för dessa olyckor oftast små barn under 5 års ålder. Det händer gång på 
gång: ett barn drar i en sladd eller drar en vattenkokare med kokande vatten över sig 
själv. Det vill vi inte ens tänka på. I Storbritannien drabbas över 360 små barn varje år 
av allvarlig skållning . Det är ett barn som drabbas för varje dag på året - och varje 
drabbat barn är en för mycket.

När du väljer GROHE Red kan du vara säker på att 
du väljer säkerheten först. GROHE Red har klarat 
det tyska TÜV-testet, det oberoende testet som 
bekräftar att gällande säkerhetskrav. 

source: http://www.humanics-es.com/burns.pdf

OLYCKSSTATISTIK
(endast svåra skador)
Barn i åldern 0 - 4 år (367 allvarliga skador årligen)

Olycksbeskrivning i  % av fallen

Barn tog tag i eller drog ner vattenkokare över sig själv 44 %

Barn drog ned sladd, och därmed vattenkokare, över sig 18 %

Förälder/vuxen höll i vattenkokare, och oavsiktligt  3 %
drogs av barn

Vuxen stänkte varmt vatten från vattenkokare på barn  4 %

Annat barn drog ner vattenkokare på offer 12 %

Andra sällsynta situationer  16 %

100 °C KOKANDE HETT VATTEN





FYLL FLER MAGAR  
MED GROHE RED 
GRYTFYLLNINGSFUNKTION
Den genomsnittliga vattenkokaren kan endast koka högst 
1,7 liter åt gången - till skillnad från GROHE Red. Den har en 
användbar grytfyllningsfunktion som tillåter upp till 3 liter 
kokande vatten på en gång. Perfekt för en spaghetti-fest, 
eller andra tillfällen då stora mängder kokande vatten behövs 
samtidigt. Och medan grytfyllningsfunktionen är i drift kan 
du ta din tumme av knappen - vilket ger dig båda händerna 
fria att hålla upp tunga kastruller.

Lås upp grytfunktionen genom att 
trycka på barnlåsningsknappen två 
gånger i rad tills LED-ljuset skiftar 
från rött till gult

Tryck sedan på den nedre 
aktiveringsknappen för att  
starta grytfyllarfunktionen

Nu kommer kokande vatten rinna  
i 60 sekunder, och doserar upp  
till 3 liter, innan den stoppar 
automatiskt

100 °C KOKANDE HETT VATTEN





FÄRDIGT INNAN  
DU KAN SÄGA  
“VAD BLIR DET  
TILL MID …”

Varför vänta - när magarna knorrar? Varför vänta 
med att sätta igång spaghettin? Närhelst du 
behöver kokande varmt vatten, tycker vi att det  
ska vara klart och väntandes på dig. GROHE Reds 
innovativa teknik betyder att du aldrig mer behöver 
vänta på en lugnande kopp te igen. Eller på 
middagen. Och mindre väntetid betyder också 
mindre energi förbrukad på uppvärmning. Så ta  
tid för att njuta, inte att koka.

VÄNTETID FÖR ATT KOKA 1 LITER VATTEN

keramisk spis
(2000 W)

vattenkokare
(2000 W)

induktionshäll
med booster
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)

7,0
5,2

4,2 0,0

MINUTER

MINUTER

MINUTER MINUTER

100 °C KOKANDE HETT VATTEN





VI LÄGGER ALL VÅR ENERGI
PÅ ATT SPARA ENERGI
Kan det verkligen spara energi att ständigt ha vatten kokande? 
Svaret är ett solklart ja. GROHE Red varmvattenberedare i titan 
är anledningen: den utmärkta isoleringen innebär att otroligt lite 
energi krävs för att hålla temperaturen vid 100 °C. Jämfört med 
den mängd som krävs av en vattenkokare eller spis, så sparar 
GROHE Red dyrbar energi. Och tänk på hur ofta du kokar om 
vattnet i vattenkokaren. För varje gång du trycker på knappen, 
hamnar det mer på din elräkning också. Detta sker inte med 
GROHE Red. 

Åker du på semester? Sätt helt enkelt pannan på semesterläge -  
på det viset hettas vattnet endast upp till 60 ºC - vilket också 
garanterar ytterligare energibesparingar. 

ENERGIKOSTNADER FÖR ATT KÖPA  
1 LITER AV VATTEN

5,82

CENT

4,36
CENT

4,36
CENT

3,85 

Keramisk spis
(2000 W)

vattenkokare
(2000 W)

induktionshäll
med booster
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)

Energieffektivitetsvärdering A 
när den används med 
blandningsventil 40 841 001 
för att generera varmt vatten.

CENT

100 °C KOKANDE HETT VATTEN



TEKNIK HÅLLBARHETKVALITET DESIGN

“Topp 50 företag som 
förändrar världen“ – 

Fortune Magazine, 2017

“Det mest betrodda 
varumärket  

i sanitetsindustrin” – 
Wirtschaftswoche, 2017

Över 350 designpriser
vunna sen 2003

Vinnare av 
hållbarhetspris  

utdelat av den tyska 
regeringen, 2007

Följ oss

GROHE A/S
Kistagången 12
164 40 Kista
Sweden 
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