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



DU ÄR MIN
ÅNGANDE VARMA DRYCK
NÄR JAG KOMMER IN FRÅN
KYLAN
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VÅR SPAGHETTI
À LA MAISON
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OCH BEBISENS SENA,
SENA NATTFLASKA
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MEN VARFÖR,
ÅH VARFÖR TAR  
DU SÅ LÅNG TID
ATT KOKA?
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MEN NU 
ÄR VÄNTAN ÖVER

OCH VATTENKOKAREN
ÄR HISTORIA
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INTRODUCERAR KOKANDE
HETT VATTEN NÄR DU VILL:
NYA GROHE RED

Tänk på hur många gånger om dagen du behöver kokande vatten - och hur 
mycket tid du spenderar väntandes på att vattenkokaren ska koka. Och föreställ 
dig nu att du kan spara både tid, energi och utrymme i köket - allt på en gång. 
Det är vad GROHE Red kan göra för dig: ett vackert och pålitligt system som 
levererar kokande varmvatten direkt från kranen - säkert och omedelbart. 
Efter att du upptäckt alla fördelar med denna anmärkningsvärda hjälpreda i 
köket, kommer du aldrig se tillbaka.
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VÄLKOMMEN TILL 
DEN NYA HETA 
PLATSEN I DITT KÖK
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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.

grohe.se
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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.
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behov av stöket med en vattenkokare. GROHE Red 
uppfyller alla dina vattenbehov med en enda kran

Touch-knappar med ChildLock 
säkerhet för kokande vatten

Patron med GROHE SilkMove teknologi  
för vanligt kranvatten

Pip, vridbar med 150°

Framåtroterande spak med räfflad struktur 
för bättre grepp

Separerade inre vattenvägar för vanligt 
kranvatten och 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.

18 19 

grohe.seGROHE RED



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 energikonsumtionenn

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

Patron med GROHE SilkMove teknologi  
för vanligt kranvatten

Pip, vridbar med 150°

för bättre grepp

Separerade inre vattenvägar för vanligt 
kranvatten och kokande vatten
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ALLDELES FÖR ATTRAKTIV
FÖR ATT GÖMMAS UNDAN

Elegant och strömlinjeformad, GROHE Red pannan ser för bra ut för  
att bo i skåpet. Men den minimalistiska designen vittnar inte fullt om 
dess funktion. Det hållbara hjärtat av titan gör den extremt resistent  
mot korrosion och kalkhaltig uppbyggnad - vilket gör att den behåller  
sin perfekta prestanda över en lång livstid. Och till skillnad från de flesta 
pannor som vanligtvis är gjorda av rostfritt stål eller koppar, är GROHE 
Reds pannor garanterat fria från metallisk smak. GROHE Red levereras  
i två storlekar och kan leverera 3 liter eller 5,5 liter på ett ögonblick.
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OMEDELBARA VITAMINER
Att blanchera grönsaker är det bästa sättet att bevara deras färg och 
näringsämnen. Det gör GROHE Red till en genväg för att äta hälsosamt.



OMEDELBAR TE-STUND
Strunta i vad klockan säger - alla stunder är rätt stunder för en kopp te.  
Med GROHE Red är ditt te klart det ögonblick du tänker på det.



OMEDELBART BAKTERIEFRI
Ibland vill du vara säker på att det inte finns några bakterier alls kvar i sikte. 
Med GROHE Red kan du vara dubbelt så säker.



OMEDELBART AL DENTE
Hungriga människor kan inte vänta och varje minut räknas.  
Med GROHE Red är tillfredsställelsen bara en gaffel bort. 



100 °C PÅ ETT ÖGONBLICK?
TÄNK BARA PÅ VAD DET KAN 
BETYDA FÖR DIG



NJUT AV
FÖRDELARNA
MED GROHE RED

GROHE RED
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L-size panna för 5.5 l
kokande vatten på en gång

M-size panna för 3 l
kokande vatten på en gång

grohe.se
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STATISTIK

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   4 %
på barn

Annat barn drog ner vattenkokare på offer 12 %

Andra sällsynta situationer  16 %
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OMEDELBART 100 ° C -
OMEDELBAR SÄKERHET

Vi designade GROHE Red för att vara det säkraste systemet tillgängligt -  
för ingenting är viktigare än att skydda dig och din familj. Våra kranar har ett 
felsäkert barnlås och säkerhetsfunktion som eliminerar all risk för skållning.  
Det finns inte heller någon fara för en spottande kran: GROHE Red har  
patenterad aerator, vilket säkerställer att strömmen av kokande vatten flödar 
smidigt och utan stänk. Och den sekund du tar bort handen från knappen,  
så stoppar cut-off funktionen direkt vattenflödet.

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.

BARNLÅS 
Säkerhet är det viktigaste i en familjs kök -  
och det är därför GROHE Red kranarna kom  
med ett barnlås

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

grohe.se
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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

35 
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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

MINUTER

7,0
5,2

4,2 0,0

keramisk spis
(2000 W)

vattenkokare
(2000 W)

induktionshäll
med booster
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)

MINUTER

MINUTER MINUTER
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PLÖTSLIGT RÄKNAS VARJE 
SEKUND OCH SEN ….
OMEDELBART LUGN
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...

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

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.

grohe.se
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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. 

induktionshäll
med booster
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)

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

ENERGIKOSTNADER FÖR ATT KÖPA 1 LITER AV VATTEN

Keramisk spis
(2000 W)

vattenkokare
(2000 W)

CENT

5,82

CENT

4,36
CENT

4,36
CENT

3,85 
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FÅ TILL TEMPERATUREN
PERFEKT - KLART

GROHE Red kan göra så mycket mer utöver att leverera kokande hett vatten på 
direkten - tack vare blandningsventilen. Om ditt kök endast har kallvattenförsörjning 
kan du använda GROHE Reds varmvattenberedare för att få varmt vatten. När 
beredaren är ansluten till blandningsventilen, blandar den kokande vatten med  
kallt vatten från huvudledningen, för att leverera varmt vatten till blandarens 
vattenhandtag i din kran. Tack vare Coldfill-installationen, finns det inget behov  
av en annan varmvattenberedare. Men även om du har en varmvattenförsörjning -  
så finns det fortfarande en viss väntetid tills det varma vattnet är klart, och under den 
väntetiden rinner massa vatten rakt ner i avloppet. Blandningsventilen ingriper, och 
blandar kokande vatten med kallt för att kompensera och upprätthålla en konstant, 
termostatstyrd, varm vattentemperatur. Med Hotfill-installationen blir varmt vatten 
tillgängligt omedelbart. Sparar på väntan. Sparar på vatten.

Blandningsventilen finns som extra tillbehör och kan kombineras
med alla GROHE Red-set.

HOTFILL INSTALLATION: 
Kokande vatten blandas med kallt vatten från 
huvudledningen för att leverera varmt vatten  
till kökskranen..

COLDFILL INSTALLATION: 
Kokande vatten blandas med kallt vatten från 
huvudledningen för att leverera varmt vatten  
till kökskranen. 

MIXING 
VALVE

MIXING 
VALVE
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Tänk på att sätta igång vattenkokaren för en kopp te. Eller på att koka 
potatis. Hur noggrant mäter du upp det vatten du behöver? En deciliter 
blir till en och en halv. Kanske är du lite väl generös när det kommer  
till pastavatten. Du vet nog att du alltid häller i mer än vad du faktiskt 
behöver, bara för att vara säker på att du har tagit tillräckligt. Lite  
i taget, så blir kostnaden för att koka det extra vatten större och  
större - tills kostnaden blir hög.

Och beroende på din typ av vattenkokare och speciellt om den har 
exponerade värmeelement måste du kanske alltid värma upp minst  
0,5 liter även om du behöver mindre. Med GROHE Red häller du alltid 
upp precis så mycket som du behöver och inte en droppe mer.

LITE ÄR MASSVIS, 
TILLRÄCKLIGT ÄR FÖR 
MYCKET: VÅRT BIDRAG
FÖR ATT SPARA VATTEN

grohe.se
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DET ÄR DAGS  
ATT FÖRVÄRVA SIG
EN SMAK FÖR PERFEKTION
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Smak handlar inte bara om vad du lägger i - ibland är det vad du lämnar utanför 
som gör hela skillnaden. Det är därför vi gett GROHE Red ett så utmärkt filter. 
Det tar bort spår av föroreningar i vattnet som kalk och klor, så att ingenting kan 
försämra din njutning. Upptäck hur kvalitén hos GROHE Reds filtrerade vattnet 
tar fram det bästa i ditt te och kaffe. Ibland är mindre verkligen mer.

GARANTIN FÖR
REN SMAK
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ALLT HANDLAR OM
FILTRET

GROHE Red levereras med högpresterande filter. De använder en 
femstegsfiltreringsprocess för att ta bort även de minsta spåren av föroreningar 
från vattnet - samtidigt som du behåller alla viktiga mineraler som gynnar din 
hälsa. Utöver att garantera en oöverträffad smakupplevelse, uppfyller filtret en 
annan viktig funktion: genom att filtrera ut kalk säkerställer det att pannan kan 
fungera perfekt genom sin långa livstid.

FILTRERING BYPASS VATTEN

BYPASS INSTÄLLNING
En liten mängd av kalk i vattnet 
är viktigt för en trevlig smak och 
mineralbalans. Bypass inställningen 
tillåter en liten mängd vatten att 
filtreras utan att avlägsna kalk i jonbytet.

INLOPPSVATTEN

BYPASS VATTENFLÖDE

UTLOPPSVATTEN

FEMSTEGSFILTRERING

FINFILTRERING
Fångar även de finaste
av återstående partiklar.

AKTIVERAD KOLFILTRERING
En andra filtreringsprocess för 
maximal smakupplevelse. Bypass 
vatten filtreras och renas samtidigt 
som viktiga mineraler lämnas kvar.

HÖGPRESTERANDE
JONBYTARE
Avlägsnar kalk och metallämnen.

AKTIVERAT KOL FÖRFILTER
(= SMAKFÖRBÄTTRING)
Avlägsnar klor och vissa organiska 
föreningar, inklusive insektsmedel och 
bekämpningsmedel, för en renare, 
friskare smak.

FÖRFILTRERING
Filtrerar ut grova partiklar
av sand och smuts.

Dessutom är två andra filter
tillgängliga.

Om du bor i ett mjukt 
vattenområde, så passar det aktiva 
kolfiltret dig. Det förbättrar 
smaken men lämnar kolhalterna  
ivattnet orörda 

För bästa smak och hälsofördelar, så 
är magnesium+ filtret det perfekta 
valet. Det lägger till upp till 35 mg 
magnesium till varje liter vatten, vilket 
hjälper dig att få tillräckligt av denna 
väsentliga mineral, samtidigt som den 
levererar te och kaffe av bästa smak. 

För mer information om våra olika 
filter, besök: www.grohe.se

grohe.se
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När du väl upptäckt den överlägsna smak som kommer med GROHE Red, 
kommer du inte vilja vara utan den. Och det behöver du inte: våra snygga och 
praktiska flaskor är inte bara lätta att ta med; de kommer att hålla dina varma 
drycker varma i upp till 8 timmar och kommer utrustad med en användbar tesil. 
Tillverkad av elegant, rostfritt stål, GROHE Reds flaskor kan inte låta bli att se 
heta ut också.

RÖD OCH HET
ATT TA MED
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TA EN
NÄRMARE TITT
PÅ GROHE RED

56 57 

GROHE RED



grohe.se

57 

GROHE RED



SÅ MÅNGA 
KOMPLIMANGER – DET 
ÄR TILLRÄCKLIGT FÖR ATT 
KRANEN SKA RODNA
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Hos GROHE är utmärkt design en 
självklarhet. Våra GROHE Red kranar  
är en perfekt symbios av form och 
funktion, designade för att ta emot en 
hel drös med komplimanger. För att 
säkerställa att din kran går i harmoni 
med resten av ditt kök, så kan du välja 
mellan ett antal vackra stilar. Det finns 
tre tidlösa och eleganta val: L, C och 
U-formade pipar, tillgängliga i två olika, 
stilrena ytbehandlingar.
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KRANEN SOM KOMPLEMENTERAR
ALLA ANDRA

Du kanske redan har en lyxig kran i ditt kök. Om så är fallet, och du inte vill 
byta ut den, så är GROHE Red Mono den perfekta lösningen. Den mindre 
Mono-kranen levererar endast kokande vatten och passar perfekt vid sidan  
av din befintliga kran. Finns tillgänglig i två olika, eleganta pipformar.
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HEMMA
I VARJE KÖK
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SKAPA DIN EGEN 
HOT SPOT

Gör dig redo att installera din hot spot - det kan göras genom ett par enkla 
steg. Den smala GROHE Red varmvattenberedaren finns i 2 storlekar och 
passar snyggt under diskbänken - vilket frigör värdefullt utrymme på 
arbetsytan. 

 

L-storlek (5,5 liter) M-storlek (3,0 liter)
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Placera kran och montera med fixering under 
skåpet.

Fäst filterhållaren på skåpet och skruva in filtret  
i filterhuvudet. Anslut sedan filtret till 
kallvattenförsörjning.

Fixera säkerhetsgrupp med hållare till skåpet och 
anslut till filterhuvuduttaget.

Anslut beredaren till säkerhetsgrupp och kran. 
Öppna därefter vinkelventilerna innan anslutning 
till strömförsörjningen sker.

Ventilera beredaren i 3 minuter via 
beröringselementet på kranen.

Ställ in filterhuvud-bypass och kapacitetsräknare 
efter vattenhårdheten.

INSTALLERA GROHE RED:
KLARA, FÄRDIGA,  
KOKA UPP
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GROHE RED
PRODUKTPORTFÖLJ

 

30 325 001 / 30 325 DC1
GROHE RED Duo
L-pip, L Storlek 

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

 

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

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

 

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

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

 

30 339 001  
GROHE RED Mono
L-pip, M-storlek
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Färgalternativ: 
 001 I StarLight Chrome  |   DC1 I SuperSteel

 

  

VARJE GROHE RÖD INKLUDERAR
VARMVATTENBEREDARE (M ELLER L STORLEK)  
& FILTERSET.

VARMVATTENBEREDARE  
M STORLEK

VARMVATTENBEREDARE  
L STORLEK

 

40 841 001  
GROHE RED blandningsventil
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GROHE RED
PRODUKTPORTFÖLJ
FILTER OCH TILLBEHÖR

40 691 001 
GROHE Blue Magnesium+
filter med magnesium och
bästa smak
kapacitet 400 1 vid 15 ° KH

40 404 001 
GROHE Blue Home
Filter i S-storlek
Kapacitet 600 l vid 15 ° KH

40 547 001 
GROHE Blue Home
Aktiverat kolfilter
För regioner med vattenhårdhet <9 ° KH
Kapacitet 3000 l

40 412 001 
GROHE Blue Home
Filter i M-storlek
Kapacitet 3000 l vid 15 ° KH

40 430 001 
GROHE Blue Home
Filter i L-storlek
Kapacitet 3000 l vid 15 ° KH
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40 432 000
GROHE Red te-glas
(4 st.)

40 919 SD0
GROHE Red Thermo-flaska
inkl. tesil
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SVAREN PÅ ALLA DINA
FRÅGOR

HUR MYCKET UTRYMME BEHÖVER JAG FÖR 
ATT INSTALLERA GROHE RED UNDER 
DISKHON?
Båda varmvattenberedarna har en diameter på 21 cm. 
M-storleken på beredaren har en höjd av 37 cm, 
medan beredaren i L-storlek har en höjd på 49cm.

HUR MÅNGA LITER KOKANDE VATTEN 
LEVERERAR VARJE BEREDARE? 
Beredaren i M-storlek levererar 3 liter, beredaren  
i L-storlek levererar 5,5 liter kokande vatten.

VILKEN VARMVATTENBEREDARE PASSAR MIG?
Du kan välja storlek utefter ditt behov av kokande 
vatten. Båda pannorna är lämpliga för privat bruk.  
För kontorskök rekommenderar vi användning av 
L-storleken på beredaren.

VILKEN TEMPERATUR PÅ VATTNET 
LEVERERAR GROHES VARMVATTENBEREDARE? 
Temperaturen på det kokande vattnet kommer ut ur
kranen är 100 ° C

KAN BEREDAREN OCKSÅ ANVÄNDAS FÖR 
VANLIG VARMVATTENFÖRSÖRJNING?
Båda beredarna kan ge varmt vatten om de är anslutna 
till GROHE Reds blandningsventil. Om ditt kök bara 
har kallvattenanslutning, så blandar ventilen kokande 
vatten med kallt vatten från huvudledningen för att 
skapa varmt vatten till blandvattenspaken på din kran. 
Detta gör en direkt varmvattenberedare överflödig.

Om ditt kök har både kall- och varmvattentillförsel,  
så kan blandningsventilen användas för att undvika 
väntetid tills önskad temperatur på varmvattnet 
uppnås. Eftersom det ursprungliga flödet av vatten 
från varmvattenförsörjningen är kallt, så blandar 
ventilen i kokande vatten för att kompensera. Detta 
resulterar i omedelbar tillgång till varmt vatten. 
Blandninsventilen finns som tillbehör under 
produktnummer 40 841 001.

KAN KRANEN ANVÄNDAS AV SMÅ BARN? 
Nej, eftersom 2-stegsaktivering är för komplex för små 
barn. Processen för att aktivera flödet av kokande vatten 
säkerställer barnsäker hantering. Detta har blivit 
certifierat av tyska TÜV. 

OM ALLT VATTEN I BEREDAREN HAR ANVÄNTS 
UPP, HUR LÅNG TID TAR DET FÖR VATTNET ATT 
UPPNÅ MAXTEMPERATUR IGEN? 
Beroende på temperaturen hos inloppsvattnet,  
så är uppvärmningstiden för beredaren i M-storlek  
15-20 minuter, medan uppvärmningstiden för  
beredaren i L-storlek är 20-30 minuter.

VAD ÄR DRIFTSKOSTNADEN FÖR GROHE RED?
Ungefär 10 cent per dag i standby-läge, baserat på  
tyska elkostnader.

VARFÖR BEHÖVER JAG INSTALLERA ETT FILTER 
MED GROHE RED?
För att skydda beredaren från kalk rekommenderar 
GROHE att du använder ett filter. Om vattenhårdheten 
överstiger 10 grader är användandet av filtret viktigt för 
att garantera att beredaren kommer att ha ett långt liv. 
Filteruppsättningen är en del av alla GROHE Red-set.

HUR INSTALLERAR JAG FILTER TILL  
GROHE RED?
Filtret ska anslutas mellan kallvattenledningen och 
varmvattenberedaren. Slangen som behövs inkluderas  
i varje helt set. 

VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ NÄR JAG 
INSTALLERAR GROHE RED?
Varmvattenberedaren ska endast fyllas via 
kallvattenförsörjningen. Vidare måste en  
säkerhetsenhet monteras med avfallsfälla,  
som ingår i produktförpackningen.
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GROHE 
BLUE HOME

MONO
GROHE 

RED
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NÄR KOKHETA GROHE RED
MÖTER KYLDA, KOLSYRADE
GROHE BLUE HOME 

Upptäck det nya drömlaget för ditt kök: GROHE Red och GROHE Blue Home 
kombineras för att ge dig det perfekta vattensystemet. Där GROHE Red  
erbjuder den ultimata bekvämligheten genom kokande varmt vatten ur kranen, 
ger GROHE Blue Home Mono dig en källa till uppfriskade och kallt dricksvatten.  
Det är vad vi kallar vattennjutning.

GROHE 
RED

MONO

GROHE 
BLUE 
HOME
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STILLA, LÄTT KOLSYRAT ELLER 
KOLSYRAT: MED GROHE BLUE 
HOME, ÄR DET DU SOM VÄLJER

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.

Ta reda på mer om GROHE Blue Home
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KOKANDE HETA VATTEN:
VAD SKULLE VI GÖRA
UTAN DIG?
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BLUE HOME BROSCHYR KÖKSBROSCHYR

GROHE: EN HEL VÄRLD  
AV INTELLIGENT DESIGN
FÖR KÖKET

Upptäck de många vackra och funktionella kranarna i vårt breda sortiment. De 
sträcker sig från snygga, minimalistiska former som är tidlösa i sin utformning, 
till slående stilar som ger ett djärvt designuttryck. Och de kommer med många 
geniala Fgnktioner och funktioner, för både enkelhet och användarvänlighet.  
Till exempel med utdragningsspray som är både bekväma och tidsbesparande. 
Eller easytouch-kranar som kan manövreras med bara en fingertopp. Oavsett 
dina behov, så erbjuder GROHE dig all den valmöjlighet, komfort och flexibilitet 
som du kan önska dig. 

Läs mer på grohe.se



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

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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