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Tænk på et sted, hvor folk finder sammen. Et sted  
hvor enhver stemning kan omdannes til en endeløs 
række af lækre retter og drinks. Et sted hvor du ikke 
blot udtrykker din individualitet, men også giver  
dig selv muligheden for at prøve nye opskrifter  
og udforske millioner af smagsindtryk.

03 

grohe.dk



04 

GROHE KØKKENVASKE

05 

grohe.dk



INDHOLD

VI INTRODUCERER GROHE KØKKENVASKE 08
PRODUKTEGENSKABER, FINISH OG MONTERINGSTYPER 10
KVALITET SOM VARER EN LIVSTID 16
PRODUKTIONPROCES 18

PRODUKTSERIER 22
K1000  24
K800  30
K700 UNDERLIMET 36
K700  40
K500  48 
K400+  52
K400  56
K300  60
K200  64

PERFEKT MATCH 68



08 

GROHE KØKKENVASKE  

Prøv at overvej, hvor meget tid du bruger ved køkkenvaske 
derhjemme. Ud og fylde gryder op; skrælle grøntsager; 
vaske op efter aftensmaden. Det er et sted, hvor du stopper 
ved flere gange om dagen, så hvorfor ikke vælge en vask, 
der overgår dine forventninger i både kvalitet, design 
og funktion?

GROHE køkkenvaske er designet til at passe ind i ethvert 
køkkentema med en række innovative, moderne designs, 
som er perfekte til netop dit hjem. Der findes både kompakte 
modeller med integrerede afløb, store dobbeltvaske til 
dig, som kan lide at sprede tingene lidt ud, samt smarte, 
indbyggede køkkenvaske, der går i ét med bordpladen. 
Med funktioner som GROHE QuickFix-systemet og fleksible 
designs som standard, kan du få din nye GROHE køkkenvask 
installeret på få minutter uden det store besvær.

Vi er sikre på at du vil elske de specielle funktioner, alt fra vore 
lyddæmpende GROHE Whisper isolation til det integrerede 
afløb, så du undgår at skulle have hænderne i vandet med 
madrester. Med en køkkenvask fra GROHE kan du mærke 
forskellen hver gang du bruger vasken.

VI INTRODUCERER 
GROHE KØKKENVASKE
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PRODUKTEGENSKABER,
FINISH OG MONTERINGSTYPER
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GROHE KØKKENVASKE  

GROHE StarLight
Alle GROHE køkkenvaske bruger rustfrit stål i en kvalitet 
højere end markedsgennemsnittet, så du kan være helt  
rolig i forhold til kvalitet og holdbarheden på produktet. 
Vores innovative børsteteknik giver en funklende, glat 
ståloverflade, som er utroligt rengøringsvenlig.

GROHE Whisper
En særlig isolering på undersiden af køkkenvaske 
reducerer lyden fra rindende vand såvel som potter  
og pander til et minimum.

GROHE QuickFix
Installer din køkkenvask let og hurtigt med GROHE 
QuickFix-systemet (sæt inkluderet). Med to præfabrikerede
armaturhuller er de fleste af vores køkkenvaske fuldt 
ombygningsbare, hvis du skulle få lyst til at skifte armatur 
senere. Dette giver dig den fleksibilitet, du har behov for.

11 

grohe.dk



NEDFÆLDNING
Traditionel nedfældningsløsning med en lodret kant på 8 mm.

FLAT-EDGE NEDFÆLDNING
En original kant med 3 mm hældning – vasken matcher elegance med en let 
og problemfri installation.

Uanset designet i dit køkken kan du finde en GROHE 
køkkenvask, der komplementerer det. Serien inkluderer 
nedfældede, planlimede, underlimede og flat-edge 
nedfældede modeller i otte forskellige design – lige  
fra det tidsløse til det minimale.

Du kan vælge mellem to forskellige kvalitetsgrader  
af rustfri stål – AISI 304 og AISI 316 – alt efter dine 
behov og specifikationer.

AISI 304  
På hver køkkenvaskmodel bruger GROHE som 
minimum AISI 304 rustfrit stål – og overgår dermed 
industristandarden. Grundet de høje mængder af krom 
og nikkel i legeringen har AISI 304 stål et særligt 
skarpt finish samt rust- og korrosionsbestandighed.

AISI 316 (MARINESTÅL)
Med AISI 316 stål på K400+ serierne byder GROHE  
på en utroligt holdbar løsning, selv i områder med 
stærkt salt og rustforårsagende klima. Også kendt som 
"marinestål" bruges AISI 316 typisk i skibsbygnings- 
eller kemiske industrier. Berømt for den høje procent  
af krom, nikkel og molybdæn i legeringen, er AISI 316 
stål ekstremt slidstærkt over for rust, korrosion og 
endda syre og klor.

PATENTERET BØRSTETEKNIK  
(GROHE SATIN FINISH)  
K300 – K1000-serierne behandles med særlige 
plantefibre (Tampico), der giver køkkenvaske  
deres karakteristiske ekstra fine satin finish, som er 
yderst elegant og funktionelt. GROHEs patenterede 
børsteteknik skaber en rustfri ståloverflade, der 
er mere glat og mindre porøs end mange andre 
brands, hvilket gør det lettere at rengøre vaskene 
samtidig med, at holdbarheden øges markant.
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GROHE KØKKENVASKE  

UNDERLIMET
Slank og nutidig idé til installation under bordfladen.

PLANLIMET
Vasken sænkes 1,5 mm så den flugter perfekt med bordfladen. 
Alternativt kan vasken også monteres på bordfladen.

RUMMELIGE VASKE
Med vores innovative produktionsteknikker er alle GROHE vaske skabt  
med en dybde på 16 cm, hvilket maksimerer pladsen til at vaske store 
gryder, pander o.l.

LØFT-OP VENTIL
Løftopventilen, som følger med hver model, lader dig tømme vasken uden
at skulle stikke hænderne i det beskidte vand – rent og bekvemmeligt.
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Vi kan ikke hævde, at det er sjovt at vaske op, men med de 
smarte funktioner på GROHE køkkenvaske håber vi i hvert fald, 
at vi kan gøre det lidt sjovere at bruge vasken. Med en GROHE 
vask er rengøring lettere, tømning af vasken kan gøres uden  
at have hænderne i det, og lyden af rindende vand minimeres. 
Bare vælg den idéelle størrelse og stil – installation er enkelt  
og problemfrit og fordelene taler for sig selv.

FORDELE, INNOVATIVE 
FEATURES OG FUNKTIONER

Overløb
Overløbet, som findes på alle 
GROHE køkkenvaske, sørger for 
at vandet ikke løber over kanten 
i tilfælde af, at armaturerne måtte 
stå åbne.

Præfabrikerede armaturhuller
Alle GROHE køkkenvaske er 
skabt med to præfabrikerede 
huller til armaturer. Derfor er 
vaskene fleksible og kan vendes 
og drejes på alle leder og kanter –  
venstre- eller højredrejet. Ingen 
andre værktøjer er påkrævet.
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GROHE KØKKENVASKE  

Vandafløb
Vandafløbet fra bunden af Køkkenvaske 
er en vigtig funktion. I de firkantede og 
fladbundede køkkenvaske sikres et godt 
afløb af de elegante diamantformede 
kanter, der lader vandet flyde bedre.

Vandlås inkluderet
For en hurtig og problemfri installation 
er der inkluderet en vandlås under 
køkkenvaske, så du er garanteret  
en ALT-I-ÉN løsning.

Rummelige vaske
Med vores innovative produktionsteknikker 
er alle GROHE vaske skabt med en dybde 
på 16 cm, hvilket maksimerer pladsen 
til at vaske store gryder, pander o.l.

Løft-op-ventil
GROHE køkkenvaske er udstyret med en 
3,5" løft-op-ventil og strainer, der forhindrer 
madrester i at flyde væk sammen med 
spildevandet. Afdækningskapslen som findes 
på nogle modeller tilføjer elegance til vasken 
og skjuler ophobede rester i drænet.
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GROHEs renommé for kvalitet gælder også enhver køkkenvask  
i vores sortiment. Med stålets tykkelse varierende fra 0,6 mm til  
1 mm har hver model stål, der ligger over standarden – samt vores 
patenterede børsteproces, som skaber en glat overflade, der  
er let at rengøre. Derudover kommer hver GROHE køkkenvask 
også med en femårig garanti, ligesom vores armaturer.

KVALITET SOM
VARER EN LIVSTID
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GROHEs serie af køkkenvaske dækker bredt lige fra det basale til 
sofistikerede og minimalistiske designs. Måden din køkkenvask  
er produceret på har indflydelse på hvor holdbar, rummelig og flot 
den ser ud. Her er de tre produktionsformer, vi anvender:

STØBTE VASKE
Hver vask er støbt fra et enkelt stykke kvalitetsstål via en støbeform. 
Armatur- og ventilhuller skæres efterfølgende til. Denne metode 
resulterer i hårdføre køkkenvaske – selv i komplekse former –  
der er slidstærke og prismæssigt overkommelige.

STØBTE OG SVEJSEDE VASKE
Vaskens ramme og kumme støbes i højkvalitetsstål før delene 
svejses sammen. Denne proces tillader dybere kummer i vasken, 
mere lodrette kanter indenvendigt og en smallere radius mellem 
kumme og ramme. Resultatet er et slankere og mere moderne look.

BØJEDE OG SVEJSEDE VASKE
Højkvalitetsstål laserskæres til mål før det bøjes i form. Denne 
kumme svejses derefter til vaskens ramme. Metoden tillader mere 
snorlige interne vinkler i kummen med en mere snæver radius – 
idéelt til minimalistiske vaskdesigns. Da der ikke støbes dele, holder 
stålet sig utroligt glat og det bibeholder sin oprindelige tykkelse, 
selv på bunden af vaskens rum.

PRODUKTIONPROCES
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PRODUKTSERIER

Udstyr dit køkken med den perfekte køkkenvask til dig. 
I vores K-serie finder du otte veldesignede og slidstærke  
køkkenvaske med hhv. 1-, 1,5- og 2-vasksløsninger. Vælg 
blandt adskillige monteringstyper lige fra nedfældede til 
underlimede varianter alt efter smag og behag. 

K1000 K800

K700 UNDERLIMET K700
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K200

K500

K400K400+

K300
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GROHE  
K1000

30 270 AL0 / 706117.109
Køkkenarmatur, høj tud 
med dual udtræksspray

Et overlegent design skabt til det nutidige køkkens 
strenge krav. K1000 er lavet i et svejset design med 
diamantformet bund og stort afløbsområde. Dens 
arkitektoniske stil matches i de smarte funktion så 
som en pladsbesparende vandlås og løft-op ventil. 
Kan indbygges eller planlimes.
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GROHE KØKKENVASKE  K1000

31 581 SD0 / 681882.310
K1000 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask
med 1 kumme
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GROHE KØKKENVASKE  K1000

31 581 SD0 / 681882.310
K1000 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1 kumme

31 582 SD0 / 681882.210
K1000 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1 kumme
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GROHE  
K800

Vælg en premium køkkenvask med sit design og 
holdbarhed til dit køkken fra K800-serien. Vælg mellem 
en eller to køkkenvaske, planlimede eller nedfældede, 
og nyd fordelene af den pladsbesparende vandlås  
og løft-op ventil med stilren afdækningskapsel.
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GROHE KØKKENVASKE  K800

32 950 DC0
Professionelt Køkkenarmatur

31 584 SD0 / 681313.410
K800 Køkkenvask 
Rustfrit stål køkkenvask
med 1 kumme
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31 585 SD0 / 681486.510
K800 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 2 kummer
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GROHE KØKKENVASKE  K800

31 584 SD0 / 681313.410
K800 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1 kumme

31 586 SD0 / 681313.510
K800 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1 kumme

31 583 SD0 / 681313.310
K800 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1 kumme
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GROHE KØKKENVASKE  K700 UNDERLIMET

GROHE  
K700  
UNDERLIMET

31 255 000 / 705973.104
Eurocube Køkkenarmatur

Få et roligt og arkitektonisk udseende med den 
underlimede K700 køkkenvask. Med en dybere  
vask og bløde kanter er den designet til at passe 
under bordpladen for et rent og modernet finish. 
Serien er tilgængelig i 1- eller 1,5-vaskløsning  
med en større vask til den venstre eller højre side.

31 577 SD0 / 681586.220
K700 Underlimet Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask
med 1,5 kumme
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31 575 SD0 / 681586.420
K700 Underlimet Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1,5 kumme
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GROHE KØKKENVASKE  K700 UNDERLIMET

31 576 SD0 / 681586.320
K700 Underlimet Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1,5 kumme

31 574 SD0 / 681311.320
K700 Underlimet Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask 
med 1 kumme

31 577 SD0 / 681586.220
K700 Underlimet Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1,5 kumme
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GROHE 
K700

31 579 SD0 / 681310.310
K700 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask
med 1 kumme

Perfekt til moderne og minimalistiske køkkener. 
Den kubistiske K700 køkkenvask er idéel til større 
køkkener med dens dybe og større kumme og 
diamantformet bund. Serien er tilgængelig som 
nedfældning eller planlimning – i tre forskellige 
størrelser.

30 294 000 / 724596.100
Essence Køkkenarmatur
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GROHE KØKKENVASKE  K700
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31 580 SD0 / 681310.410
K700 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1 kumme
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GROHE KØKKENVASKE  K700

31 579 SD0 / 681310.310
K700 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1 kumme

31 578 SD0 / 681310.210
K700 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1 kumme
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GROHE KØKKENVASKE  K700

40 953 000
Bundventil 
med løft-op og overløb

For yderligere komfort kan du også 
tilføje en løft-op ventil med overløb.

Passer til køkkenvaskserierne: 
K700 og K700 Underlimet.
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GROHE 
K500

I hårdført rustfrit stål med svejset finish for 
en bedre holdbarhed er K500 lavet i et nutidigt 
design med praktiske features. Vælg mellem  
1- eller 1,5-vaskløsning (kan vendes) med 
afløbsbakke og løft-op ventil.

48 

GROHE KØKKENVASKE  K500

31 573 SD0 / 681881.854
Minta Køkkenvaskpakke
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31 573 SD0 / 681881.854
Minta Køkkenvaskpakke 
Køkkenarmatur og  
vaskpakke indeholder: 
Køkkenvask K500 i rustfrit stål 
Minta køkkenarmatur  
med udtrækstud
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GROHE KØKKENVASKE  K500

31 572 SD0 / 681986.500
K500 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1,5 kumme og vendbart afløb

31 588 SD0 / 682286.500
K500 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 2 kummer og vendbart afløb

31 571 SD0 / 681881.500
K500 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1 kumme og vendbart afløb
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31 569 SD0 / 681986.420
K400+ Køkkenvask 
Rustfrit stål køkkenvask
med 1,5 kumme og vendbart afløb
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GROHE KØKKENVASKE  K400+

GROHE 
K400+

30 273 DC1
Concetto Køkkenarmatur
med dual udtræksspray

Med vores K400+-køkkenvask i AISI 316 stål 
findes der en løsning til områder med særligt 
salt, rustforårsagende klima. K400+-serien fås 
i henholdsvis 1- eller 1,5-vaskløsninger. Begge 
modeller kan vendes og er lavet med et 4 mm 
flat-edge design for et mere elegant udtryk.
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GROHE KØKKENVASKE  K400+

31 569 SD0 / 681986.420
K400+ Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1,5 kumme og vendbart afløb

31 568 SD0 / 681881.420
K400+ Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1 kumme og vendbart afløb
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GROHE KØKKENVASKE  K400

GROHE 
K400

31 570 SD0 / 681881.844
Concetto Køkkenvaskpakke

Giv dit køkken et designløft med K400 køkkenvaske. 
Slidstærk og praktisk, men med et særpræget design, 
K400 fås i 1-, 1,5- eller 2-vaskløsninger med afløbsbakke. 
Alle modeller kan vendes og fås som nedfældet med 
løft-op ventil.
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31 570 SD0 / 681881.844
Concetto Køkkenvaskpakke
Køkkenarmatur og  
vaskpakke indeholder:
K400 køkkenvask i rustfrit stål 
Concetto køkkenarmatur  
med udtræksfunktion
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GROHE KØKKENVASKE  K400

31 567 SD0 / 681986.400
K400 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1,5 kumme og vendbart afløb

31 587 SD0 / 682286.400
K400 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 2 kummer og vendbart afløb

31 566 SD0 / 681881.400
K400 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1 kumme og vendbart afløb
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GROHE KØKKENVASKE  K300

GROHE 
K300

31 565 SD0 / 681881.834
Eurosmart Køkkenvaskpakke

Skabt til den moderne livsstil, passer de flotte linjer og bløde kanter 
på K300 køkkenvaske harmoniøst med dit køkken. Denne fleksible 
nedfældingsvask fås i 1- eller 1,5-vaskløsninger, med afløbsbakke  
og løft-op ventil.
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31 565 SD0 / 681881.834
Eurosmart Køkkenvaskpakke
Køkkenarmatur og  
vaskpakke indeholder:
K300 køkkenvask i rustfrit stål 
Eurosmart armatur  
med svingtud
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GROHE KØKKENVASKE  K300

31 563 SD0 / 681881.300
K300 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1 kumme og vendbart afløb

31 564 SD0 / 681986.300
K300 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask  
med 1,5 kumme og vendbart afløb
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GROHE 
K200

Alsidigt design der passer perfekt til ethvert hjem. K200  
er en slidstærk og praktisk løsning til det travle køkken. 
Med en enkelt kumme og afløbsbakke er denne vask fuld 
vendbar og er udstyret med løft-op ventil for yderligere 
komfort og bekvemmelighed.
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31 562 SD0 / 681881.824
Bau Køkkenvaskpakke
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GROHE KØKKENVASKE  K200

31 552 SD0 / 681881.200
K200 Køkkenvask
Rustfrit stål køkkenvask 
med 1 kumme og vendbart afløb

31 562 SD0 / 681881.824
Bau Køkkevaskpakke 
Køkkenarmatur og  
vaskpakke indeholder: 
K200 køkkenvask i rustfrit stål 
BauEdge køkkenarmatur  
med svingtud
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FIND DET PERFEKTE MATCH
VASK OG ARMATUR
I PERFEKT HARMONI
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GROHE KØKKENVASKE  PERFEKT MATCH

Alle aspekterne af GROHEs køkkenvaskserie er nøje 
gennemtænkt så det hele passer perfekt sammen – 
med dit armatur, med dit køkken og med din livsstil. 
Alle vores køkkenvaske er designet til at matche vores 
køkkenarmaturer og vandsystemer i både design  
og funktion, med komfortable proportioner og uden 
vandsprøjt.

For at gøre det hele lidt lettere for dig har vi også 
sammensat fire udvalgte pakker, med både køkkenvask 
og armatur, så du kan finde din idéelle vask og armatur 
sammen helt uden problemer. Vælg blandt vores 
mest populære serier: Bau, Eurosmart, Concetto eller 
Minta køkkenvaskpakke. Alle gør hele beslutning- 
og købsfasen lettere og hurtigere.
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K800 K700

EUROCUBE

ESSENCE K7 EUROCUBE

MINTA

K700 
UNDERLIMET

ESSENCE ESSENCE

EUROCUBE

K1000

K7

GROHE BLUE HOME

GROHE RED II DUO 

GROHE BLUE HOME MED UDTRÆK

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

ZEDRA

K7

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME MED UDTRÆK

K7
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GROHE KØKKENVASKE  PERFEKT MATCH

K500 K400+ / K400 K300 K200

CONCETTO

MINTA

MINTA

EURODISC

EUROSMART BAUEDGE

EUROSMARTEUROSMART COSMOPOLITAN

MINTA EURODISC COSMOPOLITAN EUROSTYLE COSMOPOLITAN

MINTA 
KØKKENVASKPAKKE

CONCETTO 
KØKKENVASKPAKKE

EUROSMART 
KØKKENVASKPAKKE

BAU  
KØKKENVASKPAKKE

Dette er vores anbefalinger for dit PERFEKTE MATCH.
Hvilken som helst GROHE køkkenarmatur kan kombineres med vores køkkenvask.

FÅS OGSÅ SOM SAMLET PAKKE
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GROHE 
BLUE HOME

MONO
GROHE 

RED
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GROHE KØKKENVASKE  VANDSYSTEMER

PERFEKT MATCH MED
GROHE VANDSYSTEMER
DESIGNET TIL AT SE GODT  
UD I DIT KØKKEN

Oplev den nye drøm til dit køkken og kombiner vores 
køkkenvaske med GROHE Red og GROHE Blue Home 
vandsystemerne for at opnå det helt perfekte køkkensystem. 
Med vores køkkenvaske får du den rette arbejdsplads 
til madlavning og opvask, og GROHE Red og GROHE Blue 
Home Mono giver dig den ultimative komfort ved at have 
både kogende og afkølet vand direkte fra hanen derhjemme.

GROHEs køkkenvaske passer ind i standard 
køkkenskabe og kan kombineres med  
GROHE Blue Home køleren eller GROHE Red 
boileren i et standard 60 cm kabinet.
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KØKKENBROCHURE

GROHE: EN HEL VERDEN
AF INTELLIGENT DESIGN
TIL KØKKENET

Opdag de mange smukke og funktionelle armaturer i vores brede portefølje. 
Lige fra slanke, minimalistiske former til mere slående stilarter for et modigt 
designudtryk. De fås med mange features og funktioner, der gør det lidt lettere  
at arbejde i køkkenet. Eksempelvis med udtræksmousseurer og spray som giver 
komfort og er tidsbesparende. Eller easy-touch armaturer, der kan betjenes  
med blot en fingerspids. Uanset hvad du har behov for, så giver GROHE 
dig alle de valgmuligheder, komfort og fleksibilitet, som du kunne ønske dig.

VANDSYSTEMER BROCHURE
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BLUE HOME BROCHURE RED BROCHURE
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DET PERFEKTE MATCH
VI INTRODUCERER GROHE KØKKENVASKE:  
SKABT TIL AT MATCHE I FORM OG FUNKTION

Følg os

Grohe A/S
Sluseholmen 8C, 2. th.
2450 København SV
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TEKNOLOGI BÆREDYGTIGHEDKVALITET DESIGN

“Top 50 virksomheder 
som forandrer verden – 

Fortune Magazine, 2017

“Nr. 1 mest pålidelige brand  
i sanitetsindustrien” – 

Wirtschaftswoche, 2017

Mere end  
350 designpriser  
vundet siden 2003

Kåret som CSR  
Pris-vinder af den  
tyske regering, 2017


