WATER.
INTELLIGENCE.
ENJOYMENT.

GROHE-INNOVATIONER 2019

Kære kunde,
Som et førende globalt brand til komplette
badeværelsesløsninger og køkkenudstyr
tilbyder GROHE "Pure Freude an Wasser" –
uforlignelig nydelse med vand. Vores mission
er at forbinde vand med intelligente løsninger
og nydelse. "Water. Intelligence. Enjoyment."
er et nøgleelement i GROHEs tilgang, når
det drejer sig om udvikling af kvalitet og
intelligente og bæredygtige løsninger med
design, der når ud over form og funktion.

Michael Rauterkus
CEO Grohe AG

I den forbindelse stræber GROHE efter brandets
værdier for kvalitet, teknologi, design og
bæredygtighed. Innovation, design og udvikling
er tæt forbundet og forankres i Tyskland som en
integreret proces. Som følge heraf er GROHEprodukter mærket med kvalitetsstemplet
"Made-in-Germany". Alene i de seneste 10 år
har mere end 300 design- og innovationspriser
samt adskillige topplaceringer i den tyske
bæredygtighedspris bekræftet GROHE's
succes. GROHE optrådte også i det anerkendte
blad Fortune® i top 50 over virksomheder, der
"ændrer verden".
Det er på den baggrund, at GROHE udvikler
perfekte sanitetsløsninger – særligt med
hensyn til ændrende behov.
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Badeværelset, der for eksempel engang var
beregnet til hygiejne og privatliv, sidestilles
nu som et nyt boligmiljø. Da dets betydning
i boligmiljøet vokser, vokser også kravet om
et design, der matcher individuelle koncepter.
Det er derfor GROHE's mål at gøre det muligt
for dig at være designeren af dit personlige
badeværelse.
For at give dig friheden til at vælge har vi skabt
GROHE Colors-sortimentet. Det kombinerer
et udvalg af enestående GROHE-design med
et sortiment bestående af 10 farver. Vi har
også lanceret tre minimalistiske keramikserier,
som tilbyder PerfectMatch i form og funktion
til GROHE-badeværelsesprodukter m.m. Med
hensyn til boligens hjerte er GROHE blevet
køkkenets nummer et og en one-stop-shop
til perfekte kombinationer: Vores sortiment
omfatter en bred vifte af vandhaner til køkkenet,
vandsystemer og køkkenvaske.
Jeg byder dig hjertelig velkommen til at finde
mere inspiration på de følgende sider.

Med venlig hilsen Michael Rauterkus

KVALITET

TEKNOLOGI

DESIGN

BÆREDYGTIGHED

Fra de første designskitseringer til det færdige
produkt og kundeservice: Vores kunder kan stole
trygt på vores Made In Germany-perfektionisme.

I vores konstante søgen efter teknologisk innovation
arbejder vi for at integrere de mindste digitale fremskridt
og skabe smarte løsninger, der forbedrer vores kunders
nydelse af vand.

Opskriften på vores anerkendte design-DNA er enkel:
At tillægge vores produkter en sammensætning af
det moderne og det tidsløse på en måde der gør, at
produkterne føles som om de er skræddersyet til dig.

Vand er vores passion. For os har hver enkelt dråbe
betydning og vores CSR-forpligtelse omhandler mere
end blot ét element: Vi bestræber os på at passe
på alle klodens dyrebare ressourcer for fremtidige
generationer.

“Top 50 virksomheder som forandrer verden“ –
Fortune Magazine, 2017

Mere end 350 designpriser vundet siden 2003

“Nr. 1 mest pålidelige brand i sanitetsindustrien” –
Wirtschaftswoche, 2017
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Kåret som CSR Pris-vinder af den tyske regering, 2017
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GROHE Sense & Sense Guard
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FRIHED TIL
AT VÆLGE

38 732 DA1
Vægmonteret
Skate Cosmopolitantrykplade

40 689 DA1
Toiletpapirholder

40 365 DA1
Håndklædering
32 628 DA1
L-Size
håndvaskarmatur

OPLEV DIT PERSONLIGE
BADEVÆRELSESSORTIMENT FRA GROHE
Det perfekte badeværelse handler kun om dig, hvor
hver eneste detalje er, lige som du ønsker det. Vor
tids badeværelse er et sted, hvor du kan realisere din
unikke smag og udtrykke din personlighed og dermed
gøre hver en stund, du tilbringer der, til en fornøjelse.
Hos GROHE tror vi på at levere en komplet
badeværelsesoplevelse. En, hvor form passer perfekt
til funktion, og hvor du har friheden til at udtrykke
din egen designstil. Det er årsagen til, at vi har skabt
en nøje sammensat serie af farver og overflader til alle

berøringsflader i badeværelset. Uanset hvilken særlig
stil du har, findes der en GROHE-farve, der kan gøre
din vision til virkelighed med en original sammenhæng
mellem alle elementer, fra vandhaner til brusere, helt
ned til detaljerne i tilbehør og trykplader, som gør
din indretning fuldstændig stilren. Intet er overladt
til tilfældighederne, og valget er fuldstændig op til
dig. Det giver dig den totale frihed til at designe
et badeværelse, der uden de store anstrengelser
udtrykker dit ægte jeg.

23 491 DA1
Fritstående
håndvaskarmatur

FARVE OG FINISH-SORTIMENT
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Varme farver er en blivende
tendens over hele verden:
en af inspirationskilderne
til GROHE's nye overflader.

DEN NÆSTE GENERATION
AF FARVER
GROHE's Vice President of Design Michael Seum
om udviklingen af GROHE Colors-sortimentet

Hvilken rolle spiller farver i dit arbejde?
Farver er utroligt vigtige. Når det er sagt, vil du få 15
forskellige svar, hvis du spørger ti forskellige mennesker
om deres mening om farver. Vi reagerer alle forskelligt
på farver. I køkkenet og på badeværelset – når nogen
investerer i farver, er det ikke som med vægmaling, der
hurtigt kan laves om. Så vores tilgang til farver, overflader
og materialer er at sikre deres relevans i boligen i mange
år fremover – det kalder vi for designvarighed. GROHE
Colors-sortimentet er nøje sammensat for at sikre, at vores
kunder har en overdådig værktøjskasse og, vigtigst af alt,
friheden til at skabe deres ønskede vision.
Hvor får du inspiration fra, når du designer en
overflade?
Teamet og jeg deltager i store designmesser globalt,
for eksempel ICFF i New York, Maison&Objet i Paris,
designugerne i Tokyo og London og Salone del Mobile
i Milano. Så vi får uden tvivl vores inspiration fra det
nyeste i designverdenen. Når vi er på disse designmesser,
ser vi ikke kun på vores egen branche. Vi ser på tendenser
i boligsektoren såsom møbelbranchen. Derefter reagerer
vi på det med dette sortiment af farver og overflader. Med
vores sortiment af farver vil vi have kunderne til at se, at
de har ubegrænset designfleksibilitet med vores kollektion.
Det sker ofte i branchen, at man bare læner sig op ad en
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tendens, men modeluner fordufter hurtigt. Selv kvaliteten
er dårlig. Hos GROHE har vi en mere balanceret tilgang.
Når du køber et GROHE-produkt, handler det om kvalitet,
teknologi, bæredygtighed og design. Du ved, at denne
farve og overflade er det helt nye inden for boligindretning,
og samtidig holder den på grund af vores højere
kvalitetsstandarder.

» DISSE NYE
VALGMULIGHEDER
ER EN FANTASTISK
OVERDÅDIG
VÆRKTØJSKASSE TIL
DET KREATIVE HOVED«
Hvad adskiller GROHE Colors-sortimentet fra farver,
som vi normalvis opfatter dem?
Vi kunne have valgt farver, der ikke tilhørte en så langvarig
tendens. De er måske på mode i et år eller to. Men
problemet med det er, at når du arbejder med indretning

af badeværelset, er der tale om fast inventar – når det er
installeret, skal det være der i lang tid. Vi er nødt til at være
meget selektive i forhold til farvens hensigtsmæssighed,
og hvordan den bruges. Jeg mener, der er andre områder,
hvor du kan få farver ind på badeværelset, hvis du ønsker
det – det samme gælder belysning. Derfor har vi en tilgang,
hvor farven udgør en langvarig tendens. Og vi har set de
varme overflader nu år efter år i Milano og London. Det er nu
en accepteret farve- og overfladestrategi. Men det betyder
ikke, at vi ikke har flere unikke overflader på vej i løbet af
processen, hvor vi udvikler den næste generation af farver.
Hvordan har brugen af farver i design udviklet sig
over tid?
Jeg tror altid, at farver har været en del af boligindretningen,
men den har udviklet sig gennem årene. Én ting, som
vi ser på vores besøg på designmesserne, er, at år efter
år kommer de varme farver ind i boligen. Det er nu en
etableret designtendens, som først kom fra de nordiske
lande, men som nu gør sig gældende overalt. Globalt set
udvikler farver sig forskelligt. Farver spiller en meget
central rolle på det amerikanske marked, men de hælder
mere til de klassiske farver. Asien er også meget
farveorienteret. I Mellemøsten elsker de varme og gyldne
farver. Og i Europa har vi set de varme farver komme ind,
men også Brushed Nickel og Graphite er en inspiration for
mange designere. Jeg tror, at brugen af farver er startet
forskelligt. Udfordringen var her, at vi skulle sammensætte
en palet, der fungerer i hele verden. Med de nye farver
og overflader har vi formået at nå det mål.
Hvordan påvirker farver den måde, vi opfatter
badeværelset på?
Jeg tror, at den indvirkning, som farver, overflader og
materialer har på badeværelset, er, at vandhanen er
kronen på værket – smykket – indretningsdesignerens
tilbehør. Det er en anden måde at tilføje en detaljegrad og
kvalitet til indretningsdesignets funktioner. Og vores farver
er udvalgt og sammensat på en måde, der gør det muligt
at gøre næsten, hvad du vil med dem. Så hvis du ønsker
stor eller lille kontrast, kan du virkelig bruge farverne til at
påvirke resultatet. Dette er en palet, der giver dig komplet
fleksibilitet at arbejde med.

Hos GROHE er Michael Seum ansvarlig for videnstyrede
design, der fanger ånden og fantasien hos designere
verden over. Med GROHE Colors-sortimentet skabte
han og hans team en effektiv palet af holdbare farver
i høj kvalitet, der passer til hvert projekt.

grohe.dk

Og hvad med køkkenet?
De fleste køkkener er hvide. Måden, som forbrugere tilføjer
farve på, er med tilbehør – såsom toastere, blendere,
kaffemaskiner – fordi de kan sætte dem på køkkenbordet
og gemme dem væk. Så vi tænkte, at hvis man har den
røde ikoniske røremaskine, er man mere tilbøjelig til at
vælge den knaldrøde Essence-slange. Men det er der
egentlig ingen risiko ved, fordi de kan opgraderes og nemt
skiftes ud. På badeværelset har vi en lidt mere raffineret
tilgang, da der endnu ikke er en hurtig måde at bruge
tilbehør på med farver. Alle farverne i GROHE Colorssortimentet fungerer rigtig godt i køkkenet og på
badeværelset.
Har du en personlig favorit blandt de forskellige
GROHE-overflader?
Ja, Brushed Hard Graphite. Den er iøvrigt den mest
sofistikerede overflade vi har, i øjeblikket. Jeg er i gang
med at modernisere mit køkken i sort-på-sort, og jeg
har valgt den overflade.
Hvad er reglerne for at vælge overflade
til badeværelset?
For at være ærlig så er der ingen regler for det. Jeg tror,
vi befinder os i en tid, hvor designere har meget større
frihed til at gøre, som de har lyst til. Med vores åbne
valgmuligheder for farver og overflader i dette sortiment
har vi ikke lavet nogen regler. Der er bare uendelige
muligheder at arbejde med her. Hvis jeg skulle foreslå
en enkelt regel, ville det være at koordinere de forskellige
overflader. For der er ikke noget værre end at gå ind i et
rum og have en vandhane i én farve, en bruser i en anden

farve, en håndklædeholder i en tredje. Med GROHE
Colors-sortimentet får du den fulde sammensætning
af de farver og overflader, du har behov for.
Hvad kan du fortælle os om samspillene mellem
former, overflader og farver?
Måden, som vi har formuleret denne designserie til
designverdenen på, er: Der findes tre typer miljø. Der
findes miljøer med store kontraster, og der findes tone-itone-miljøer. Midt i det hele findes der middel-toner.
Lad os sige, at jeg skulle designe et sort badeværelse.
Jeg har mere eller mindre nogle valgmuligheder. Men hvis
jeg vil have sorte fliser på væggen, kunne jeg vælge det
modsatte, hvilket er krom, for at give det en mere kontrær
kontrastfinish. Eller hvis jeg ønsker, at hele badeværelset
har en blød, mat finish, kan jeg bruge den børstede
overflade. Så med hensyn til samspillet mellem former
og overflader afhænger det hele af strategien for
indretningsdesignet. Det er derfor, vi tilbyder en blank
og børstet finish, så du får den fleksibilitet i samspillet.
Dette gælder for alle farver, som fås i en blank eller
børstet variant.

Fotos: Massimo Gardone

» VORES FARVER PASSER
TIL MILJØER I ALLE
KONTRASTER «

Kan du give os et eksempel?
Når jeg siger ordet 'vintage', tænker man på børstet guld,
men når jeg siger 'luksus', tænker man på blank guld.
Farven er den samme, men overfladen er forskellig. Blot
ved at ændre overfladen kan jeg give dig et anderledes
sprogligt stikord, vintage vs. luksus. Årsagen til, at vi har
en børstet og en blank finish, er for at muliggøre den
maksimale fleksibilitet mellem indretningsstrategierne.
Legen med sorte og hvide kontrastfarver er i øjeblikket en tendens
på designmesser. Og GROHE Colors-sortimentet hjælper med at
skabe det perfekte resultat.
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VIND 1
UD AF 10

26 066 AL0
Rainshower Cosmopolitan 310
hovedbrusersæt
rækkevidde 380 mm

GROHE COLORSSORTIMENTETS
BADEVÆRELSESSÆT!
Nyd friheden til at vælge med dit personlige sæt fra GROHE
Colors-sortimentet*. Skræddersy nemt dit badeværelse, så det
passer til din individuelle stil. Tilmeld dig konkurrencen på

colors.grohe.com

32 628 AL1
L-Size
håndvaskarmatur
40 365 AL1
Håndklædering

38 732 AL0
Væghængt
Skate Cosmopolitantrykplade

40 385 AL1
Reserve papirholder

* Hvert sæt indeholder en vandhane til håndvask, et hovedbrusersæt, en
væghængt trykplade og tre slags tilbehør i 1 ud af 10 farver fra GROHE
Colors-sortimentet (farven afhænger af produkttilgængeligheden).
Tilmeld dig konkurrencen mellem 1. januar 2019 og 31. marts 2019.

GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. BADEVÆRELSE 14 | 15

FARVE OG FINISH-SORTIMENT
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COOL SUNRISE

HARD GRAPHITE

STORBYENS
DYNAMISKE STIL

ET ELEGANT
STATEMENT

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.

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 sammen med mørk, lys eller hvid
indretning.

GROHE
COLORSSORTIMENT

WARM SUNSET

ET BEHAGELIGT
STRØG AF LUKSUS
Et behageligt strøg af luksus til individualister.
Warm Sunset-farven fremhæver originale,
stemningsfyldte badeværelsesdesign og tilføjer
et glansfuldt præg. Den passer til mørk sten,
marmor eller beton.

FÅS I

10 BLANKE
OG BØRSTEDE
OVERFLADER

SUPERSTEEL

NIKKEL

EN SANS FOR
LUKSUS

DEN NATURLIGE
HARMONISKE STIL

Cosmopolitan design. Du opnår et overordnet
luksuslook med denne matte overflade, som
ikke kun passer sammen med stål, men er
den ideelle følgesvend til lys marmor, beton
og middel-tone træsorter.

Den naturlige følelse. Gør brug af vores nikkel-farve,
hvor høj kvalitet forenes med organiske elementer
for at give en beroligende renhed og naturlig varme.
Passer sammen med sten, lys beton eller marmor.
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GROHE PVD
10 x mere ridsefast
3 x mere overfladehårdhed

GROHE PVD
ENESTÅENDE, HÅRD
OG RIDSEFAST
BESTANDIGE OVERFLADER, DER SPÆNDER FRA
KOSTBAR MAT TIL DIAMANTSKINNENDE
GROHE-vandhaner er fremstillet til at bevare deres
skønhed i flere årtier, så de ser ud som den dag, du først
forelskede dig i dem. Vores særlige opskrift på succes
er vores holdbare overfladekvalitet. GROHE bruger
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avanceret teknologi til at levere overflader i exceptionel
kvalitet. Den fysiske pådampningsproces (PVD) sikrer, at
overfladesammensætningen er tre gange hårdere og giver
en glinsende guld- eller sofistikeret rustfri stål-finish. Ud
over at være hårdere er overfladen også ti gange mere
ridsefast, så den er en fryd for øjet gennem et helt liv.

Når det handler om en god designstrategi, spiller valget
af farver en vigtig rolle. Men ikke kun farven – kvaliteten
af overfladen er lige så vigtig. Særligt inden for løsninger
til badeværelse og køkken, og hvor overflader skal holde
i lang tid, adskiller en fremragende, yderst
bestandig finish gode produkter fra
fantastiske. GROHE's ambition om altid
kun at producere det bedste fik os til
at vælge en særlig teknologi, der sikrer
ikke kun de bedste, mest glinsende
farver, men en holdbar belægning i
højeste kvalitet. Vores mål: at tilbyde

vores forbrugere langvarig nydelse med vand. Ud over
materialets bestandighed handlede det også om selve
farvens udseende: Vi ville lave Brushed Hard Graphite
så mørkegrå som muligt og give vores gyldne overflader
den glans, de fortjener. Det var
opgaven for vores teknologiteam.
I tæt samarbejde med GROHEdesignteamet opnåede de
exceptionelle resultater ved
at arbejde med en fantastisk,
ny teknologi: PVD.

VORES AVANCEREDE
PVD-TEKNOLOGI
PUSTER LIV I VORES
NYE FARVER

grohe.dk

"Kun et perfekt match kan give design
den fremtoning, den fortjener."
MICHAEL SEUM, GROHE VICE PRESIDENT OF DESIGN
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Det er ikke nemt at finde det perfekte match.
Det gælder også for badeværelset. Eftersom
vores keramikløsninger tilbydes med et udvalg
af anbefalede kombinationer, der passer til
vores vandhaner, brusere og sanitære systemer,
komplimenterer de hinanden, hvad angår både
design og teknologi: Den overvældende variation
af muligheder er kogt ned til ét enkelt valg. Spar
dig selv for at vælge forkert, og træf kun ét nemt
valg: Det perfekte match.
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ÆGTE, IKONISK
GEOMETRI
GROHE ATRIO

IKONET FOR
ELEGANCE OG
PRÆCISION

Tænk på en cirkel. En hovedbestanddel af naturlig
geometri. En ren form, som på én gang er beroligende
og dynamisk. En visuel metafor for både fuldstændighed
og evighed. Til det nye Atrio-sortiment 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 armaturer
til badeværelset har en formrenhed, der bryder
stiltendenser og lokale modeluner. Den er designet til
forbrugere, der kræver både kvalitet og individualitet,
og som er modige nok til ikke at følge flertallet.
Fra det dristige firekrydsgreb til den slanke cylindriske
form, der er gjort mulig med GROHE's avancerede
superslanke patronteknologi, udgør de gennemtænkte

detaljer en genstand med et beroligende designvarigt
præg. Atrio, der er udført med omtanke og samlet
manuelt, opfylder også de højeste standarder for
ingeniørkunst og udførelse, som GROHE er berømt for.
Denne tilbagevenden til det mest nødvendige 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 udtryk. 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-sortimentets elementer
fås i tre forskellige finishvarianter og forskellige størrelser,
og giver fleksibilitet til at opfylde kravene for personlig
smag, hvilket gør det egnet til en hvilken som helst
størrelse i designet.

» Det nye Atrio-design viser respekt for
den tidligere generation, men vi har
løftet designet til et helt nyt niveau «
Michael Seum
Vice President Design hos GROHE
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Atrio-sortimentet er ensbetydende med design uden begrænsninger.
Alle elementer fås i forskellige finishvarianter og størrelser for at opfylde
alle krav for personlig smag og forskellige indretningsdesign.

PASSER TIL ENHVER STIL
PÅ BADEVÆRELSET
Atrio-sortimentet er ensbetydende med design uden
begrænsninger. Alle elementer fås i forskellige finish
og størrelser for at opfylde alle krav for personlig smag
og forskellige indretninger.
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GROHE ESSENCE
ÉN PRODUKTLINJE.
ÉT FASCINERENDE DESIGN.
Et luksuriøst udvalg af veldesignede produkter, der fascinerer med
et moderne design: Det er filosofien bag Essence. Bliv inspireret af
Essence-sortimentets to finishvarianter i høj kvalitet: den klassiske
elegance ved blanke overflader 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 overflader, flere inspirerende
farver og flere luksuriøse materialer. Vælg den kombination, der
passer perfekt til det badeværelse, du vil skabe. Den opdaterede
Essence-linje fås nu i 10 farver, hvilket giver dig flere muligheder
end nogensinde før til at udtrykke dine ideer.

DESIGNSIGNATURELEMENTER
DESIGNET TIL PERFEKTION
Et empatisk og intuitivt designsprog giver mulighed for
at skabe produkter, der føles, som om de var designet
specifikt til dig. GROHE's unikke DNA, der er karakteristisk
både ergonomisk og visuelt, har indbragt os et utal af
designpriser: Referencer i verdensklasse vidner om vores
verdensomspændende anerkendelse.
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INSPIRERET AF
ARKITEKTUR
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 sikre at du oplever 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.

GROHE LINEARE

SENSUEL
MINIMALISME
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GROHE-VANDHANER
EN LØSNING TIL ALLE RUM
Der venter en hel verden af GROHE-design, der skal udforskes.
Med en blændende række silhuetter, størrelser og innovative
funktioner kan du være sikker på at finde det perfekte
match til enhver indretning. Det hele er skabt med GROHE's
brancheførende teknologi og ingeniørtekniske ekspertise, så
du kan finde alt fra kompakte modeller til trange placeringer til
innovative vandbesparende muligheder og endda berøringsfrie
sensoraktiverede armaturer. GROHE gør det nemt at skabe
dit design helt rigtigt ned til mindste detalje.

EUROSMART PRÆSENTERER
DEN NYE MIDNIGHT BLACK-FINISH
Med Midnight Black introducerer GROHE en smuk og inspirerende finish
med en fantastisk dyb, mat belægning til Eurosmart Cosmopolitan-sortimentet.
Takket være betoningerne i krom komplimenterer vandhanerne enhver stil på
badeværelset og kan kombineres med en række forskellige indretningsdetaljer
i krom eller mat sort.

DU KAN FINDE FLERE
GROHE-VANDHANER ONLINE
FAUCETS.GROHE.COM
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GLEM ALT, HVAD DU VED OM TOILETTER.

GROHE SENSIA ARENA

SKYLNING ER DEN NYE
MÅDE AT TØRRE SIG PÅ

Fra nu af 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 holder toilettet rent. Det styres nemt og
praktisk via din smartphone eller fjernbetjening. Og dets elegante design
passer problemfrit i ethvert badeværelse. Træd ind i toilettets nye tidsalder
med GROHE Sensia Arena – og nyd godt af en ren følelse hver dag.

NYD GODT AF SHOWERTOILETTET,
DER RENGØR DIG MED RENT, VARMT VAND.
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DET PERFEKTE
FINISH!
GROHE-TRYKPLADE DET
ESSENTIELLE ELEMENT TIL DIT
KOMPLETTE BADEVÆRELSE
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GROHE COLORS-SORTIMENT
TILBYDER ET FASCINERENDE UDVALG
Til eksklusive badeværelser fås disse små betjeningsplader også
i exceptionelle farver. Produkterne er perfekt egnede til at opfylde
individuelle ønsker, som ikke lader noget tilbage at ønske, og som
giver mulighed for nye designvalg til din indretning. Den eksklusive
løsning til dit badeværelse. Perfektion fremstillet i Tyskland.

Blanke overflader

Cool Sunrise

Warm Sunset

Hard Graphite

Nickel

Børstet
Hard Graphite

Børstet
Nickel

Børstede overflader

Børstet
Cool Sunrise
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Børstet
Warm Sunset
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GROHE EURO KERAMIK

I TRÅD MED
MIN LIVSSTIL

Forestil dig et flot badeværelse, der uden problemer
tilpasser sig din dagligdag, hvor du begynder og
afslutter dagen i et afslappende personligt rum. Et
badeværelse, der er enormt praktisk, men også sjovt
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og visuelt karakteristisk. Euro Keramik-sortimentet er
særligt designet til at matche fremragende udførelse
med en attraktiv pris. Du kan nyde godt af et fleksibelt
og stilfuldt badeværelse hver dag i de kommende år.
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GROHE
EUPHORIA
SMARTCONTROLBRUSESYSTEM
Uanset om du er på udkig efter stilfuldt design
eller funktionalitet, eller måske blot maksimal
kontrol: GROHE Euphoria SmartControl 310brusesystem har det hele. Dets smukke brede
Rainshower 310 SmartActive-hovedbruser i
funklende 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 får perfekt kontrol med Grohtherm SmartControl
og dens intuitive "tryk, drej, brus"-betjening. Dette
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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 indstille temperaturen og opleve den perfekte
komfort, fordi du ved, at temperaturen altid er
konstant. Alle GROHE SmartControl leveres
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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SKRU OP FOR DIN
BRUSEOPLEVELSE
GROHE SMARTCONTROL

BRUSENYDELSE
I TRE STYRKER
TEMPERATUR
GROHE TurboStat-teknologi er hjertet i dette brusesystem.
Varmeelementets enestående følsomhed betyder, at det leverer
vand i den rette temperatur i løbet af brøkdelen af et sekund –
og holder den konstant under hele badet.

TRYK FOR AT AKTIVERE – SKRU DEREFTER OP FOR NYDELSEN
Hvad mener vi med SmartControl? Det er, når du nemt kan styre alle dele
af brusebadet, nyde øjeblikket og bare slappe fuldstændigt af. SmartControl
er intuitiv styring, der udføres, uden at du skænker det en tanke, og som
ganske enkelt giver dig en perfekt bruseoplevelse. Et hav af detaljer og
overvejelser er indgået i udviklingen af GROHE SmartControl – så du får
endnu mere nydelse.

GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. BRUSERE 44 | 45

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 vandgennemstrømningen til den
ønskede mængde. Intet kan være nemmere.

1. FLEKSIBEL

2. KRAFTFULD

3. AFSLAPPENDE

Skru blot op for
vandgennemstrømningen
efter behov. Fra fin stråle
til opfriskende brusebad –
til problemfri fleksibilitet.

Du har styringen ved
fingerspidserne. Begynd med en
kraftig stråle til at skylle shampoo
ud. Øg mængden til en
koncentreret 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 mængden,
og tag et bad i en kraftig
sommerbyge.
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DEN UNIVERSELLE LØSNING
TIL FREMTIDENS BEHOV
Kun én installatørvenlig
indbygningsboks til hele
sortimentet

2

1

GROHE RAPIDO SMARTBOX

3

ET TEKNOLOGISK
MESTERVÆRK
MERE END MAN UMIDDELBART TROR:
FORDELENE VED SKJULT TEKNOLOGI

Plads – vi vil alle gerne have mere af den, særligt i badet.
Med sin skjulte installation giver GROHE Rapido SmartBox
mere plads under brusebadet uden at gå på kompromis
med funktionalitet eller komfort.
Et bredt udvalg af egnede forplader og brusere sikrer,
at den valgte stil til badeværelset flyder ind i badet.
Og fra en praktisk vinkel gør det slanke, strømlinede
design rengøringen hurtigere og mere praktisk.
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Det indbyggede GROHE SmartControl lover perfekt
brusekontrol og er usædvanlig på grund af sit særdeles
flade design og rene, regelmæssige look.
Vores togrebstermostater er 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 en, to eller tre funktioner, og en
række stilfulde design.

Tre udløb for at opnå en bredere
vifte af brusemuligheder
Effektiv installation takket
være indløb i bunden.
Med sine universelle løsninger er vores GROHE Rapido SmartBox svaret på alt. Aldrig før har
en indbygningsboks fra GROHE budt på så mange muligheder og så meget fleksibilitet og
frihed. Og med GROHE Rapido SmartBox kan du installere boksen nu og beslutte dig for
en forplade i fremtiden.

grohe.dk

VÆLG DIN TYPE
BRUSESYSTEM
ALT-I-EN, KVALITETSDESIGN OG ALSIDIGE
BADEVÆRELSESLØSNINGER.
Vælg et termostatisk brusesystem med GROHE TurboStat for
at sikre maksimal brusekomfort og sikkerhed sammen med
et etgrebsbatteri drevet af GROHE SilkMove eller et enkelt,
stilfuldt omskiftersystem. GROHE-brusesystemer er økonomiske,
nemme at bruge og installere og smukt designet.
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DIN BRUSER, DIN MÅDE –
HVOR OPFRISKENDE
Gør dagen sjovere med en bruser, der er skræddersyet kun til dig. Uanset
om du kan lide et bad, der er opfriskende, afslappende, eller som du kan give
dig hen til, har det aldrig været nemmere at skabe din ideelle bruseløsning –
takket være GROHE's udvalg af brusesystemer, termostater og håndbrusere.
Oplev den daglige nydelse ved en bruser, der er designet på din måde –
GROHE's prisvindende design strækker fra det køligt minimalistiske til det
elegant tidløse. Kombiner produkter med innovative funktioner, så du får
lige det, du har brug for – fra kraftfulde massagebrusere til børnevenlige
funktioner og vandbesparende muligheder.

showers.grohe.com
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GROHE-KØKKEN
VI GENTÆNKER VANDETS
VIGTIGHED FOR DEN
KULINARISKE OPLEVELSE
Tænk på et sted, hvor mennesker mødes. Et sted hvor et hvilket
som helst humør kan omsættes til en endeløs række af lækre
retter og drikkevarer. Et sted, hvor du ikke kun udtrykker din
individualitet, men også afprøver nye opskrifter og udforsker
millioner af nye smagsindtryk.
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GROHE RED

VANDSYSTEM ER DIT?
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GROHE BLUE HOME

HVILKET

PERFEKT SMAG DIREKTE FRA VANDHANEN MED DRIKKEVAND
FRA GROHE BLUE HOME OG KOGENDE VAND EFTER BEHOV FRA
GROHE RED. VÆLG DEN KOMBINATION, DER PASSER PERFEKT
TIL DINE BEHOV.

grohe.dk

GROHE BLUE HOME

DIN PRIVATE
KILDE
AFKØLET OG BRUSENDE
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 frisk smag. Og når du åbner for vandet kan du med et enkelt
tryk på touchknappen vælge, om det er vand uden brus, med
lidt brus eller mere brus, der skal fyldes i glasset.

SMAG GROHE's filtre fjerner urenheder for at give vandet en ren, frisk smag,
der er bedre end vand på flaske   |   PLADSBESPARENDE Slut med at
opbevare vandflasker i køleskabet   |   PRAKTISK Du skal ikke længere slæbe
på tunge flasker med vand   |   BÆREDYGTIGHED Mere miljøvenlig
med mindre affald fra emballage og fremstilling sammenlignet med vand på
flaske   |   SUNDHED

OG VELVÆRE

Ved at fjerne små partikler,

men lade dyrebare mineraler være tilbage, gør GROHE Blue det nemt at optage
vandets sunde egenskaber

Hvis du foretrækker afkølet kildevand
uden brus, kan det ikke blive nemmere:
Du skal blot trykke på den øverste
knap. LED-lyset lyser blåt, og dit
glas bliver fyldt med den reneste
forfriskning.
Danskvand – men ikke for meget brus?
Måske en lidt mildere danskvand?
Det skal du få. Tryk på begge knapper
lige efter hinanden – LED-lyset lyser
tyrkis – for at producere en fin og
letbrusende vandstrøm.
Danskvand, levende med bobler. Hvis
det er sådan du forestiller dig en
himmelsk måde at slukke tørsten på,
skal du blot trykke på den nederste
knap – LED-lyset lyser grønt – og du
får et perfekt glas vand.
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GROHE RED

100 °C
DIREKTE FRA VANDHANEN
KOGENDE VARMT VAND EFTER BEHOV
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 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 undvære den.
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SIKKERHED FØRST

Vores vigtigste forpligtelse er din

sikkerhed. Derfor leveres GROHE Red med en unik børnelås   |   SLUT

MED AT VENTE Du kan altid få kogende vand med et tryk

på knappen, så at vente på, at kedlen eller gryden koger, hører fortiden
til   |   MINDRE

SPILD Du tager kun den nøjagtige mængde vand,
du har brug for, så du sparer på vand og energiforbrug   |   REN, FRISK
SMAG Filtreret vand til en exceptionel smagsoplevelse   |   RYD DIT
KØKKENBORD Filtreret vand, der er opvarmet til 100 °C. Intet
behov for at have en kedel til at stå og rode. GROHE Red opfylder alle dine
vandbehov fra en enkelt vandhane
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VI INTRODUCERER
GROHE-KØKKENVASKE
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

hver dag, 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 otte innovative, moderne design,
der passer perfekt til dit rum og dit budget. Du vil
finde kompakte modeller med indbyggede afløbsbakke,
store dobbeltvaske, når du skal brede dig, og smarte
nedfældede køkkenvaske, der flugter med dit køkkenbord –
de er alle fremstillet af yderst bestandigt rustfri stål
i en kvalitet, som du kan se og føle. Ydermere kan
køkkenvaskene uden problemer sættes sammen
med GROHE's køkkenvandhaner og vandsystemer

med behagelige proportioner og ingen stænk. 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 lydisoleringen til løft-op ventilen der
betyder, at du aldrig dypper hænderne i snavset vand
igen. En anden fordel: Takket være den patenterede
overfladeteknologi reduceres porer mest muligt og
gør overfladen meget glat og nem at rengøre.
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DEN FARVERIGE VERDEN
FRA GROHE ESSENCE
PROFESSIONAL
Forbedr køkkenets ydeevne med den slanke, arkitektoniske Essence
Professional-vandhane, der er designet til at frembringe professionelle
funktioner og bekvemmelighed i din indretning. Fra den 360-graders
drejelige slange til det problemfri EasyDock M magnetiske system
til metalhovedet med dobbeltstråle er hver eneste detalje designet
med tanke på brugervenligheden. Med GrohFlexx-teknologi er den
hygiejniske santoprenslange ikke kun nem at rengøre, men den
fås også i et udvalg af 10 farvefinish, der passer til alle køkkener.
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OPLEV GROHESORTIMENTET
TIL KØKKENET
Uanset om du er på udkig efter ydeevne på
professionelt plan, nutidig æstetik eller familievenlig
holdbarhed, kan du få, hvad du ønsker med GROHEarmaturerne. Vores vandhaner til køkkenet giver
dig al den fleksibilitet, du har brug for til at finde
den, der passer perfekt i hjertet af dit køkken.
Vælg din form, højde på udløbstud og funktioner –
nyttige udtrækstude, vandbesparende muligheder,
kompakte modeller eller sågar berøringsfri
armaturer. Det hele er designet med henblik
på komfort, bekvemmelighed og kraft.

kitchen.grohe.com
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GROHE SENSE OG GROHE
SENSE GUARD: SYSTEMET
TIL VANDSIKKERHED,
DER PASSER PÅ DIN BOLIG
GROHE SENSE SØRGER FOR VANDSIKKERHEDEN I HELE DIN
BOLIG, HELE DØGNET. REGISTRERER, ADVARER OG STOPPER!
GROHE Sense er et trådløst LAN-forbundet system til vandsikkerhed,
der er let at montere, i hele huset. Det overvåger områder, hvor
der kan opstå vandskade, registrerer temperatur og luftfugtighed,
og advarer dig automatisk, hvis der går noget galt.
Men der er mere end det: GROHE Sense Guard monitorerer
vandforbrug, registrerer tidligt mikrolækager, og i tilfælde af et
sprængt rør lukker GROHE Sense Guard sågar for vandtilførslen.
Automatisk.
Få besked om, hvad der foregår i dit hus når som helst, og tag
styringen med GROHE Ondus-appen på din smarttelefon.
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GROHE SENSE
DEN INTELLIGENTE VANDSENSOR,
DER REGISTRERER VAND I DIN BOLIG

GROHE SENSE GUARD
DET INTELLIGENTE VANDKONTROLAPPARAT,
DER REGISTRERER LÆKAGER OG AUTOMATISK
LUKKER FOR VANDTILFØRSLEN

GROHE Sense registrerer temperatur- og
fugtighedsniveauer og advarer, hvis niveauerne
bliver for høje eller for lave.

GROHE Sense Guard sporer vandforbruget,
registrerer mikrolækager og usædvanligt
vandforbrug.

Når vandet kommer i kontakt med sensorens
underdel på grund af lækager eller oversvømmelse,
advarer GROHE Sense dig automatisk ...
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... så har du tid til at reagere.

... slukker GROHE Sense Guard automatisk
for vandtilførslen og sender en advarsel til din
smartphone.

Når et rør sprænger, ...
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OPLEV
GROHES VERDEN
Det, du ser her, er kun et lille udpluk af, hvad GROHEs verden har at byde på.
Uanset om du leder efter ideer eller løsninger til badeværelset og køkkenet,
er det her du finder din inspiration.

BROCHUREMATERIALE FRA GROHE

SMARTCONTROL

BRUS

ATRIO
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GROHE SENSE

GROHE-TRUCK
Følg rundrejsen. Vores lastbiler gør mere
end 1000 stop i 40 lande. Besøg vores lastbil,
gå på opdagelse i den og oplev vores seneste
innovationer. truck.grohe.com

Følg os

ALLEREDE MERE END EN MILLION FØLGERE.
FØLG OS PÅ FACEBOOK!
ABONNER PÅ VORES YOUTUBE-KANAL,
OG FÅ REGELMÆSSIGT DE SENESTE VIDEOER
OG OPDATERINGER.
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