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BERØRINGSFRI KOMFORT
DERHJEMME ELLER PÅ
OFFENTLIGE OMRÅDER
GROHE BAU COSMOPOLITAN E



FORDELE VED GROHE 
BERØRINGSFRIE ARMATURER
TIL DIT HJEM

BERØRINGSFRI PRÆCISION
Den infrarøde sensor registrerer hænderne automatisk og 
præcist og letter håndvaskeprocessen betydeligt.

VANDBESPARENDE
Berøringsfrie armaturer sikrer, at vandet kun løber, når der 
er behov for det. Den vandbesparende GROHE EcoJoy-
teknologi giver en fantastisk vandoplevelse uden at gå på 
kompromis.

DESIGN
Det minimalistiske design passer elegant ind i ethvert 
moderne badeværelse. 

LET AT RENGØRE
Takket være den berøringsfrie betjening og reducerede 
kontakt med huden, er behovet for rengøring reduceret til 
et minimum.

PLUG & PLAY INSTALLATION
Montering og installation er simplificeret enormt, så 
armaturet er klart i løbet af få minutter. 

GROHE BERØRINGSFRIE ARMATURER grohe.dk
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FORDELE VED GROHE 
BERØRINGSFRIE
ARMATURER
TIL DINE PROJEKTER

VANDBESPARENDE
Pålidelig, gennemtestet og præcis sensorteknologi, 
forhindrer vandspild.

DESIGN
Bau Cosmopolitan E er fremstår i minimalistisk, moderne 
design og hårdfør krombelægning. Det iøjenfaldende 
armatur tilføjer et elegant og moderne touch til ethvert 
offentligt eller delvist offentligt område. 

HYGIEJNE
Berøringsfri aktivering eliminerer risikoen for kryds-
kontami nering og bakteriespredning. Optimerede indre 
vandveje sørger for en præcis blanding af varmt og koldt 
vand og reducerer mængden af stillestående vand i 
armaturet. 

AUTOMATISK SKYL, TERMISK DESINFEKTION OG 
RENGØRINGSTILSTAND
Sikkerhed og hygiejne er forbedret takket være forenklede 
indstillinger for automatisk skyl, termisk desinfektion og 
rengøringsstop-funktion.

SPECIFIKKE INDSTILLINGER TIL ENHVER 
ANVENDELSE
Registreringsområde og udskudt slukning kan let indstilles 
efter specifikke behov med en fjernbetjening.

GROHE BERØRINGSFRIE ARMATURER grohe.dk
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WATER GUIDE REDUCERET SPILDPLADS
BAU COSMOPOLITAN E

BERØRINGSFRI

Pålidelig, gennemtestet og præcis 
sensorteknologi for hygiejnisk og 
berøringsfri aktivering af håndvas-
karmaturer, WC’er og urinaler.

GROHE BERØRINGSFRIE ARMATURER

LANGTIDSHOLDBART BATTERI

Unik lavenergi-elektronik sikrer lang 
levetid.

INNER WATER GUIDE

Innovativ armaturkonstruktion 
medfører signifikant reduktion af 
spildplads.

GROHE ECOJOY

Spar dyrebare ressourcer og nyd 
100 % vandkomfort. Vand- og 
energibesparende luftblander 
leverer en vandgennemstrømning 
på 5,7 l/min. Præcis berøringsfri 
teknologi forhindrer vandspild. 

GROHE STARLIGHT

Holdbare overfladebelægninger, 
fra elegant og mat til skinnende 
blank som diamanter.

GROHE SENSOR

Den responsive sensor tænder 
og slukker armaturet for ultimativ 
komfort og den brugervenlige 
rengøringstilstand letter vedligehold.

GROHE FJERNBETJENING

Detaljeret konfigurering af alle 
funktioner med fjernbetjening
- Automatisk skyl
- Termisk desinfektion
- Rengøringstilstand
- Registreringsområde og 
 udskudt slukning

36 407 001
Fjernbetjening til GROHE 

berøringsfrie armaturer

36 451 000
Berøringsfrit håndvaskarmatur
(batteridrevet)

36 453 000
Berøringsfrit håndvaskarmatur
(med transformatorstik 100 - 230 V AC)

36 452 000
Berøringsfrit håndvaskarmatur 
uden blandingsenhed.
(batteridrevet)

Basale funktionaliteter kan 
justeres med hånden - helt 
uden brug af fjernbetjening.

Tysk perfektion indgyder skyhøj 
forbrugertillid.

BÆREDYGTIGHED

DESIGN

TEKNOLOGI

HYGIEJNE

KVALITET

TIL STIKKONTAKT

grohe.dk
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GROHE A/S
Sluseholmen 8C, 2. th.
2450 København SV

Telefon: 44 65 68 00
Fax: 44 65 02 52
Mail:   grohe@grohe.dk
Web: grohe.dk


