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Mieti tilaa, jossa ihmiset kerääntyvät yhteen. Tilaa, 
jossa erilaiset tunnetilat muuttuvat herkullisiksi 
annoksiksi ja juomiksi. Tilaa, jossa et ainoastaan 
ilmaise yksilöllisyyttäsi, vaan myös kokeilet uusia 
reseptejä ja makuja.
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GROHE KEITTIÖALTAAT  

Laske yhteen keittiöaltaallasi vietetty aika. Kattiloiden 
täyttö, vihannesten valmistus, ison aterian jälkeinen 
tiskaus. Se on paikka johon pysähdyt lukuisia kertoja 
päivittäin, joten miksi et valitsisi keittiöallasta joka 
ylittää tarpeesi laadun, muotoilun sekä ominaisuuksien 
suhteen?

GROHE keittiöaltaat ovat suunniteltu sopimaan jokaiseen 
keittiöön tarjoamalla innovatiivisia ja moderneja muotoiluja, 
jotka sopivat täydellisesti keittiöösi. Löydät kompakteja malleja 
integroiduilla kuivaustasoilla, isoilla kaksoisaltailla sekä tyylikkäitä 
keittiötasoon upotettavia altaita. Altaissa vakiona oleva GROHE 
QuickFix mahdollistaa sen, että saat sinun uuden GROHE altaan 
asennettua huolettomasti minuuteissa.

Olemme myös varmoja siitä, että tulet rakastamaan tarjolla 
olevia erityisominaisuuksia ääntä vaimentavasta GROHE 
Whisper toiminnosta kaukosäädettävään roskasihtiin. GROHE:n 
keittiöaltaalla huomaat eron, kun altaan käyttäminen tuntuu 
vähemmän työteliäältä.

ESITTELYSSÄ: 
GROHE KEITTIÖALTAAT 
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TUOTEOMINAISUUDET,  
VIIMEISTELYT JA KIINNITYSTAVAT
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GROHE KEITTIÖALTAAT  

GROHE StarLight
Kaikissa GROHE altaissa on alan standardin ylittävä 
ruostumaton teräs, joten voit luottaa niiden laatuun ja 
kestävyyteen. Meidän innovatiivinen harjaustekniikka tekee 
kiiltävästä teräspinnasta sileän ja helposti puhdistettavan.

GROHE Whisper
Erikoiseristys altaan alapuolella vaimentaa altaaseen 
tippuvan veden ääntä minimiin.

GROHE QuickFix
Asenna altaasi nopeasti ja helposti GROHE QuickFix 
-järjestelmän avulla (varusteet toimitetaan altaan mukana). 
Suurin osa altaistamme ovat helposti käännettävissä 
kahden valmiiksi rei'itetyn asennusreiän avulla, antaen 
sinulle joustavuutta keittiösi suunnitteluun.
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UPOTETTAVA
Perinteinen upotettava keittiöallas 8 mm korkealla reunalla.

FLAT EDGE
Omaperäinen, tyylikäs 3 mm kalteva reuna helposti asennettuna.

Riippumatta keittiösuunnitelmastasi, löydät GROHE 
keittiöaltaan joka täydentää keittiötäsi kauniisti. 
Valikoima sisältää upotetut, huullettavat, altapäin 
kiinnitettävät ja flat-edge mallit kahdeksassa  
eri tyylilajissa ajattomasta minimalistiseen. 

Voit tehdä valintasi kahden eri ruostumattoman 
teräksen väliltä; AISI 304 ja AISI 316. Joten jos  
olet hankkimassa kompaktia keittiötä tai etsit  
allasta keittiösaarekkeeseen, GROHE tarjoaa  
oikean valinnan sopivaan hintaan.

AISI 304  
GROHE käyttää jokaisessa keittiöaltaassa AISI 304
ruostumatonta terästä, ylittäen alan laatustandardin.
Koska se sisältää suuren määrän kromia ja nikkeliä,
AISI 304 teräs antaa kirkkaan viimeistelyn ja hyvän 
korroosiokestävyyden.

AISI 316 (MERITERÄS)
K400+ sarjalle saatavana olevan AISI 316 avulla, 
GROHE tarjoaa kestävän ratkaisun jopa alueille,  
joissa on suolainen ja ruostetta aiheuttava ilmasto. 
Tunnettu myös "meriteräksenä", AISI 316 on 
enimmäkseen käytetty laivanrakennusteollisuudessa  
ja kemianteollisuudessa. AISI 316 sisältää suuren 
määrän kromia, nikkeliä sekä molybdeeniä, joten  
se vastustaa erinomaisesti ruostetta ja korroosiota  
sekä happoja ja klooria.

PATENTOITU HARJAUS
(GROHE SATIN FINISH)
K300-K1000 sarjat ovat käsitelty erityisillä 
luonnonkuiduilla (Tampico), antaen altaille erittäin 
hienon satiinisen viimeistelyn. GROHE:n patentoitu 
harjaus luo ruostumattomalle teräkselle pinnan,  
joka on sielämpi ja vähemmän huokuinen kuin  
monet muut altaat, tehden altaasta huomattavasti 
kestävämmän ja sen pesusta helpomman.
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GROHE KEITTIÖALTAAT  

ALTAPÄIN KIINNITETTÄVÄ
Sulavalinjainen ja nykyaikainen idea asennukseen keittiötason alle.

HUULLETTAVA
Tuote upotetaan tasoon 1.5 mm paksuisella huulloksella, tehden  
siitä täydellisesti yhteinäisen keittiötason kanssa.

TILAVAT ALTAAT
Meidän innovatiivisen valmistusmenetelmän ansiosta, kaikki  
GROHE keittiöaltaat omaavat runsaan 17 cm syvyyden, tehden  
tilaa isojen kattiloiden pesuun.

ROSKASIHTI KAUKOSÄÄDÖLLÄ
Jokaisen mallin mukana oleva kaukosäätö antaa sinun tyhjentää  
altaan koskematta likaiseen veteen. Puhdasta ja kätevää.
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Emme voi väittää tekevämme tiskaamisesta reimukasta, mutta 
GROHE altaiden älykkäiden ja käytännöllisten ominaisuuksien 
avulla uskomme, että voimme tehdä keittiöaltaastasi mieluisan 
paikan viettää aikaa. GROHE keittiöaltaalla siivous on helppoa, 
altaan tyhjennys onnistuu vaivatta ja jopa juoksvan veden 
tuottama ääni on minimoitu. Valitse vain ihanteellinen koko ja 
tyyli. Asennus on vaivatonta ja tuotteen tuomat hyödyt puhuu 
puolestaan.

TUNNE HYÖDYT,
INNOVATIIVISET 
OMINAISUUDET 
SEKÄ TOIMINNOT

Ylivuotoaukko
Ylivuotoaukko joka löytyy kaikista GROHE 
keittiöaltaista estää veden vuotamisen 
altaan yli mikäli hana jää vahingossa  
auki. Kehämäinen ratkaisu, joka löytyy 
muutamassa mallissa, parantaa altaan 
ilmettä sen nelikulmaisella ja keskeisellä 
muodolla.

Valmiiksi rei'itetyt hanan 
asennusreiät
Jokaisessa GROHE -keittiöaltaassa 
on kaksi valmiiksi puhkaistua hanan 
reikää, tarkoittaen ettet tarvitse 
ylimääräisiä työkaluja ja riippuen 
altaan mallista, voit halutessasi 
valita altaan kätisyyden. 
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GROHE KEITTIÖALTAAT  

Vedenpoisto
Altaalle tärkeitä ominaisuuksia ovat vedenpoisto 
altaan pohjalta sekä kuivaustaso. GROHE 
keittiöaltaissa nämä ominaisuudet ovat toteutettu 
huolella. Neliönmuotoisissa ja tasapohjaisissa 
altaissa tehokas vedenpoisto on varmistettu 
tyylikkäällä pohjamuotoilulla.

Sisältää sifonin
Jokaisen altaan mukana tulee 
asennusta helpottava sifoni, 
taaten yhtenäisen ratkaisun.

Tilavat altaat
Kiitos meidän innovatiivisen valmistusmenetelmän, 
kaikki GROHE keittiöaltaat omaavat runsaan 17 cm 
syvyyden, tehden tilaa isojen kattiloiden pesuun.

Roskasihti kaukosäädöllä
GROHE keittiöaltaat ovat varustettuja  
3.5" roskasihdeillä sekä käytännöllisellä 
pohjatulpalla, jotka estävät kuiva-aineiden  
ja jätteiden valumista jäteveden mukana. 
Teräksinen kansi, joka on saatavana joissakin 
malleissa, tuo tyylikkyyttä altaaseen ja  
piilottaa roskasihtiin jääneitä ruoantähteitä.
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GROHE:n maine laadun suhteen ulottuu luonnolisesti myös 
jokaiseen valikoimassamme olevaan keittiöaltaaseen. 
Teräksen paksuus ylittää jokaisessa altaassa alan standardin  
ja meidän patentoitu harjausprosessi luo erittäin sileän ja 
helposti puhdistettavan pinnan. Lisävarmuutena jokaisella 
GROHE keittiöaltaalla on viiden vuoden takuu, aivan kuten 
hanoillamme.

ELINIKÄINEN LAATU
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GROHE keittiöaltaiden kattava valikoima sisältää kaiken 
perustason malleista hienostuneisiin ja minimalistisiin 
muotoiluihin. Altaasi valmistustapa vaikuttaa sen kestävyyteen, 
tilavuuteen sekä ulkonäköön. Tässä ovat meidän kolme 
valmistustapaa.

VALETUT ALTAAT
Jokainen allas on painevalettu yhdestä korkealaatuisesta levystä 
ruostumatonta terästä. Hana- sekä pohjareiät tehdään jälkikäteen. 
Tämä menetelmä saa aikaan tukevia keittiöaltaita myös 
monimutkaisilla muodoilla, jotka ovat kestäviä ja edullisia.

VALETUT JA HITSATUT ALTAAT
Keittiöaltaan runko ja itse allas on painevalettu korkealaatuisesta 
ruostumattomasta teräksestä, ennen kuin ne hitsataan yhteen. 
Tämä prosessi mahdollistaa syvemmät altaat, jyrkemmät seinämät 
ja kapeamman kokonaisuuden, lopputuloksena sulavalinjainen  
ja moderni ilme.

TAIVUTETUT JA HITSATUT ALTAAT
Korkealaatuinen teräs mitoitetaan laaserileikkauksella ennen kuin 
se taivutetaan altaan muotoon. Tämän jälkeen allas hitsataan kiinni 
runkoon. Menetelmä mahdollistaa terävemmät kulmat altaassa 
kapealla läpimitalla, ja on sen takia ihanteellinen minimalistiseen 
allasmuotoiluun. Tämän menetelmän ansiosta teräs pysyy silempänä 
ja säilyttää sen alkuperäisen paksuuden jopa altaan pohjassa.

VALMISTUSPROSESSI
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TUOTELINJAT

Räätälöi keittiösi valitsemalla sinulle täydellisen GROHE 
keittiöaltaan. Meidän K-sarja sisältää kahdeksan kauniisti 
muotoiltua ja kestävää keittiöallasta vaihtoehtoisesti 1, 
1.5 tai 2 altaisena. Makusi mukaan, voit valita haluamasi 
asennustavan upotettavista altapäin kiinnitettäviin 
altaisiin. Tee altaastasi keittiön keskipiste meidän 
lisätarvikkeiden avulla, jotka luovat täydellistä mukavuutta 
yhteensopivuudellaan.

K1000 K800

K700 ALTAPÄIN KIINNITETTÄVÄ K700
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K200

K500

K400K400+

K300
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GROHE  
K1000 SARJA

30 270 AL0
keittiöallashana, korkea 
juoksuputki ulosvedettävällä 
suuttimella

Ensiluokkainen allas joka on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisten 
keittiöiden vaatimuksiin. K1000 -allas omaa hitsatun muotoilun 
tyylikkäällä pohjalla ja runsaalla kuivaustasolla. Sen arkkitehtoninsta 
tyyliä on täydennetty tilaa säästävällä sifonilla ja kaukosäädettävällä 
roskasihdillä. Valittavana on huullettu tai upotettu versio.
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K1000 SARJA

31 581 SD0
K1000 keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä  
tehty keittiöallas yhdellä altaalla
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K1000 SARJA

31 581 SD0
K1000 keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla

31 582 SD0
K1000 keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla
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GROHE  
K800 SARJA

Valitse keittiöösi korkeatasoinen keittiöallas sekä muotoilun, 
että kestävyyden suhteen K800 -altaalla. Terävillä ja 
nykyaikaisilla linjoilla sekä tyylikkäästi muotoillulla pohjalla, 
altaaseen sopii monta innovatiivista lisätarviketta, jotka 
yhdessä luovat keittiön keskipisteen. Valitse yksi tai kaksi 
allasta, huullettavan tai upotettavan ja nauti tilaa säästävän 
sifonin sekä kaukosäädettävän roskasihdin tuomasta 
lisäarvosta.
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K800 SARJA

32 950 DC0
Keittiöallashana 
ammattimaiseen 
käyttöön

31 584 SD0
K800 keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K800 SARJA
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31 585 SD0
K800 keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas kahdella altaalla
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K800 SARJA

31 584 SD0
K800 keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla

31 586 SD0
K800 keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla

31 583 SD0
K800 keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K700 ALTAPÄIN SARJA

GROHE  
K700 ALTAPÄIN 
KIINNITETTÄVÄT 
SARJA

31 255 000
keittiöallashana 
korkealla juoksuputkella

K700 Altapäin kiinnitettävän altaan avulla luot selkeän  
ja arkkitehtonisen ilmeen keittiöösi. Syvemmällä altaalla 
ja pehmeillä reunoilla, se on suunniteltu sopimaan tasosi 
alle ja luomaan saumattoman ja modernin viimeistelyn. 
Saatavana 1 tai 1.5 altaisena versiona vaihtoehdolla 
sijoittaa isompi allas vasemmalle tai oikealle puolelle.

31 577 SD0
K700 altapäin kiinnitettävä 
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas 1,5 altaalla
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31 575 SD0
K700 altapäin kiinnitettävä 
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas 1,5 altaalla
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K700 ALTAPÄIN SARJA

31 576 SD0
K700 altapäin kiinnitettävä 
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas 1,5 altaalla

31 574 SD0
K700 altapäin kiinnitettävä 
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla

31 577 SD0
K700 altapäin kiinnitettävä 
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas 1,5 altaalla
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GROHE  
K700 SARJA

31 579 SD0
K700 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla

Kubistinen K700 tarjoaa syvemmän ja suuremman altaan 
säkenöivillä reunoilla ja tyylikkäästi muotoillulla pohjalla. 
Allas on täydellinen moderniin ja minimalistiseen keittiöön 
ja on saatavissa upotettavana sekä huullettavana kolmessa 
eri koossa.

30 294 000
keittiöhana 
ammattimaiseen käyttöön

40 

GROHE KEITTIÖALTAAT  K700 SARJA
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31 580 SD0
K700 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K700 SARJA

31 579 SD0
K700 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla

31 578 SD0
K700 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K700 SARJA

40 953 000
Vesilukko sisältää ylivuotoputken 
osineen sekä koripohjaventtiilin 
ponnahduspainikkeella. 

Tämä viemäröintijärjestelmä sopii  
K700 -allassarjan altaisiin.
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GROHE  
K500 SARJA

Vahvasta ruostumattomasta teräksestä 
valettu K500 allas tarjoaa nykaikaista 
tyylikkyyttä käytännöllisillä ominaisuuksilla. 
Valitse 1 tai 1.5 allasta kuivaustasolla  
ja kaukosäädettävällä roskasihdillä.
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K500 SARJA
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K500 SARJA

31 572 SD0
K500 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas 1,5 altaalla

31 588 SD0
K500 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas kahdella altaalla ja 
vaihtoehtoisella kätisyydellä

31 571 SD0
K500 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla ja 
vaihtoehtoisella kätisyydellä
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31 569 SD0
K400+ Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas 1,5 altaalla ja 
vaihtoehtoisella kätisyydellä
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K400+ SARJA

GROHE  
K400+ SARJA

30 273 DC1
Keittiöallashana keskikorkealla 
juoksuputkella ulosvedettävällä 
suuttimella

AISI 316 ruostumatonta terästä käyttävän K400+ keittiöaltaan 
avulla, GROHE tarjoaa ratkaisun alueille, joissa on suolainen 
ja ruostetta aiheuttava ilmasto. K400+ allas on saatavana 
vaihtoehtoisesti 1 tai 1.5 altaisena. Molemmat mallit ovat 
käännettävissa ja ovat viimeistelty tyylikkäällä 4 mm litteällä 
reunalla.
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K400+ SARJA

31 569 SD0
K400+ Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas 1,5 altaalla ja  
vaihtoehtoisella kätisyydellä

31 568 SD0
K400+ Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla ja 
vaihtoehtoisella kätisyydellä
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K400 SARJA

GROHE  
K400 SARJA

Anna keittiöllesi särmikästä muotoilua K400 keittiöaltaiden 
avulla. Tukevat ja käytännölliset K400 keittiöaltaat erottuvat 
muotoilullaan ja tulevat vaihtoehtoisesti 1, 1.5 tai 2 altaisina 
sekä kuivaustasolla. Kaikki sarjan altaat ovat käännettävissä 
ja ovat varustettuja kaukosäädettävällä roskasihdillä.
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K400 SARJA

31 567 SD0
K400 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas 1,5 altaalla ja 
vaihtoehtoisella kätisyydellä

31 587 SD0
K400 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas kahdella altaalla ja 
vaihtoehtoisella kätisyydellä

31 566 SD0
K400 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla ja 
vaihtoehtoisella kätisyydellä
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K300 SARJA

GROHE  
K300 SARJA

Luotu moderniin elämäntapaan, K300 sarjan keittiöaltaat sileillä 
linjoilla ja pehmeillä reunoilla mukautuu keittiöösi harmonisesti. 
Tämä täysin käännettävissä oleva allas tulee 1 tai 1.5 altaisena, 
kuivaustasolla ja kaukosäädettävällä roskasihdillä.
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K300 SARJA

31 563 SD0
K300 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla ja 
vaihtoehtoisella kätisyydellä

31 564 SD0
K300 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas 1,5 altaalla ja 
vaihtoehtoisella kätisyydellä
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GROHE  
K200 SARJA

Monipuolinen muotoilu sopii täydellisesti jokaiseen kotiin. 
K200 keittiöallas on kestävä ja käytännöllinen valinta 
kiireiseen keittiöön. Yhdellä altaalla ja kuivaustasolla, 
tämä malli on täysin käännettävissä ja on varustettu 
kaukosäädettävällä roskasihdillä.
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K200 SARJA
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GROHE KEITTIÖALTAAT  K200 SARJA

31 552 SD0
K200 Keittiöallas
ruostumattomasta teräksestä tehty 
keittiöallas yhdellä altaalla ja 
vaihtoehtoisella kätisyydellä
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LÖYDÄ TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ –  
PERFECT MATCH, ALLAS JA HANA 
TÄYDELLISESSÄ HARMONIASSA

68 

GROHE KEITTIÖALTAAT  PERFECT MATCH 

Kaikki GROHE keittiöaltaisiin liittyvä on suuniteltu 
sopimaan täydellisesti yhteen keittiösi ja elämäntapasi 
kanssa. Altaat ovat yhteensopivia keittiöhanojemme 
kanssa sekä muotoilun, että toimivuuden suhteen, 
mukavilla mittasuhteilla ja ilman roisketta. 

Olemme myös luoneet neljä valmiiksi pakattua allas ja 
hana yhdistelmää, jotta voit hankkia itsellesi ihanteellisen 
altaan ja hanan vaivatta, yhdessä paketissa. Katettuna 
ovat meidän suosituimmat tuotelinjat, joten voit valita 
Bau, Eurosmart, Concetto tai Minta yhdistelmän, tehden 
suunnittelusta, ostosta ja asennuksesta helpomman 
prosessin.
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K800 K700

EUROCUBE

ESSENCE K7 EUROCUBE

MINTA

K700 
ALTAPÄIN 

KIINNITETTY

ESSENCE ESSENCE

EUROCUBE

K1000

K7

GROHE BLUE HOME

GROHE RED II DUO 

GROHE BLUE HOME 
ULOSVEDETTÄVÄ SUUTIN

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

ZEDRA

K7

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME 
ULOSVEDETTÄVÄ SUUTIN

K7
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K500 K400+ / K400 K300 K200

CONCETTO

MINTA

MINTA

EURODISC

EUROSMART BAUEDGE

EUROSMARTEUROSMART COSMOPOLITAN

MINTA EURODISC COSMOPOLITAN EUROSTYLE COSMOPOLITAN
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GROHE 
BLUE HOME

MONO
GROHE 

RED
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TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ 
GROHE VESIJÄRJESTELMÄT –  
SUUNNITELTU NÄYTTÄMÄÄN
KAUNIILTA KEITTIÖSSÄSI

Löydä uusi ulottuvuus keittiöösi ja yhdistä meidän keittiöaltaat 
GROHE Red ja GROHE Blue Home hanojen kanssa. GROHE 
keittiöallas tarjoaa sinulle täydellisen ruoanlaittotilan, kun taas 
GROHE Red ja GROHE Blue Home Mono tarjoavat sinulle 
ylimmän mukavuuden keittiöösi. GROHE Red antaa sinulle 
kiehuvaa vettä suoraan hanasta ja GROHE Blue Home Mono 
hiilihapotettua ja suodatettua juomavettä. Vedestä nauttiminen  
on juuri tätä.

GROHE keittiöaltaat sopivat tavallisiin 
keittiötasoihin ja voidaan yhdistää GROHE Blue 
Home jäähdyttimen sekä GROHE Red L-koon 
keittimen kanssa, jotka sopivat tavalliseen 60 cm 
kaappiin, jättäen myös tilaa muille tarvikkeille.
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KITCHEN BROCHURE

GROHE: KOKONAINEN 
MAAILMA ÄLYKÄSTÄ 
SUNNITTELUA KEITTIÖÖN. 

Tutustu valikoimamme kauniisiin ja toiminnallisiin hanoihin. Laaja valikoima 
vaihtelee sulavalinjaisista ja minimalistisista muodoista silmiinpistäviin ja 
rohkeisiin muotoiluihin. Hanat tulevat monella nerokkaalla toiminnolla, jotka 
mahdollistavat helpon ja nautinnollisen käytön. Esimerkiksi ulosvedettävät 
juoksuputket säästävät kätevästi aikaa ja EasyTouch-toiminnon avulla voit 
käyttää hanaa pelkällä kosketuksella. Mitä ikinä tarvitsetkaan, GROHE tarjoaa 
kaikki vaihtoehdot ja mukavuudet.

Käy tutustumassa GROHE:n englanninkielisiin esitteisiin QR-koodin avulla.

WATERSYSTEMS BROCHURE
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BLUE HOME BROCHURE RED BROCHURE
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uutuus

TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ - 
PERFECT MATCH
ESITTELYSSÄ GROHE:N KEITTIÖALTAAT 
ALTAAT JA HANAT TÄYDELLISESSÄ HARMONIASSA

Seuraa meitä

GROHE
Eteläesplanadi 22 B
00130 Helsinki
Asiakaspalvelu
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