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SAMLA SMARTS 
OCH PREMIER

Vårt sortiment omfattar fler än 4 000 produkter för 

installation framför och bakom väggen – och för alla 

dessa produkter kan du samla SMARTS och lösa in 

dem mot attraktiva premier! Registrera din köpta 

produkt genom att skanna in QR-koden eller mata in 

UPI-koden på produktetiketten - enkelt online eller med 

hjälp av SMART Reader-appen, som finns tillgänglig 

i Apple- och Android-AppStore.

KOSTNADSFRITT, 
FLEXIBELT MEDLEMSKAP

Ditt medlemskap hos GROHE SMART är helt 

kostnadsfritt och anpassat efter dina behov: Dra 

nytta av fördelar, premier och information som är 

skräddarsydda för dig och dina behov: Ju mer du 

engagerar dig med GROHE SMART, desto bättre 

kan vi stödja dig.

HÅLL DIG 
UPPDATERAD

Tack vare GROHE SMART är du alltid perfekt informerad. 

Var den första som hör om produktnyheter, bli inbjuden 

till produktutbildningar och -presentationer i din region, 

delta i kostnadsfria E-Learning-moduler och informeras 

om extra prisvärda erbjudanden.

FÖRETAGSFAKTA

Vid frågor eller kommentarer om premieprogrammet GROHE SMART 

kan du kontakta vårt redaktionskontor: GROHE SMART · Postfach 56 13 · 

33356 Rheda-Wiedenbrück · Tyskland · Tfn.: +49 (0)211-9119-0000 · 

Fax: +49 (0)211-9119-1009 · E-post: smart.de@grohe.com 

Företaget som är ansvarigt för att driva premieprogrammet GROHE 

SMART i ditt land samt motsvarande giltigt standardavtal hittar du på 

följande internetadress: www.grohesmart.com/impressum  

Förutsättning för anskaffning av premier från premieprogrammet 

GROHE SMART är godkännande av standardavtalet från det ansvariga 

VILKA FÖRDELAR ERBJUDER 
GROHE SMART?

Samla SMARTS med 

över 4 000 produkter.

företaget i ditt land. Deltagaren godkänner att standardavtalet är giltigt genom registreringen till GROHE 

SMART hos ansvarigt företag, och senast när deltagaren samlar och löser in GROHE SMART-poäng mot 

premier.

För alla premier gäller: så länge lagret räcker, illustrationer är ungefärliga, ändringar och fel förbehålles, 

uppdaterat 03/2014. En aktuell översikt över premier som erbjuds och SMART-poäng som krävs hittar du 

i vår premieshop www.grohesmart.com. Det finns inget krav att premier ska finnas tillgängliga.

Om inget annat anges är alla varumärken som nämns i denna premiekatalog rättsligt skyddade märken 

tillhörande respektive tillverkare. Detta gäller särskilt för produktnamn och logotyper.

SÅ HÄR FUNKAR DET!

LOGGA IN ONLINE ELLER 
VIA SMART READER-APPEN

Logga enkelt och okomplicerat in online på www.

grohesmart.com/se eller ladda ner SMART Reader-

appen för din smarttelefon för direkt åtkomst. Efter 

första inloggning är dina åtkomstdata sparade i appen.

SKANNA QR-KOD 
ELLER ANGE UPI-KOD

På varje produktetikett hittar du en individuell QR-kod. 

Skanna denna utan problem med din SMART Reader-

app. Alternativt anger du UPI-koden online på din dator. 

Vi registrerar ditt köp och krediterar dig omedelbart 

SMART-värdet.

LÖS IN SMARTS OCH 
PROFITERA ÄNNU MER

Du kan lösa in dina SMARTS direkt online i vår GROHE 

SMART-premieshop under www.grohesmart.com/se. 

Dra nytta av ännu fler fördelar här: Tack vare GROHE 

smart får du höra om nya produkter först och hålls 

informerad om produktutbildningar och seminarier.

Du kan naturligtvis även ange QR- eller 

UPI-koden bekvämt på kontoret eller 

hemma på datorn.

QR-KOD
UPI-KOD
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Som yrkesman vet du att inget fungerar utan rätt verktyg och robusta 

arbetskläder. Med vårt smarta urval av smarta verktyg ligger du alltid 

steget före. När det handlar om att få professionellt och orubbligt stöd 

på jobbet tar våra premier med multiverktyg och arbetskläder dig ett 

avgörande steg framåt. 

ARBETSLIV  
OCH VERKTYG
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GROHE ARBETSVÄST

Ett tufft klädesplagg! Denna blåa arbetsväst är 

tillverkad av en slitstark bomulls- och polyestermix. 

Med en vit broderad  GROHE-logga på vänster sida. 

Skulle du föredra din egen logotyp? Detta är möjligt 

vid en order på minst 20 poster, för 50 ytterligare 

SMARTS per plagg. Storlekar: S-XXL.

520 SMARTS
Prod. Nr. 

GROHE ARBETSBYXOR

Perfekt komplement till blåa arbetsvästen. Vid 

beställningar av 20 eller mer, kan du ha ditt företags 

logotyp broderad för en extra avgift på 50 SMARTS 

per plagg. Dessa byxor har genomgått antistatisk 

behandling. 240 g, yttermaterial: polyester. 

Storlekar: 50-58

520 SMARTS
Prod. Nr. 

GROHE SOFTSHELL - JACKA, 
LÄTTVIKT NIMBUS 
 MONTCLAIR

Borta är de tider när du svettas i polyester. 

Vår svarta, högpresterande softshelljacka 

med 8000/8000-membran och en liten 

GROHE-logga på bröstet, är vind- och 

vattentät, men andas ändå. 

Storlekar: S-XXL

600 SMARTS
Prod. Nr. 

GROHE FLEECEJACKA, 
 LÄTTVIKT NIMBUS UTICA

Håller dig varm och skön, och väger 

bara 240 g. Denna antistatiskt behandlade 

polyesterjacka har vår GROHE-logga 

på vänster framsida. Om du beställer 

20 eller fler jackor till ditt arbetslag eller 

dina kunder, kan du få ditt företags 

logga broderad för en extra avgift på 

50 SMARTS per plagg. Storlekar: S-XXL

360 SMARTS
Prod. Nr.

GROHE TRÖJA MED LUVA

Kalla det en hoodie eller vad du vill: vår blå 

munkjacka går hela vägen. Och den sportiga, 

vita GROHE-loggan på fram- och baksidan 

 följer med. 80% bomull, 20% polyester, 

280 g/m². Storlekar: S-XXL

250 SMARTS
Prod. Nr. 

S A-02100S

M A-02100M

L A-02100L

XL A-0210XL

XXL A-021XXL

S A-01500S

M A-01500M

L  A-01500L

XL A-0150XL

XXL A-015XXL

S A-02600S

M A-02600M

L A-02600L

XL A-0260XL

XXL A-026XXL

S A-01400S

L A-01400L

M A-01400M

XL A-0140XL

XXL A-014XXL

50 A-022050

52 A-022052

54 A-022054

56 A-022056 

58 A-022058

GROHE Arbetsbyxor

520 SMARTS

GROHE Arbetsväst

520 SMARTS

BRA KLÄDER 
PÅ ARBETET

ARBETSLIV OCH VERKTYG
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SOFTSHELL - 
KROPPSVÄRMARE NIMBUS 
VENTURA

Helt enkelt: vind- och vattentät 

allväderslösning som du alltid kan 

ha med dig; 100% slitstark polyester, 

i elegant svart och med GROHE-logga 

broderad på framsidan. 

Storlekar: S-XXL.

500 SMARTS
Prod. Nr. 

GROHE T-SHIRT

Det mest populära plagget sedan 

1800-talet: T-shirten. Denna T-shirt 

är klassiskt blå, med en elegant, 

broderad GROHE-logotyp på 

framsidan. 100% bomull. 

Storlekar: S-XXL

70 SMARTS
Prod. Nr. 

GROHE KORTÄRMAD 
PIKÉTRÖJA

Du är alltid välklädd med en pikétröja. 

Den vänstra framsidan av denna blåa 

pikétröja är dekorerad med en diskret 

GROHE-logga. För en avgift på 

50 SMARTS per plagg, vid en minsta 

order av 20 objekt, kan vi brodera ditt 

företags logotyp på den högra sidan. 

100% bomull, storlekar: S-XXL.

180 SMARTS
Prod. Nr. 

GROHE TUMSTOCK

Du kan aldrig ha tillräckligt med tumstockar. 

Men detta kan vara din sista - eftersom ett 

glasfibermaterial använts för att göra denna 

praktiskt taget oförstörbar: den kommer 

inte att gå sönder eller rosta, och den 

bara skakar av sig försök att överböja 

den. 2 m, 10 länkar.

35 SMARTS
Prod. Nr. A-023000

GROHE GRAFITPENNA 
ALL STABILO

Ett vitt yttre skal och den finaste 

grafit på insidan. Denna allround-

penna skriver på metall, glas och 

de flesta andra ytor. Ett måste - inte 

bara för konstnärer, utan också för 

den krävande hantverkaren. 

23 cm, set om 10.

15 SMARTS
Prod. Nr. A-025000

GROHE MÅTTBAND 5 M

Detta professionella måttband; robust och praktiskt. 

 Höljet är tillverkat av slagtålig ABS-plast, bandet rullas 

upp automatiskt, och kan ställas till valfri längd. Mäter 

i millimeter och tum. 19 mm brett, 5 m långt, Euro 

standard klass II.

150 SMARTS
Prod. Nr. A-013000

GROHE MINIRÄKNARE

Denna snabba och tillförlitliga miniräknare beräknar räntor, löner 

och skatter. Den drivs av solenergi och även utan molniga dagar, 

då ett batteri ingår. Stora knappar, 10-siffrig display. Alla standard 

miniräknarfunktioner. 150 g.

150 SMARTS
Prod. Nr. A-101000

S A-01600S

M A-01600M

L A-01600L

XL A-0160XL

XXL A-016XXL

S A-02000S

M A-02000M

L A-02000L

XL A-0200XL

XXL A-020XXL

S A-01700S

M A-01700M

L A-01700L

XL A-0170XL

XXL A-017XXL

11

Denna snabba och tillförlitliga miniräknare beräknar räntor, löner 

och skatter. Den drivs av solenergi och även utan molniga dagar, 

då ett batteri ingår. Stora knappar, 10-siffrig display. Alla standard 

GROHE T-Shirt

70 SMARTS

GROHE Kortärmad pikétröja

180 SMARTS

GROHE Softshell - Kroppsvärmare 

NIMBUS Ventura

500 SMARTS

SÅ KAN DU
VISA DIG!

ARBETSLIV OCH VERKTYG
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FAMEX VERKTYGSVÄSKA 
168 DELAR

Fullt utrustad: denna omfattande och perfekt 

utrustade universalverktygsatsen från Famex 

hjälper dig med mindre missöden och reparationer 

av din bil, din cykel och i ditt hem. Med 10 

kombinerade platt-/ringnycklar, 5 skruvmejslar, 

olika tänger, en kulhammare och mycket mer, 

innehåller den här satsen hållbara verktyg för 

att kunna tackla många olika sorters jobb.

750 SMARTS
Prod. Nr. B-B20110

KS TOOLS 
UNIVERSALVERKTYGSSATS 135 DELAR

Denna eleganta aluminiumvagn underlättar arbetet på plats, 

tack vare sina teleskophandtaget. Dess innehåll lämnar 

heller inget att önska: 135 verktyg tillverkade av matt krom-

vanadinstål, löser de små och stora utmaningar som 

professionella installatörer ställs inför.

5900 SMARTS
Prod. Nr. B-B12910

ZARGES UNIVERSALLÅDA 42L

Perfekt skydd även under extrema förhållanden: Denna 

universallåda, med två spännband, staplingshörn 

gjorda av gjuten aluminium, och bekväma snabblås på 

framsidan, ger gott om utrymme för att lagra dina 

tillhörigheter. Säkrad av tätningar, hänglås eller ett 

inbyggt lås.

2600 SMARTS
Prod. Nr. B-B13792

LEATHERMAN 
SUPERVERKTYG 300

Leatherman Superverktyg är det idealiska multifunktions-

verktyget för alla sorters jobb. Tack vare de generösa 

utskärningarna på sidorna, är de 19 verktygskomponenterna 

alltid lätt att greppa. Även om du bär handskar, garanterar de 

ergonomiska handtagen en säker arbetsmiljö. De starkaste 

Leatherman-tängerna bara väntar på att användas i trånga 

utrymmen!

990 SMARTS
Prod. Nr. B-B12342

VICTORINOX 
MULTIFUNKTIONSVERKTYG

Endast knivar som uppfyller de höga Victorinox-

standarderna, funktionellt och visuellt, lämnar företagets 

lokaler i Ibach (Schweiz). Detta multifunktionsverktyg

 är en produkt som inte kommer göra dig besviken. 

Från flasköppnare till kabelskalare, ett stort urval av 

användbara verktyg.

290 SMARTS
Prod. Nr. B-B10930

Leatherman Superverktyg 300

990 SMARTS
Victorinox Multifunktionsverktyg

290 SMARTS

ARBETSLIV OCH VERKTYGDYRGRIPAR
FÖR AKTIVA
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KS TOOLS BORTTAGNINGS- 
OCH  INSTALLATIONSKIT

Detta VVS-installationskit kommer i en textilpåse och 

 innehåller sex verktyg för montering och demontering 

av beslag. Tillverkat av finaste krom-vanadinstål. En 

fyrkantig skruvmejsel och fem sexhörniga insatser 

med längder på 9-13 mm stöder professionella montörer 

i det dagliga arbetet.

1470 SMARTS
Prod. Nr. B-B15091

FAMEX RÖRTÅNG 
MED  S-KÄFTAR

Ett klassiskt allroundverktyg för installationer 

av alla de slag: rörtången. Med sina S-formade 

käftar greppar den runda arbetsstycken och 

sexkantskruvar upp till 60 mm. Storlek 1 1/2", 

41 cm lång, tillverkad av kromvanadinstål.

437 SMARTS
Prod. Nr. B-B73410

KS TOOLS 
DIGITALT SKJUTMÅTT

Detta skjutmått med en lättavläst LCD-

display kommer i en stöttålig 

plastlåda. Den kan användas för 

utomhusbruk, inomhusbruk, steg- 

och djupmått. Nollinställning är 

möjligt i alla lägen. Detta skjutmått 

är din orubbliga följeslagare i det 

dagliga arbetet; tillverkat av härdat, 

rostfritt stål.

320 SMARTS
Prod. Nr. B-B12903

KS TOOLS
HYLSNYCKELSATS

En professionell verktygssats för en mängd olika 

uppgifter. Den nya vågprofilen ger full kraft till bulten; 

en säkerhetsspärr med en snabbkopplingsmekanism 

säkerställer verktygsbyten genom en enkel 

knapptryckning; och den precisionstandade spärren 

erbjuder smidig funktion. Högkvalitativt kromvanadin-

stål med 10 års garanti.

1290 SMARTS
Prod. Nr. B-B94300

KS TOOLS RÖRSKÄRARE

Även vid extremt trånga arbetsutrymmen 

garanterar denna rörskärare perfekt vinklade 

snitt. Två breda stöd, och den finjusterande 

3-spärrhaken tillverkad av specialstål, 

möjliggör exakt kontroll och enkel hantering, 

vid kapning av rör upp till en väggtjocklek av 

3 mm.

620 SMARTS
Prod. Nr. B-B15089

KS TOOLS INSTALLATIONSKIT 
FÖR TVÄTTSTÄLL

Detta 6-delars installationskit för tvättställ kommer 

i en robust plastväska; det hjälper dig att ta bort och 

installera handfat och väggmonterade kranar även 

i trånga utrymmen. Detta är ett multifunktionellt, 

praktiskt verktyg som garanterar en optimalt 

arbetssätt för VVS-installation.

440 SMARTS
Prod. Nr. B-B15090

ARBETSLIV OCH VERKTYGFÖR PROFFS
MED ÖVERBLICK
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RADIO FÖR BYGGARBETSPLATS GML 20

Denna extremt robusta radion för byggarbetsplatsen från Bosch 

kommer inte svika dina montörer: skyddad mot damm och vattenstänk, 

är den fortfarande fullt funktionell, även efter stötar och fall, tack vare 

en fjädermonterad aluminiumram. Med sin uteffekt på 20 watt, 

4 högtalare och en integrerad subwoofer, ger dig denna lilla jätte dig 

ett oslagbart ljud.

2380 SMARTS
Prod. Nr. B-B16336

BOSCH SLAGBORR

Denna slagborr har vad som krävs: en uteffekt på 850 watt 

och dess anslagsenergi gör den till den mest kraftfulla 

borren i sin klass. Du uppnår bästa möjliga resultat, 

eftersom rena inledande borrningen garanteras av den 

variabla hastighetskontrollen. Och du kan enkelt växla 

från slagborrning till icke-slagborrning genom en 

knapptryckning.

3390 SMARTS
Prod. Nr. B-B16337

BOSCH VINKELSLIP 
 KONSTANT ELEKTRONIK 

Denna vinkelslip från Bosch klarar allting. 

Även vid maximal belastning upprätthåller  

den konstanta elektroniken en stadig 

hastighet och därmed en ihållande 

prestanda som du behöver för ditt arbete. 

Med sinuteffekt på 1100 watt är motorn 

den absolut bästa bland högpresterande 

motorer.

1250 SMARTS
Prod. Nr. B-B16338

ZARGES TELESKOPISK 
STEGE Z300

Praktisk, flexibel och extremt 

platsbesparande: Den ursprungliga 

Telesteps i en ny konstruktion. Ihopfälld 

passar stegen i vilket bagageutrymme 

som helst; och den kan justeras till olika 

höjder vid användning. Flera stegar i en! 

Breda trappsteg säkerställer bekväm 

säkerhet under uppstigning och 

nedstigning.

4500 SMARTS
Prod. Nr. B-B13787

GROHE AERATOR 
VERKTYGSLÅDA

Denna professionellt beprövade 

verktygslåda av titan är idealisk för alla 

typer av flödesregulatorer som används 

på marknaden. Den hjälper dig att enkelt 

ta bort strålsamlaren - även i de värsta 

fallen av förkalkning. Beläggningen på 

tången förhindrar skador på kromytor.

480 SMARTS
Prod. Nr. A-668000

1250 SMARTS
Prod. Nr. B-B16338

BOSCH SLADDLÖS BORR

Med denna behändiga borr från Bosch 

kan du borra i både stål och trä. Två 

batterier ger en långvarig drift, medan 

snabbladdningen ger dig en bekväm 

arbetsupplevelse. Med denna 

högpresterande borr, kan du slutföra 

ditt projekt på nolltid - och utan ett 

fågelbo av kablar.

2400 SMARTS
Prod. Nr. B-B16339

Bosch Sladdlös borr

2400 SMARTS

GROHE Aerator Verktygslåda

480 SMARTS

ZARGES Teleskopisk stege Z300

4500 SMARTS

ARBETSLIV OCH VERKTYGNÖDVÄNDIG
HJÄLP
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Älskar du den senaste tekniken? I vårt sortiment finns garanterat något för 

alla: Underhållning för en sällskaplig kväll med nya Playstation 4? En iPad  

för kollegans födelsedag? Äntligen ett navigationssystem för firmabilen? 

Eller en imponerande HD-plattskärm för din presentation på företaget? 

Många fantastiska multimedia-premier väntar på dig. Ta chansen!

MULTIMEDIA
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iPad AIR WI-FI 16GB

iPad Air är så tunn och lätt, trots sin 

kraftfulla hårdvara, att den är perfekt 

för att konsumera digitalt innehåll i 

vardagslivet och på affärsresor. 

Videotelefoni via FaceTime gör möten 

med affärspartners möjligt; 16 GB 

lagringsutrymme och en WLAN-

anslutning erbjuder en tillförlitlig 

grund för arbetet. 

5000 SMARTS
Prod. Nr. B-B15131

iPhone 5S Rymdgrå 16GB

Istället för att använda en kombination 

av siffror, kan du låsa upp iPhone 5S med 

ett enda klick. Den nya iOS 7-webbläsaren 

garanterar en snabb surfupplevelse och 

ljudkvalitén i den här telefonen är perfekt. 

Tack vare sin slanka form, ligger iPhone 5S 

perfekt i din hand.

7500 SMARTS
Prod. Nr. B-B14501

iPad AIR WI-FI 32GB

iPad Air ger dig bekvämare tillgång till digitalt 

innehåll. Tack vare sin A7 -processor är den 

kraftfull i alla situationer. Med den främre och 

bakre kameran, kan du ta bilder och videor, 

och sedan lagra dem på det generösa 32GB 

stora flashminnet. Facetime tillgängliggör 

videokonferenser, och din anslutning 

garanteras av WLAN och Bluetooth.

6800 SMARTS
Prod. Nr. B-B14943

MULTIMEDIA

ljudkvalitén i den här telefonen är perfekt. 

Tack vare sin slanka form, ligger iPhone 5S 

7500 SMARTS

lagringsutrymme och en WLAN-

anslutning erbjuder en tillförlitlig 

grund för arbetet. 

5000 SMARTS
Prod. Nr. B-B15131

GROHE USB-MINNE

Det är fortfarande otroligt hur mycket 

information man kan lagra på ett litet 

utrymme. Detta 4GB USB-minne kan du 

säkerhetskopiera värdefull information 

snabbt och enkelt. Och naturligtvis, ett 

minne som detta är en stor gåva för dina 

kunder.

60 SMARTS
Prod. Nr. A-082000

GARMIN NAVIGATOR 
2447LMT CE

Detta resesällskap håller dig på rätt spår under 

alla affärsresor. Den ljusa 4,3-tumsskärmen 

visar detaljerade kartor över 22 länder och 

livslånga uppdateringar ingår. Prenumeration 

på trafiknyheter  och funktioner som PhotoReal 

3D, en körfältsassistent och Garmin Real 

Navigation förbättrar din körupplevelse.

1690 SMARTS
Prod. Nr. B-B11923

VI ÖNSKAR DIG 
GOD UNDERHÅLLNING

GOPRO HD HERO3+ SILVER EDITION

Mindre och lättare än alla sina föregångare, men så mycket mer kraftfull: denna 

Silver Edition-kamera är en robust följeslagare som kan fästas på vilken del 

av din utrustning som helst och är vattentät till ett djup av 40 meter. Med sin 

1080p-upplösning, spelar denna kamera in video med 60 bilder/sekund och tar 

10MP-bilder med upp till 10 bilder/sekund.

4000 SMARTS
Prod. Nr. B-B15210

GOPRO HD HERO3+ SILVER EDITION
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NIKON KAMERA D3300

Nikon D3300 kombinerar en kompakt och lätt design med utmärkt 

bildkvalitet. Den minsta och lättaste Nikon SLR-kameran är perfekt för 

nybörjare som vill ha ett enkelt alternativ för att kunna fånga de dyrbara 

stunder i högsta möjliga kvalitet. Idealisk för resor!

7500 SMARTS
Prod. Nr. B-B16387

SAMSUNG GALAXY 4 MINI

Den kompakta versionen av Samsung Galaxy S4 är lätt, men 

kraftfull. En praktisk följeslagare för en aktiv livsstil, och som 

medger ett bekvämt grepp om Super AMOLED-skärmen; de 

avancerade kamerafunktionerna hjälper dig att spela in de 

dyrbara stunderna så att du kan dela dem. En Android-telefon 

som har allt!

4300 SMARTS
Prod. Nr. B-B16022

MULTIMEDIA

NIKON DIGITALKAMERA 
COOLPIX L29 SVART

Enkel hantering och automatisk 

exponering säkerställer skarpa bilder 

som dokumenterar det pågående 

arbetet på byggplatsen. Den 2,7-tum 

stora LCD-skärmen visar bilder med 

enastående skärpa, både i dagsljus 

och på natten.

850 SMARTS
Prod. Nr. B-B15855

TEKNIK 
SOM IMPONERAR

MULTIMEDIA

De‘Longhi Magnifica-kaffemaskin

4950 SMARTS
Philips Senseo Twist 

990 SMARTS

PHILIPS 
SENSEO TWIST

Ta stilen till ditt kontor med den 

nya SENSEO Twist! Tack vare unika, 

avancerade funktioner såsom 

kaffestyrkeinställning, och en 

pekskärm som är lätt att använda, 

kan du njuta av ditt SENSEO-kaffe 

ännu oftare. Nybryggt kaffe nära 

till hands.

990 SMARTS
Prod. Nr. B-B99060

DE‘LONGHI 
MAGNIFICA-KAFFEMASKIN

Så enkel att använda, så läckert resultat: den här 

kaffebryggaren brygger aromatiska variationer, 

precis som din italienska favoritrestaurang. Ett 

aromsystem hjälper doften att utvecklas, medan 

den koniska kvarnen med 13 nivåer arbetar 

extremt tyst för att leverera hela arbetslagets 

önskade kaffespecialiteter.

4950 SMARTS
Prod. Nr. B-B15375
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FRITID OCH WELLNESS
Välutrustade på resan och på jobbet: Med våra premier finns det inte längre några hinder  

för affärsresan och rymligt arrangemang av spelhörnan i företagslokalen. Här hittar du allt  

från leksaker till bagage, som garanterar trevliga stunder både för stor och för liten. Gläd  

dina anställda med gåvor eller beväpna dig för nästa kundbesök. Detta urval sprider glädje  

och välbefinnande!
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GROHE VINDRUTESKYDD ICON

När du går in en överhettad bil på sommaren, 

måste du alltid  vänta lite för att återhämta dig 

från värmen innan du kan köra iväg. Du kan 

 undvika det problemet med detta vindruteskydd. 

För dig, dina medarbetare och dina kunder. Med 

icon-mönster och GROHE-logotyp.

50 SMARTS
Prod. Nr. A-090000

GROHE PARAPLY - ICON 

Det är en bra sak att kunna trotsa sommarregn 

och stormiga höstregn med ett så attraktivt till-

behör: kungsblått med ett icon-mönster och 

GROHE-logotypen i vitt. Aluminiumhandtag, 

glasfiberekrar, vindresistent beläggning. Längd 

65 cm, Ø 115 cm.

150 SMARTS
Prod. Nr. A-092000

GROHE MINI 
MAG-LITE

Tappa inte bort dig i mörkret igen! Denna 

blå, 14,5 cm Mini Mag-Lite, graverad 

med GROHE-logotypen, passar perfekt 

i fickan. Med sin stearinljus-funktion, 

vridomkopplaren i lamphuvudet och 

många andra funktioner, är detta en 

tekniskt avancerad produkt. En fin gåva 

till dina installatörer och en perfekt 

present till dina kunder. Inkl. 2 AA-

batterier och ett nylonhölster.

150 SMARTS
Prod. Nr. A-103000

GROHE PARAPLY 

Lämna inte dina kunder ute i regnet! Ge eller låna 

dem ett stort, robust, vindresistent GROHE-

paraply för de blöta och stormiga stunderna i 

livet. Aluminiumhandtag, glasfiberekrar 65cm. 

Ett exklusivt specialerbjudande!

150 SMARTS
Prod. Nr. A-011000

SAMSONITE RULLVÄSKA
MOTIO SPINNER 76/28

Ett enkelt och elegant resetillbehör: den här grafitfärgade 

4-hjulsrullväskan från Cordoba Duo-serien kombinerar 

fördelarna med ett mjukt bagage och ett hårt skal. Extremt lätt 

och flexibel, och samtidigt stark och motståndskraftig. Med sin

extremt låga vikt imponerar denna reskamrat med en bekväm 

dubbelkoppling, korsremmar och ett kombinationslås.

1980 SMARTS
Prod. Nr. B-B52580

SAMSONITE  RULLVÄSKA 
MOTIO UPRIGHT 55/20

Med en förvånansvärt låg vikt 

på endast 2,6 kg och ett djup 

på bara 20 cm, är denna grafitfärgade 

rullväska på två hjul lätt att passera 

incheckningsdisken med - även när man 

står inför de strängaste reglerna för 

handbagage. Det rymliga huvudfacket 

med sina korsband har tillräckligt med 

utrymme för alla de saker som du inte 

vill vara utan på resan.

1650 SMARTS
Prod. Nr. B-B52600

HELT ENKELT
BÄTTRE PÅ RESAN

FRITID OCH WELLNESS
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GROHE RYGGSÄCK
SAMSONITE

Om du inte vill att ditt bagage ska vara 

en börda, axla det! Den stora Samsonite-

ryggsäcken av kraftig svart polyester 

med GROHE-logotypen fördelar dina 

tillhörigheter i ett stort huvudfack och 

två fickor på framsidan.

800 SMARTS
Prod. Nr. A-007000

GROHE LÄDERFODRAL IPAD 

Detta original-Smart Cover från Apple är tunnt och robust, 

har en magnetisk fästanordning och passar perfekt för iPad 

2 och nyare versioner. Mjuk mikrofiber som skyddar insidan, 

marinblått italienskt läder på utsidan, med en präglad 

 GROHE-logotyp för ett elegant utseende. Fälls ihop 

för att skapa ett smidigt ställ.

800 SMARTS
Prod. Nr. A-099000

SAMSONITE TABZONE 
CLICK‘N‘FLIP 

Ett måste för användare av pekdatorer!

Detta svarta fodral skyddar värdefulla 

pekdatorer som iPad 3 perfekt. De 

många olika inställningsvinklarna och 

den automatiska inkopplingsfunktionen 

när man öppnar locket är praktiska 

funktioner för en enkel användning av 

surfplattan.

380 SMARTS
Prod. Nr. B-B10267

GROHE LAPTOPVÄSKA 
 SAMSONITE 

Du behöver aldrig lämna din bärbara dator 

igen: denna vadderade polyesterväska med 

tålig rem och 24 liters kapacitet, kan du bära 

din dator och alla typer av tillbehör stilfullt, 

bekvämt och säkert från A till B till C. Med 

GROHE-logga. 38,5 x 32 x 19,5 cm

600 SMARTS
Prod. Nr. A-001000

GROHE Ryggsäck Samsonite

800 SMARTS

GROHE Laptopväska SAMSONITE

600 SMARTS

ALLT OPTIMALT
FÖRVARAT

FRITID OCH WELLNESS
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BESTÄLL DIN ÖNSKEPREMIE
PREMIEFÖRTECKNING

Flitiga samlare belönas, redan från 15 SMARTS! I denna förteckning får du en 

översikt över vilka fantastiska premier du kan byta ut dina insamlade SMARTS 

mot. Från användbara verktyg via innovativa multimediaprodukter till klockor 

och smycken. Med GROHE SMART-partnerprogrammet kan du verkligen samla 

poäng. Du kommer att se att vi erbjuder även din önskepremie.

Hitta hela premieportföljen 

på www.grohesmart.com/se

Premierna i GROHE SMART-programmet är skattepliktiga för installationsföretaget. 
Om företaget väljer att föra premierna vidare till anställda inom företaget, blir premierna 
skattepliktiga för de(n) anställda.

0-199 SMARTS

GROHE GRAFITPENNA ALL STABILO  |  15 SMARTS  |  S. 11
GROHE TUMSTOCK  |  35 SMARTS  |  S. 11
GROHE VINDRUTESKYDD ICON  |  50 SMARTS  |  S. 30
GROHE USB-MINNE  |  60 SMARTS  |  S. 20
GROHE T-SHIRT  |  70 SMARTS  |  S.10
GROHE MÅTTBAND 5 M  |  150 SMARTS  |  S.11
GROHE PARAPLY - ICON  |  150 SMARTS  |  S. 30
GROHE PARAPLY  |  150 SMARTS  |  S. 30
GROHE MINI MAG-LITE  |  150 SMARTS  |  S. 31
GROHE MINIRÄKNARE  |  150 SMARTS  |  S.11

GROHE KORTÄRMAD PIKÉTRÖJA  |  180 SMARTS  |  S.10

200-499 SMARTS

GROHE TRÖJA MED LUVA  |  250 SMARTS  |  S.9
VICTORINOX MULTIFUNKTIONSVERKTYG  |  290 SMARTS  |  S.13
KS TOOLS DIGITALT SKJUTMÅTT  |  320 SMARTS  |  S.15
GROHE FLEECEJACKA, LÄTTVIKT NIMBUS UTICA  |  360 SMARTS  |  S.9
SAMSONITE TABZONE CLICK‘N‘FLIP  |  380 SMARTS  |  S. 33
FAMEX RÖRTÅNG MED S-KÄFTAR  |  437 SMARTS  |  S. 15
KS TOOLS INSTALLATIONSKIT FÖR TVÄTTSTÄLL  |  440 SMARTS  |  S.14
GROHE AERATOR VERKTYGSLÅDA  |  480 SMARTS  |  S. 16

500-999 SMARTS

SOFTSHELL - KROPPSVÄRMARE NIMBUS VENTURA  |  500 SMARTS  |  S.10
GROHE ARBETSVÄST  |  520 SMARTS  |  S.8
GROHE ARBETSBYXOR  |  520 SMARTS  |  S. 8
GROHE LAPTOPVÄSKA SAMSONITE  |  600 SMARTS  |  S. 2
GROHE SOFTSHELL - JACKA, LÄTTVIKT NIMBUS MONTCLAIR  |  600 
SMARTS  |  S.9
KS TOOLS RÖRSKÄRARE  |  620 SMARTS  |  S.14
FAMEX VERKTYGSVÄSKA 168 DELAR  |  750 SMARTS  |  S. 12
GROHE LÄDERFODRAL IPAD  |  800 SMARTS  |  S. 33
GROHE RYGGSÄCK SAMSONITE  |  800 SMARTS  |  S. 32
NIKON DIGITALKAMERA COOLPIX L29 SVART  |  850 SMARTS  |  S. 23
LEATHERMAN SUPERVERKTYG 300  |  990 SMARTS  |  S.13
PHILIPS SENSEO TWIST  |  990 SMARTS  |  S. 26

1000-1999 SMARTS

BOSCH VINKELSLIP KONSTANT ELEKTRONIK  |  1250 SMARTS  |  S.17
KS TOOLS HYLSNYCKELSATS  |  1290 SMARTS  |  S.15
KS TOOLS BORTTAGNINGS- OCH INSTALLATIONSKIT   |  1470 SMARTS  |  S.14
SAMSONITE RULLVÄSKA MOTIO UPRIGHT 55/20  |  1650 SMARTS  |  S. 31
GARMIN NAVIGATOR 2447LMT CE  |  1690 SMARTS  |  S. 20
SAMSONITE RULLVÄSKA MOTIO SPINNER 76/28  |  1980 SMARTS  |  S. 31

2000-2999 SMARTS

RADIO FÖR BYGGARBETSPLATS GML 20  |  2380 SMARTS  |  S.17
BOSCH SLADDLÖS BORR  |  2400 SMARTS  |  S. 16
ZARGES UNIVERSALLÅDA 42L  |  2600 SMARTS  |  S.12

3000-5999 SMARTS

BOSCH SLAGBORR  |  3390 SMARTS  |  S.17
GOPRO HD HERO3+ SILVER  |  4000 SMARTS  |  S. 23
SAMSUNG GALAXY 4 MINI  |  4300 SMARTS  |  S. 22
ZARGES TELESKOPISK STEGE Z300  |  4500 SMARTS  |  S.16
DE‘LONGHI MAGNIFICA-KAFFEMASKIN  |  4950 SMARTS  |  S.27
iPad AIR WI-FI 16GB  |  5000 SMARTS  |  S. 21
KS TOOLS UNIVERSALVERKTYGSSATS 135 DELAR  |  5900 SMARTS  |  S.12

6000-9999 SMARTS

iPad AIR WI-FI 32GB  |  6800 SMARTS  |  S. 21
iPhone 5S Rymdgrå 16GB  |  7500 SMARTS  |  S.21
NIKON KAMERA D3300  |  7500 SMARTS  |  S. 22
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BESÖK OSS PÅ
WWW.GROHESMART.COM/SE

SÅ HÄR FUNKAR DET!

1. Logga in online

2. Ladda ner SMART Reader-appen

3.  Skanna QR-koden eller ange UPI-koden

4. Kontrollera ditt SMART-kontosaldo

5. Lös in dina SMARTS mot attraktiva premier.

Här kan du ladda ner SMART Reader-appen:

GROHE SMART
Postfach 56 13
33356 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
+46 8-53527878
smart.se@grohe.com
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