GROHE BLUE®
CHILLED, FILTERED
& SPARKLING

GROHE BLUE®
VANDET

En gang drak vi det reneste vand
direkte fra kilderne. Siden er det
gået ned ad bakke... indtil nu!
I årevis havde vi kun det vand, som
kom ud af hanen. Siden fik vi mulig
hed for drikkevand på flaske – med
og uden kulsyre. Så blev det, med di
verse apparater, muligt selv at tilsætte
kulsyre. Nu har vi GROHE Blue®.
GROHE Blue® værner om miljøet
Produktion, tapning og transport af
drikkevand på plastikflasker er en
kæmpe belastning for miljøet – vidste
du f.eks., at det kræver 7 liter vand at
få bare 1 liter flaskevand på hylden
i supermarkedet? Eller sagt på en
anden måde, vand på flaske bliver
ofte transporteret over store afstande
med stor CO²-forurening som følge.

Derfor forurener en flaske vand lige
så meget som at køre en kilometer
i bil. GROHE Blue® giver dig afkølet
og filtreret vand med og uden brus
direkte fra vandhanen.
Et spørgsmål om ren og skær smag
GROHE Blue® er til dem som ønsker
lidt ekstra luksus. GROHE Blue® om
danner almindelig postevand til en
ren forfriskning direkte fra hanen.
GROHE Blue® er monteret med et
kulfilter under vasken, som fjerner
tungmetaller, kalk, klor og andre
urenheder, som har indflydelse på
smag og lugt. Normalt postevand kan
simpelthen ikke sammenlignes med
denne smag.
I en repræsentativ undersøgelse
blev et antal forbrugere bedt om at

smage på GROHE Blue®-vand og tre
førende mærker af mineralvand uden
brus. Konklusionen var, at GROHE
Blue®-vandet havde en meget bedre
smag. 73 % af de adspurgte beskrev
smagen af GROHE Blue® vandet som
“frisk”.
Nemt og bekvemt
Med GROHE Blue® behøver du ikke
længere at slæbe flasker fra supermar
kedet og opbevare dem i køleskabet
for at få koldt vand eller danskvand.
Seneste undersøgelser viser at vand
på flaske fra supermarkedet kan være
op til 1-2 år gammelt.
GROHE Blue® vand smager ikke bare
godt, når du drikker det lige fra hanen.
Det giver også kaffe og te en meget
mere raffineret og intensiv smag.
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GROHE BLUE®
MILJØ

Betydelig reduktion af virksom
hedens CO2-forbrug
Ved at installere en GROHE Blue® vil
du kunne reducere CO²-udledningen
med 44,9% ift. brug af vandbeholdere
og med hele 81,4% ift. flaskevand.
Blue is green. En analyse af CO²udledningen dokumenterer, at
GROHE Blue® kun udleder 17g
CO² pr. liter. GROHE Blue® giver en
væsentlig reduktion af CO²-forbruget i
enhver virksomhed*.
* Carbon Footprint Analysis 2013 by University of
Göttingen

4 ARGUMENTER
1. Mest værdi for pengene
50% billigere end flaskevand.

2. Mest bæredygtige løsning
Reducerer CO2-forbrug med op til 81,4%.

3. Bedre smag end kendte
kildevandsmærker**

73% sagde at vand fra GROHE Blue® smagte "friskt" – kun 63%
sagde det om konkurrenterne (bl.a. Vittel og Evian).

4. Mange referencer

Ledende virksomheder sparer vand og energi med GROHE Blue®,
bl.a. Miele, Vodafone, KPMG og Amazon.

** “Water Taste Test 2009” by “The Consumer View Institute”

+537%
CO2

91 g. CO2/liter

+182%
CO2
31 g. CO2/liter

17 g. CO2/liter

GROHE BLUE®
MODELLERNE

GROHE Blue® fåes med 3 forskellige
armaturer, som ses her til højre for.
Duo-modellerne fungerer som almin
delig vandhane ved brug af grebet på
højre side, mens grebet på venstre
side leverer filtreret og afkølet vand
med og uden brus.
Mono-varianten leverer kun filtreret
og afkølet vand med og uden brus.
Til hver model medfølger et start-kit
som ses herunder.

Duo med C-tud

GROHE nr.: 31 339 001
VVS nr.:
706158.104

Duo med U-tud

GROHE nr.: 31 340 001
VVS nr.:
705507.704

Mono

GROHE nr.: 31 302 001
VVS nr.:
709810.704

GROHE BLUE®
START-KIT

Indholdet af
GROHE Blue®
Start-kit

Backflow preventer

CO²-regulator

Køleboks, filter
hoved og 600 l.
filter

CO²-flaske

Rengøringskit

425 g.

Sælges separat
GROHE nr.: 40 434 001

GROHE BLUE®
PLADSKRAV TIL INSTALLATION
60 mm

Køleboks set fra siden

GROHE Blue® kan installeres i køk
kenskabe, helt ned til 60 cm i bred
den (her kræves det dog, at afløb
er monteret i siden). Det er vigtigt
med min. 4 cm luft på alle sider, så

boksen kan ventilere. Minimumskrav
til skabsplads: 36,5 x 40,2 x 43,4 cm
(BxHxD). Er der tvivl om, hvorvidt der
er plads, kan specifikationer omkring
mål findes på GROHEs hjemmeside

60 mm

Filter (3.000 liter)

360 mm

Køleboks set forfra

88 mm

357 mm

436 mm

400 mm

264 mm

CO2-flaske (425 g.)

(scan QR-koden nedenunder for at
komme direkte til siden).
OBS. GROHE Blue® kræver 220 volttilslutning med jord.

GROHE BLUE® DUO
SÅDAN BRUGES ARMATURET

Øverste position lukker for vandet,
mens de tre andre giver filtreret
og afkølet vand med og uden brus

1

direkte fra vandhanen. GROHE Blue®
Duo kan levere 0,7 liter afkølet vand
(under 10°C), hvorefter temperaturen

Ingen brus

Den første position giver filtreret og afkølet vand uden brus.

2

Lidt brus

Anden position giver filtreret og afkølet vand
med lidt brus.

3

Meget brus

Tredje position giver
filtreret og afkølet vand
med meget brus.

vil stige. Efter 5 minutter kan den igen
levere vand under 10°C.

GROHE BLUE® MONO
SÅDAN BRUGES ARMATURET

Yderpositionerne lukker for vandet,
mens de tre midterpositionergiver
filtreret og afkølet vand med og

1

uden brus direkte fra vandhanen.
GROHE Blue® Mono kan levere
0,7 liter afkølet vand (under 10°C),

Ingen brus

Den første position giver filtreret og afkølet vand uden brus.

2

Lidt brus

Midterpositionen giver filtreret og afkølet
vand med lidt brus.

3

Meget brus

Tredje position giver
filtreret og afkølet vand
med meget brus.

hvorefter temperaturen vil stige. Efter
5 minutter kan den igen levere vand
under 10°C.

Made in Germany
GROHE har leveret tysk kvalitet
siden 1936. 60% af GROHEs sorti
ment produceres i dag i Tyskland. Alle
produkter produceres efter strenge,
tyske kvalitetskrav og standarder.

GROHE design
En fusion mellem innovativ teknik,
inspirerende design og uovertruffen
kvalitet er GROHEs varemærke – noget
som er godt kendt i branchen. Dette
har resulteret i, at GROHE har vundet
flere kvalitetstest de seneste fem år, end
nogen anden før har gjort i branchen.

5 års garanti
GROHE har 5 års fuld garanti på alle sine
produkter. Denne garanti omfatter:
• 5 års produktgaranti
• 5 års drypgaranti
• 10 års reservedelsgaranti
For mere information henvises
til GROHEs generelle pris- og
leveringsvilkår på grohe.dk.
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GROHE
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Danmark
Telefon:
Mail:
Web:

44 65 68 00
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