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nyD
grohe sPa®

Engang var badeværelset et rum til rengøring og pleje, men nu er det et sted, hvor man kan trække sig
tilbage til - dit fristed fra omverdenen, et sted at tilbringe kvalitetstid og hengive dig selv. Den mængde
plads, der er dedikeret til badeværelset er steget, og definering af forskellige zoner er hurtigt ved at blive
normen. Et nyt badeværelse er nu en investering i din sundhed og velvære, lad GROHE F-digital omdanne
dine daglige ritualer ind til sensationelle erfaringer.
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FleksiBilitet til
Din grohe sPa®
grohe F-Digital
Luksuriøse personlige erfaringer, termostatisk brusere og intuitive digitale kontroller, som kan
monteres, hvor du vil; GROHE F-digital forener enkel betjening med en verden muligheder.
Personliggør oplevelsen
Præcis styring, den perfekte temperatur og den luksus ved at gemme dine foretrukne indstillinger med et enkelt tryk. GROHE F-digital vil ændre din opfattelse af vandhaner og brusere.
Design og indretnings muligheder
GROHE F-digital tilbyder maksimal design og indretnings muligheder; med trådløs teknologi
og et komplet sortiment af koordinerende produkter til brusebad, badekar, håndvask og bidet,
kan du indrette dit badeværelse præcis som du ønsker.
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PrisvinDenDe
Design
En enkelt koncept. To produkter. Talrige fortolkninger. Det modulære design af Digital Controller og Digital
Diverter letter design koordineringen i hele badeværelset. Baseret på en række koncentriske ringe, guider
designet dig til punktet for interaktion. Og med blot tre knapper og en drejeknap er brugen af controlleren
både intuitiv og enkel. Den ydre ring har tekstureret detaljer, der sikrer maksimal komfort og kontrol af
flowet, selv med våde eller sæbede hænder.

Dit Digitale
BaDeværelse
Stil, funktionalitet og et væld af produkter at vælge imellem. Takket være det modulære design af kollektionen,
samt den præcise og intuitive digitale styring, er interaktion tilgængelig alle steder på badeværelset.

Det modulære design, intuitiv brugergrænseflade og øget indretnings muligheder er blot nogle af de
funktioner, som har ført GROHE F-digital til at vinde adskillige designpriser, herunder en reddot ‚bedste
af det bedste‘ 2011 pris.

Bruser
Uanset om det er en enkelt hånd bruser eller en
skræddersyet GROHE SPA ® bruser med hovedbruser,
hånd bruser og sidebrusere, har vi en digital løsning
der kan matche.

Badekar
For et minimalistisk look vælg et fritstående badekar
tud, eller nyd de ekstra fordele ved en håndbruser
med vores integrerede bad/bruse kombinationer.

Basin
Væg-monteret og dæk-monteret bassin tud er
kombineret med den digitale styreenhed, som
kan være anbragt på væggen eller på keramik.

Bidet
Dæk-monteret bidet tud fuldføre samlingen. Brug
memory funktion for at gemme dine foretrukne
Kombinationen af vandets temperatur og flow.
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Digital enkelheD
lige veD hÅnDen
Forening af enkel betjening med den nyeste trådløse teknologi. Både den digitale controller og Digital
Diverter kan fastgøres i enhver position, der er mest praktisk for dig: på væggen, på kanten af badekarret
eller bassinet, selv på en glas brusebads skærm.

Digital controller
Det er sÅ let, som en, to, tre
1.
2.
3.

Tryk på tænd / sluk-knappen for at tænde for bruseren eller vandhanen.
Brug plus (+) og minus (-) knapperne til at øge eller mindske temperaturen. En ring af farvet
lys på controlleren giver dig visuel feedback, når du ændrer vandtemperaturen.
Drej ringen, der omgiver controlleren for at justere vandgennemstrømning.

Digital Diverter
ForBeDre Din BruseoPlevelse
At skifte mellem håndbruser, hovedbruser og sidebrusere (badekar) har aldrig været nemmere. Bare tryk
på den tilsvarende knap på diverter for at starte eller stoppe vandstrømmen.

Brusebads Diverter

Kar Diverter
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nyD FleksiBle
Bruse løsninger
Fra et simpelt brusebads renoveringsprojekt til en fuldt integreret hydroterapi bruser, GROHE F-digital inkluderer
et væld af bruse løsninger. Den trådløse Digital Controller og Digital Diverter forbinder fjernforbindelse til en
termostatisk blandings enhed, for nøjagtig temperaturstyring, større brusebad komfort og forbedret design frihed.

Opvarmnings funktion
Lyset på Digital Controlleren blinker, når den har nået din
for installerede temperatur. Så du præcis vil vide, hvornår
dit bad er klar.
Pause
Når du ønsker at vaske dit hårt med shampoo eller anvende
en eksfolierende body scrub, tryk blot på „Pause“-knappen,
og systemet vil huske dine nuværende indstillinger. Tryk på
knappen igen for at genstarte vandet på nøjagtig samme
temperatur og flow.
Digital omledningsmekanisme
Håndtere op til tre bruserudgange, fx et hoved bruser, en hånd
brusebad og en række af sidebrusere, med en enkelt digital
Diverter. Udløbene kan vælges separat eller parallelt.
Tilføj en anden controller
Start dit brusebad uden at blive våd. Det er muligt at tilføje en
anden digital styreenhed til dit brusebad og placere den uden
for brusebad område.
SafeStop
En sikkerhedslås er fra fabrikken indstillet til 38°C for at
undgå, at temperaturen ved et uheld stiger til over dette
niveau. Grænsen kan justeres efter dine behov.
Den perfekte temperatur
For din sikkerhed, komfort og nydelse er alle GROHE Digital
beslag til bruser og badekar tilsluttet en digital termostatarmatur.
Med GROHE TurboStat ® teknologi reagerer termostaten
øjeblikkeligt på ændringer i det indgående varmt og koldt
vandforsyning, for at sikre den temperatur, du vælger forbliver
konstant for varigheden af din bruser.
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nyD FleksiBle
BaDekar løsninger
Fra et enkelt fritstående badekar tud til integrerede løsninger med en hånd bruser, bad tud og fyldstof, Digital
Controller og Digital Diverter skaber et nyt niveau af luksus til badeværelset og forbedre din badning nydelse.

Automatisk bad fyldning
En sand GROHE SPA ® detalje er den automatiske bad påfyldnings
funktion, som vil fylde badet op for dig ud fra din pre-indstallerede
temperatur og vandstand.
Fyld badekarret dobbelt så hurtigt
For store badekar kan du kombinere en bad tud med en badkars
påfylder. Den Digitale Diverter tillader dig at åbne begge udgange
på samme tid, så badet kan fyldes hurtigere.
Gem din foretrukne indstilling
Oplev komfort som aldrig før. Brug memory funktionen til, at
gemme din individuelle kombination af vandets temperatur og flow.

FleksiBle løsninger
til hÅnDvasken
Hele dagen bringer den digitale controller bekvemmelighed i form af one-touch betjening til bassinet.
Trådløs kontrol, lige ved hånden.

For alle håndvask stilarter
Væg-monteret og dæk-monteret bassin tude har været designet
til at rumme alle stilarter og størrelser af bassiner.
Praktisk betjening
Da tud og blandings enheden er digitalt tilsluttet kan den Digitale
Controller placeres hvor som helst omkring bassinet: på væggen,
på det keramiske eller på køkkenbordet.
Digital bæredygtighed
Tiden efter vandstrømmen stopper kan automatisk justeres til
at passe dine personlige behov og spare på vandet.
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grohe-teknologi
Bag muren
GROHE F-Digital sikre prisbelønnede design med pålidelige GROHE-teknologier. Nem betjening med smart
funktioner såsom varme-op funktion og hukommelsesfunktion. Slap af, vel vidende, at vandtemperaturen altid
vil være nøjagtig til din smag - takket være vores best-in-class termostat teknologi.

unikke Funktioner
veD tryk PÅ en knaP
Hukommelse Funktion
Faktiske indstillinger gemmes og
hentes hver gang vandhanen eller
bruseren tændes igen.

Pausefunktion
Sæt vandstrømmen på pause og
genstart den med præcis den samme
strømningshastighed og temperatur
som før. Det spare på vandet og
energien fx mens du vasker dig.

innovative
teknologier
C

Opvarmings funktion
Når den pre-indstillede temperatur
er nået stopper vandforsyningen
automatisk og den belyste ring blinker
klar til, at du kan træde ind i dit
perfekte brusebad.

GROHE Digital®
Intuitiv digital teknologi
ved hånden.

GROHE EcoJoy™
Spar værdifulde ressourcer
og nyd 100% vand komfort.

Safestop
En sikkerhedslås beskytter imod
skoldning

GROHE TurboStat®
Altid den rigtige temperatur
for yderste bekvemmelighed
og sikkerhed.

GROHE StarLight®
Vedvarende flotte overflader
spænder lige fra ædel mat til
skinnende som en diamant.

FleksiBel
installation
Plug and play
For at lette installationen er armaturet pre-synkroniseret med styreapparatet og har ‚plug and play‘
tilslutninger til vandrørene.
Digital termostat blandingsbatteri
Digital termostatisk armatur til badekar og bruser kan placeres op til 9 m væk fra badekarrets eller
bruserens placering, hvilket giver dig frihed til at planlægge dit badeværelse præcis som du ønsker.
Digital tvilling ventil blandingsbatteri
Til håndvask og bidet er den digitale tvilling ventil mixer lille nok til at passe under håndvasken.
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grohe
veris F-Digital

123456

36 277 000
Digital håndvask armatur
med digital betjeningsenhed

123456

36 278 000
Digital håndvask armatur
vægmonteret
med digital betjeningsenhed

36 286 000
Digital bidet armatur
med digital betjeningsenhed

12346

36 292 000
Digital kar/bruser betjeningsenhed
36 309 000
Fjernbetjening

12346

36 289 000
Digital betjeningenhed
og kar omskifter
36 295 000
Digital betjeningsenhed
og Bruse omskifter

40 479 000 + 36 289 000
Holder plade + digital
betjeningsenhed og kar omskifter
40 479 000 + 36 295 000
Holder plade + digital
betjeningsenhed og Bruse omskifter

1

27 477 000
Brusehoved 310
metal
1 spraymønster: Rain

13 292 000
Kartud
Dæk monteret

27 470 000
Brusehoved Veris 300 metal,
1 stråletype: Rain
27 861 000
Loft bruser Veris 300 metal,
1 stråletype: Rain

27 532 000
Udstrækkelig håndbruser
GROHE Ondus® Stick med
integreret bruser slange og
support, 1 stråletype: Rain

13 245 000
Kartud
Gulv monteret

27 193 000
Brusehoved Grohe Ondus® 400
metal
1 spraymønster: Rain

5

2345

19 952 000
Talentoﬁll

12346

2345

2345

13 242 000
Kartud

123456

27 184 000
Hovedbruser Grohe Ondus® Stick
1 spraymønster: Rain

27 251 000
Sidebruser F-serie 5"
127 mm x 127 mm
1 spraymønster: Rain

27 188 000
Håndbruse holder

1

grohe
digital®

grohe
StarLight®

grohe
ecoJoy™

grohe
TurboStat®

grohe
CoolTouch®

grohe
dreamSpray®

2

27 190 000
Bruseudgang

3

4

5
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grohe allure
F-Digital
Praktisk, diskret, ubesværet og intuitiv at bruge. Allure F-digital tager vandhane design
i en ny retning.
En firkantet bundplade giver anledning til den cirkulære kontrol - og samme design detaljer
giver Allure vandhaner deres moderne appel. Du skal blot tænde for produktet, dreje den
yderste ring for at øge vandgennemstrømningen og tryk på plus eller minus for at øge
eller mindske temperatur. For at øge brugervenligheden yderligere giver en LED ring visuel
feedback på vandets temperatur. For kar og bruser, kan du med den digitale omskifter
skifte mellem vand udgange med et enkelt tryk.

12345

36 342 000
Digital håndvask armatur
med digital betjeningsenhed

12345

36 343 000
Digital håndvask armatur
vægmonteret
med digital betjeningsenhed

12345

36 349 000
Digital kar/bruser betjeningsenhed
36 355 000
Fjernbetjening

grohe
ecoJoy™

grohe
StarLight®

grohe
TurboStat®

grohe
CoolTouch®

36 346 000
Digital bidet armatur
med digital betjeningsenhed

12345

36 344 000
Digital betjeningsenhed
og kar omskifter
36 352 000
Digital betjeningsenhed
og bruse omskifter
1

grohe
digital®

12345

2

12345

40 548 000 + 36 289 000
Plade holder + Digital
betjeningsenhed og kar omskifter
40 548 000 + 36 295 000
Plade holder + Digital
betjeningsenhed og bruse omskifter
3

4

5

grohe
dreamSpray®
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grohe
allure F-Digital
KAR OG BRUS

12356

36 349 000
Digital kar/bruse betjeningsenhed
36 355 000
Fjernebetjening

12356

36 344 000
Digital kar/bruse betjeningsenhed
36 352 000
Fjernebetjening

6

12356

40 548 000 + 36 289 000
Digital betjeningsenhed
og kar omskifter
40 548 000 + 36 295 000
Digital betjeningsenhed
og bruse omskifter

27 286 000
Loft bruser
Rainshower ® F-Series 20“
508 mm x 508 mm 1 Spraymønster: Rain

27 863 000
Loft bruser Allure 210
210x210 mm
metal
1 spraymønster: Rain

27 479 000
Brusehoved Allure 210
210x210 mm
metal
1 spraymønster: Rain

27 467 000
Loft bruser
Rainshower® F-serie 10‘‘
254 mm x 254 mm
1 spraymønster: Rain

6

13 317 000
Cascade tud til kar
eller brus
projektion 180 mm
metal
1 sprøjtemønster: XL Waterfall

13 335 000
Kartud

19 952 000
Talentoﬁll

13 315 000
Kartud
Dæk monteret

28 034 000
Håndbruser Sena Stick
metal
1 spraymønster: Rain

27 930 000
Bruse støtte
med integreret slange

13 218 000
Kartud
Gulv monteret

27 251 000
sidebruser
Rainshower® F-serie 5’’
127 mm x 127 mm
1 spraymønster: Rain

27 253 000
Brusehoved
Rainshower® F-serie 5‘‘
127 mm x 127 mm
1 spraymønster: Rain

27 271 000
Brusehoved
Rainshower® F-serie 10‘‘
254 mm x 254 mm
1 spraymønster: Rain

27 076 000
Bruse udgang

27 075 000
Håndbruse holder til væg

27 621 000
Grohtherm F
Modul med væg union
og bruse holder
Bruges med rough-in 35 034 000

1

2

3

4

5

6

grohe rainshoWer®
F-Digital

45678

36 292 000
Digital kar/bruse betjeningsenhed
36 309 000
Fjernbetjening

28 778 000
Rainshower®
Brusehoved Jumbo
400 mm

45678

36 289 000
Digital betjeningsenhed
og kar omskifter
36 295 000
Digital betjeningsenhed
og bruse omskifter

27 477 000
Rainshower®
Brusehoved
310 mm
27 478 000
Med 9,4 l/mm ﬂowbegrænser

28 368 000
Rainshower®
Brusehoved
210 mm

28 576 000
Rainshower®
Brusearm
Længde 268 mm
28 982 000
Længde 378 mm

28 497 000
Rainshower®
Loftbruse arm
Længde 292 mm
28 724 000
Længde 142 mm

27 074 000
Væg håndbruse holder
med rund roset

28 362 000
Bruserslange Silverﬂex, 1250 mm
28 364 000
Bruserslange Silverﬂex, 1500 mm
28 388 000
Bruserslange Silverﬂex, 1750 mm

45678

36 298 000
Rainshower® F-digital brusesæt

27 430 000
Rainshower® Solo omskifter system

12345

27 380 000
Rainshower® Solo 100
Vægholder brusesæt

27 272 000
Rainshower® Solo 145
Håndbruser Spraymønster:
Rain Spray, Smart Rain
27 278 000
Med 9,4 l/mm. ﬂowbegrænser

27 436 000
Brusehoved
forkromet bruse plade
27 438 000
Med 9,4 l/mm. ﬂowbegrænser

27 057 000
Bruseudgang
med rund roset

1

grohe
digital®

grohe
ecoJoy®

grohe
StarLight®

grohe
TurboStat®

grohe
CoolTouch®

2

3

4

5

6

7

8

grohe
dreamSpray®
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grohe
k7 F-Digital
intuitiv teknologi
til køkkenet
GROHE K7 F-digital introducerer et nyt niveau af komfort og bekvemmelighed
til køkkenvasken. Let at betjene, en enkelt berøring er alt der behøves for at
starte og stoppe vandstrømmen fra din køkken vandhane. Og takket være
trådløs digital teknologi, kan den digitale betjeningsenhed fastsættes i en
bekvem og ergonomisk placering. Foran eller ved siden af vaskens bagkant,
eller ved bunden af tuden - vi lader dig bestemme.
Ubegrænset fleksibilitet
Placer den digitale betjeningsenhed lige hvor det passer dig. Den
overflademonterede betjeningsenhed er batteridrevet, så der er ingen grund
til at bore et andet hul i overfladen.
Spar vand og energi
Bruge pause-funktionen, imens du rydder op eller vasker af, det hjælper med
at reducere dit vand-og energiforbrug.
Den perfekte temperatur på et øjeblik
En ring af farvet lys på betjeningsenheden giver dig visuel feedback, når du
ændre vandets temperatur.
Tilpas oplevelsen
Når du har fundet din perfekte kombination af vandets temperatur og flow,
brug memory funktion til at gemme dine indstillinger.
Komfort og sikkerhed
Vandstrømmen stopper automatisk efter en individuelt forudindstillet tid.
Denne smarte funktion gør det muligt at fylde vasken op med et tryk på
knappen, samtidig giver den optimal sikkerhed, som forhindrer overløb
og oversvømmelser.

digitalt styrede vandhaner til high-tech køkkener. For
yderligere information besøg www.grohe.dk
grohe.dk | GROHE F-digital | Side 25

oFte
stilleDe
sPørgsmÅl.

Dit Digitale
grohe køkken

masser aF tilFreDsstillenDe svar.
Brug

31 247 000
Digital håndvaskbatteri

Hvordan digital
betjeningsenheden arbejder?

Den digitale betjeningsenhed er batteridrevet og
kommunikerer med vandhanen via et radiosignal. Dette
betyder at du kan placere den hvor du vil.

Hvad sker der, hvis et barn ved et uheld
aktiverer den digitale betjeningsenhed?

Vandstrømmen stopper efter et minut. Dette er en
standard indstilling fra fabrikken, men du kan selv
justere tiden før lukning.

Er den digitale betjeningsenhed/
digitale omskifter vandtætte?

Den digitale betjeningsenhed/ digitale omskifter
er begge vandtætte ifølge beskyttelsesklasse IPX5.

Hvilken type batterier bliver brugt
for den digitale betjeningsenhed?

Tre almindelige batterier (CR2450);
Brug ikke genopladelige batterier.

Hvad er batteriets levetid?

atteriets levetid afhænger af hyppigheden af brug - for
en fire personers husstand er batteriets gennemsnitlige
levetid omkring 1,5 år.

Er der en indikation af lav
batteri kapacitet?

Ja, den oplyste ting på displayet vil lyse i kortere tid,
når batteriet er ved at løbe ud. Derudover kan det ses
ved, da vandpulsen vil være kort, når du starter systemet.

Hvad sker der, hvis batterierne
løber tør?

Det oplyste ring display standser arbejdet lige før batterierne
løber fuldstændig tør for strøm. Digitale betjeningsendheden
vil stadig fungere i en kort tid, men det er vigtigt at skifte
batterier for at sikre, at systemet ikke stopper helt.

installation

HandCrafted

SpeedClean

SmoothTurn

SwivelStop

Har jeg brug for en elektrisk forbindelse
selvom den digitale betjeningsenhed
er batteridrevet?

Ja, de digitale blandeenheder er drevet af en
6V magt forsyning.

Hvad er den maksimale
betjenings afstand?

Afstanden mellem den digitale betjeningsenhed og den
digitale blandingsenhed bør ikke være mere end fem meter.

Hvad er den bedste måde at fastgøre
den digitale betjeningsenhed?

Den digitale betjeningsenhed kan fastgøres med skruer eller
med klæbestrimler, som er en del af produktet pakken. Det
anbefales kraftigt at montere den på en flad overflade for at
sikre en perfekt ergonomi og maksimal brugervenlighed.

Hvad skal overvejes før installation
af GROHE F-digital?

Digitalt drevne vandhaner har brug for et bestemt konstant
installations miljø:
• konstant vandtryk og forsyning
• stabil strømforsyning
• varmtvandsforsyning over 50 ° C
Desuden er det ikke anbefalet at bruge GROHE F-digital
i kombination med gennemstrømsvarmere eller ikke
tryksat lagervarmere

ComfortHeight
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