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NyheD

100% gRoHe
CUBe BadeRUm
Fuldending af Cube badeværelset. Ægte kvadratisk design fra GROHE.
bygget på den verdensomspændende succes med eurocube udvalget af armaturer, euphoria cube
brusere og essentials cube tilbehør, fuldender GrOHe nu cube badeværelset med et udvalg af termostater
og termostatisk brusesystemer, hvilket sikrer komfort, sikkerhed og stil til badekar og bruser.
for et skarp, skræddersyet look i dit badeværelse tilbyder Grohe eurocube et omfattende udvalg af
etgrebsarmaturer og tilbehør med ægte kvadratisk design til håndvask, bidet, bruser og badekar. på tværs
af hele spektret giver cut-out detaljer på dørgreb, et let minimalistisk look som er ideelt til det moderne
badeværelse.
eurocube cube brusesystemer med rain spraymønster er perfekt koordineret, og er samtidig udstyret med
GROHE DreamSpray® teknologi. Eurocube er tilgængelig i krom finish, plast- eller metal.
Den sidste del af sættet er nu komplet med tilføjelsen af Grohtherm cube - en række termostater designet til
at tilbyde uovertruffen sikkerhed og miljøvenlige funktioner med de samme smarte kubistiske design detaljer.
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gRoHTHeRm CUBe
skøndHed & inTelligens

skøndhed. Den nye minimalistiske Grohterm cube termostatserie sætter en ny standard i 100% kvadratisk
design. tilpasset til nutidige trendy mænd og kvinders designbehov, tilbyder Grohterm cube en banebrydende,
geometrisk stil til en overkommelig pris.
intelligens. Grohterm cube er udstyret med de mest avancerede og præcisionsproducerede patroner i
branchen, vores GrOHe turbostat® motor. Gennem en øgning af følsomheden i termoelementet, reagerer
vores termostater på ændringer i vandtrykket, dobbelt så hurtigt som før, resulterende i en mere sikker og
mere komfortabel bade- og bruseoplevelse.
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NYD
nyd KUBISMEN
kUBismen
Ii MINDSTE
mindsTe DETALJE
deTalje

Med over 30 millioner solgte eksemplarer verden over, har GROHE over årene slået sig fast
som et synonym med termostater til badeværelset. Med lanceringen af denne nye termostat
linje, tilbyder GROHE innovative design kombinationer med den højeste kvalitets standarder.
Fra det kubistiske design og vandbesparende valgmuligheder, til den smarte EasyReach™
sæbeholder - tilbyder de nye Grohterm Cube termostater og brusesystemer en fuld nydelse
til sidste kubistiske detalje.

GROHE EasyReach™ NYHED
Lettilgængelig opbevaring
med valgfri hylde. Let at rengøre.

GROHE Aquadimmer® Eco
en vandbesparende funktion
for badekar og bruser.

NyheD

GROHE TurboStat®
For konstant perfekt
vandtemperatur.

GROHE XL Waterfall
Bred badekartud med stille
vandløb i XL størrelse.

NYHED
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alTid den ReTTe TempeRaTUR
HURTig og pRæCis - gRoHe TURBosTaT®

peRfekT
vandkonTRol

GrOHe turbostat® er en gennemprøvet GrOHe-teknologi som ligger i hjertet af det vores nye termostater. Den sikrer at den ønskede
vandtemperatur opnås meget præcist - og vigtigst af alt - den reagerer omgående hvis trykket falder, for at undgå risiko for skoldning.

50% økonomi, 100% nydelse. med miljøalternativer integreret i alle Grotherm cube produkter, kan du altid nyde
et forfriskende brusebad og et afslappende karbad med en akkurat passende mængde.

cube-håndtaget er nemt at bruge, selv med sæbede hænder, og alle termostater har en 38 ° graders sikkerheds-stopknap for at
undgå skoldning.

med GrOHe aquadimmer eco, er det nemt at skifte mellem håndbruser, hovedbruser og badekarsbidet, mens
den integrerede miljøknap gør vandbesparelse uanstrengt.

NyheD

Den smukke Xl vandfald fylder dit bad meget hurtigt, så du hurtigere kan nyde et afslappende bad.
GROHE, dit perfekt kontrollerede vandflow.

GrOHe aquadimmer eco

GrOHe turbostat®

GrOHe Xl vandfald

termostatisk brusesystem

grohe
TurboStat®
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gRoHTHeRm CUBe
pRodUkToveRsigT
Anbefalede produkter
NyheD

NyheD

34

12

18 700 000
GROHE EasyReach™ brusekar

40 507 000
Essentials Cube
Toiletpapir holder

23 135 000
Eurocube
Håndvaskbatteri

NyheD

NyheD

5

5

34 491 000
Termostatisk brus blandingsbatteri
med GROHE EasyReach™ brusekar

34 488 000
Termostatisk brus blandingsbatteri

19 959 000
Termostatisk brus blandingsbatteri
Sæt til Rapido T

NyheD

NyheD

5

5

34 497 000
Termostatisk bad/brus
blandingsbatteri

34 502 000
Termostatisk bad/brus
blandingsbatteri
med GROHE EasyReach™
brusekar

NyheD

NyheD

NyheD

19 910 000
Stopventil

NyheD

19 354 000
Termostatisk bad/brus
blandingsbatteri med 2 vejs
omskifter (aquadimmer)
sæt til Rapido T

NyheD

NyheD

NyheD

19 961 000
Termostatisk central
blandingsbatteri
sæt til Rapido T

34 492 000
Grohtherm Cube udsat bruser
med bruse sæt Euphoria Cube
600 mm
34 495 000
900 mm skinne

34 506 000
Grohtherm Cube
skjult brusesæt

26 087 000
Euphoria Cube Brusesystem

1

grohe
DreamSpray®

grohe
TurboStat®

grohe
ecoJoy®

grohe
StarLight®

thermostats

38 732 000
Skate Cosmopolitan
Væg plade til skyl

26 073 000
Hovedbruser sæt
Euphoria Cube 152
Projektion 286 mm
Spray mønster: Regn

safestop

ecobutton

aquaDimmer eco

easylogic

2

3

4
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Xl Waterfall
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Grohe
Walgerholmen 9-11
3500 værløse
www.grohe.dk
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Den perfekte GrOHe kOmbinatiOn fOr et baDeværelse prODuceret i tysklanD

GrOHe eurocube

GrOHe Grohtherm cube

GrOHe euphoria cube

Besøg os online
grohe.DK

følg os på

pefc/04-31-0810

pefc
programme for the endorsement
of Forest Certification Schemes

