MERE KOMFORT
MED ET MEDIUM HØJT
HÅNDVASKARMATUR
grohe.dk

Mere højde – mere komfort
• GROHEs mest solgte armaturer kan nu også fås med
ekstra højde.
• Et armatur med ekstra højde giver mere komfort, fordi
afstanden mellem vasken og tuden er større.

• GROHEs prisvindende designafdeling har designet de
elegant armaturer, som er den perfekte kombination
mellem design og funktionalitet
• GROHE er tysk kvalitet med 5 års fuld produktgaranti

• Længere tud giver lettere adgang til vandet. Brugerens
hænder får herved mere plads at vaske hænder på.

• Armaturet har GROHE EcoJoy® og dermed et
vandforbrug på kun 5,7 l/min.

• Optimerede størrelsesforhold giver en mere ergonomisk
betjening af håndtaget og dermed armaturet.

• Nem og hurtigt installation med fleksible slanger og 3/8”
omløber.

Eurosmart

Eurosmart Cosmopolitan

GROHE-nummer

VVS-nummer

Funktion

GROHE-nummer

VVS-nummer

Funktion

23 322 001

701973.504

Med bundventil

23 325 000

701978.504

Med bundventil

23 323 001

701470.504

Med kæde

23 326 000

701474.504

Med kæde

23 324 001

701477.104

Uden

23 327 000

701478.104

Uden

MERE KOMFORT
MED ET MEDIUM HØJT
HÅNDVASKARMATUR
grohe.dk

MERE HØJDE
MERE KOMFORT

168 mm

168 mm
148 mm

125 mm

45 mm

83 mm

76 mm

98 mm

GROHE
PRODUKTFORDELE

Made in Germany

Design

5 års garanti

GROHE har leveret tysk kvalitet
siden 1936. 60% af GROHEs
sortiment produceres i dag i
Tyskland. Alle produkter pro
duceres efter strenge, tyske
kvalitetskrav og standarder.

En fusion mellem innovativ
teknik, inspirerende design
og uovertruffen kvalitet er
GROHEs varemærke – noget
som er godt kendt i branchen.

GROHE har 5 års fuld garanti
på alle produkter, som
omfatter:

Dette har resulteret i, at
GROHE har vundet flere kvali
tetstest de seneste fem år, end
nogen anden i branchen før
har gjort.  

• 5 års produktgaranti
• 5 års drypgaranti
• 10 års reservedelsgaranti
For yderligere information
henvises til GROHEs generelle
pris- og leveringsvilkår på
grohe.dk.

