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GROHE KØKKEN

ÅBEN VANDVARMER

EASYEXCHANGE

EASYDOCK

Den perfekte
vandgennemstrømning
kombineret med åbne
vandvarmere.

Mousseuren er let at installere
og afinstallere med en mønt.

Garanterer, at din udtrækkelige
mousseurbruser uproblematisk
trækkes tilbage og placeres
korrekt – hver gang.

STOPVENTIL

REALSTEEL

SPEEDCLEAN

Omfatter en afspærringsventil
til opvaskemaskine på
armaturkroppen.

Fremstillet af massivt rustfrit stål,
som er et robust materiale med
antibakterielle egenskaber.

Fjerner kalk med
et enkelt fingerstrøg.

FORAN VINDUE

EASYTOUCH

FREMADROTERENDE GREB

For at åbne vinduet skal du blot
løfte armaturet op og lægge det
fladt ned på bordpladen.

Armaturet skal blot berøres
et vilkårligt sted med håndled,
albue eller fingerspids for at
tænde eller slukke for det.

Fremadroterende greb
forhindrer, at grebet
rammer væggen.

COMFORTHEIGHT

FOOTCONTROL

Tudens højde gør det nemt
at fylde store gryder.

Rør bunden af skabet med et
blidt fodtryk for at åbne eller
lukke for vandet.

ZERO
(bly- og nikkelfri)

FORBEDRET VAND

UDTRÆKKELIG MOUSSEUR

GROHFLEXX

Overlegen vandkvalitet direkte
fra køkkenarmaturet – det sparer
tid, penge og er godt for miljøet.

Øger armaturets
funktionsradius.

Med fleksibel, hygiejnisk
GrohFlexx santoprenekøkkenslange

UDTRÆKKELIG
MOUSSEURBRUSER

PROFESSIONEL BRUSER

EASYDOCK M

Er udstyret med en 360°
fjederarm og nem omskiftning
mellem bruseren og mousseuren.

Integreret magnet til
problemfri placering
af mousseurbruseren.

UDTRÆKKELIG
DOBBELTBRUSER

AQUAGUIDE

Øger armaturets
funktionsradius og har
forskellige spraymuligheder.

CHILDLOCK
Indbygget sikkerhedsmekanisme,
der forhindrer, at små børn åbner
for vandet ved et uheld.

Øger armaturets arbejdsradius
og gør det let at skifte mellem
mousseur og bruser.

Vand kommer ikke i kontakt
med bly eller nikkel pga.
isolerede indvendige vandveje.

En tud med trinløst regulerbart
udløb, der gør det muligt at
justere vandgennemstrømningen.

TITANIUM INSIDE

DREJESTOP

Alle kedler i vores GROHE Red
kollektion er fremstillet af
titanium.

Begrænset drejevinkel, der
forhindrer oversvømmelser.

GROHE SILKMOVE

GROHE COOLTOUCH

GROHE ECOJOY

Let betjening og uproblematisk
præcision giver ultimativ komfort
hele livet.

Ingen risiko for at skolde sig på
varme flader takket være 100 %
GROHE CoolTouch.

Spar på de dyrebare
ressourcer, og få optimal
glæde af dit vandforbrug.

GROHE SILKMOVE KOLDSTART

GROHE STARLIGHT

Den intelligente kombination
af energibesparende og
problemfri styring af vandet.

Holdbare overfladebehandlinger
spænder fra fine matte
til skinnende blanke
som diamanter.

PRAKTISKE
EGENSKABER
GROHE vandsystemer og køkkenarmaturer opfylder
alle dine ønsker med brugerorienterede egenskaber
og geniale detaljer, som gør hele forskellen. Flere
valgmuligheder, større komfort og mere fleksibilitet,
hvilket er grunden til, at vores produkter er sådan en
fornøjelse at bruge.
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Velkommen til den smarteste produktportefølje i branchen,
hvor køkkenarmaturer, vandsystemer og kundeorienterede
egenskaber kombineres med et enestående design.
Nyd den ultimative køkkenoplevelse med GROHE.

grohe.dk

GROHE KØKKEN

Kære kunder
Køkkenet er hjemmets hjerte. Det er her, familien samles,
hvor man hygger med vennerne og udveksler oplevelser.
Hos GROHE bruger vi vores unikke håndværk til at skabe
smart teknologi, som ubesværet leverer vand til dit køkken,
når du skal lave mad, gøre rent, have noget at drikke og
nyde det. Vi arbejder dedikeret for at skabe elegante og
intelligente produkter, der kombinerer design, kvalitet,
teknologi og bæredygtighed. Med vores mest komplette
køkkensortiment nogensinde drives vi af vores mål om at
være hjertet i dit hjem.
Et perfekt eksempel på vores værdier er vores GROHE
vandsystemer. Vores prisvindende design afspejler vores
tradition som dygtige og innovative håndværkere. Du skal
blot trykke let på en knap eller dreje let på grebet, og GROHEs
systemer Red og Blue forsyner dig med det reneste filtrerede
vand, enten varmt eller koldt. Når du får frisk vand direkte
i glasset eller koppen, har du slet ikke behov for flaskevand
eller en kedel, og du kan nyde vandet på en mere bæredygtig
måde i hverdagen.

GROHE EasyTouch eller GROHE FootControl produkter,
som frigør dine hænder til arbejdet i køkkenet. Eller vores
karakteristiske Essence Professional farvemodeller, som
vi har udviklet som endnu en tilføjelse til vores omfattende
køkkensortiment, for at fremme din kulinariske kreativitet.
En passion for smag er helt centralt for det, du skaber
i køkkenet, og hos GROHE er det vores mål at kombinere
dette med vores passion for at levere det allerbedste håndværk
og den allerbedste tekniske ekspertise i hvert eneste af
vores produkter. Vi giver denne tilgang æren for, at vi har
haft succes med vores Performance serier, der tilbyder
flere designkombinationer samt forskellige højder og
installationsmuligheder, der gør det muligt for dig at skabe
køkkener, der er mere sikre, nemmere og sjovere at bruge.
Denne unikke kombination af eksperthåndværk og
fremtidsorienteret innovation betyder, at vi kan levere
de produkter, du skal bruge for at bygge et køkken, der er
praktisk, pålideligt og smukt: med andre ord GROHEs brand.

Vi ved, at fantastisk madlavning kræver teknologi, der er
pålidelig og funktionel: teknologi med unikke funktioner
og et intelligent design, der afspejler din smag. Denne
forståelse har gjort det muligt for os at udvikle GROHEs
markedsførende Premium Lifestyle kollektioner, der har
intelligente og smukke egenskaber som eksempelvis vores

Med venlig hilsen, Michael Rauterkus
Administrerende direktør
Grohe AG
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BRAND

PURE FREUDE
AN WASSER.
Livgivende, universelt, skønt – vand er selve inspirationskilden
for hele vores markante produktportefølje.
Hvert eneste produkt er altid baseret på vores fire kerneværdier:
Kvalitet, teknologi, design og bæredygtighed. At skabe balance
mellem disse elementer i alt, hvad vi laver, gør det muligt for os
at give vores kunder en helt unik mulighed for at nyde vandet.
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GROHE KØKKEN

BRAND

grohe.dk

KVALITET

TEKNOLOGI

DESIGN

BÆREDYGTIGHED

TYSK PERFEKTION FREMMER ULTIMATIVT
KUNDETILLIDEN.

VI MESTRER VAND GENNEM TEKNOLOGI.

SIGNATURELEMENTER FINPUDSET TIL PERFEKTION.

VI ØNSKER AT SIKRE KOMMENDE GENERATIONERS
MULIGHED FOR AT NYDE VAND.

Vi stræber efter at levere suveræne produkter, hvor ikke kun
produkternes overflade er i fokus. Faktisk stiler vi mod intet
mindre end perfektion på hvert eneste trin i processen – lige
fra design til produktion og kundeservice. Vores traditioner
for enestående tysk teknik, strenge interne tests og talrige
eksterne certificeringsprocesser er det, der giver vores
kunder fuldstændig tillid til et navn, de kan stole på.

I vores konstante søgen efter teknologisk innovation arbejder
vi for at integrere de mindste digitale fremskridt og skabe
smarte løsninger, der forbedrer vores kunders nydelse af
vand. Vores interne eksperter udnytter vandets kraft for at
forbedre vores kunders oplevelse hver dag – sandhedens
øjeblik for vores produkter og brand.

Et empatisk og intuitivt designsprog giver os mulighed for at
skabe produkter, der føles, som om de er designet netop til
dig. Dette unikke GROHE DNA, der er både ergonomisk og
visuelt markant, har sikret os utallige designpriser: referencer
i verdensklasse er et vidnesbyrd om vores internationale
anerkendelse.

Vand er i bund og grund lige så vigtigt som den luft,
vi indånder, hvilket er endnu en grund til, at vi er så
passionerede i forhold til det. For at kunne tilbyde ikke kun
nutidens forbrugere, men også kommende generationer
"Pure Freude an Wasser", eller den ægte glæde ved vand,
tilbyder vi bæredygtige produktløsninger som f.eks.
GROHE Blue, GROHE EcoJoy og GROHE SilkMove Koldstart,
og gennem vores bæredygtighedsrapport og anerkendelse
af bæredygtighed demonstrerer vi, at vi som virksomhed
har forpligtet os seriøst til at beskytte planeten.
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PRAKTISKE EGENSKABER
I KØKKENET
GROHE vandsystemer og køkkenarmaturer opfylder alle dine
ønsker med brugerorienterede egenskaber og geniale detaljer,
som gør hele forskellen. Flere valgmuligheder, større komfort
og mere fleksibilitet er grunden til, at vores produkter er sådan
en fornøjelse at bruge.

GROHE KØKKEN

PRAKTISKE EGENSKABER FOOTCONTROL

grohe.dk

30 311 000 / 709531.104
Elektronisk køkkenarmatur, L-tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

GROHE
FOOTCONTROL
Til køkkener, hvor tid er afgørende og bekvemmelighed
er et must, hvorfor så ikke blive håndfri? GROHEs nye
FootControl armaturer kan åbnes og lukkes ved at
trykke let med foden på bunden af skabet, hvilket giver
dig frie hænder og sikrer, at dit armatur holdes rent til
hver en tid. Tre af vores mest populære armaturer fås
nu med denne innovative FootControl teknologi, eller
du kan eftermontere funktionen til ethvert GROHE
køkkenarmatur med udtrækkelig mousseur. Du kan
nu sige farvel til bakterier, rod og besvær ved ganske
enkelt at træde let med foden!

FOOTCONTROL
Rør bunden af skabet med
et blidt fodtryk for at åbne
eller lukke for vandet.

30 309 000 / 724596.100
Eftermonteringssæt
Til opgradering af ethvert GROHE armatur med udtrækkelig
mousseur, så det kan bruges med FootControl teknologi.
Fås til følgende serier:
K7, Zedra, Minta, K4, Essence, Parkfield, Europlus,
Eurodisc Cosmopolitan, Eurodisc, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart
Undtagen til lavtryksmodeller og GROHE EasyTouch armaturer.
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PRAKTISKE EGENSKABER EASYTOUCH

GROHE
EASYTOUCH

grohe.dk

EASYTOUCH
Armaturet skal blot berøres et vilkårligt sted
med håndled, albue eller fingerspids
for at tænde eller slukke for det.

Køkkener er praktiske steder, hvor multitasking er vigtig.
Hvorfor ikke gøre livet lettere for dig selv med et GROHE
touch-aktiveret armatur? Vi har udviklet et valg mellem
to innovative løsninger, der gør det muligt for dig at
styre vandet uden at bruge hænderne, hvilket gør dit
køkken mere hygiejnisk, praktisk og intuitivt at bruge.
GROHE armaturer kan aktiveres med blot et enkelt tryk
fra håndleddet eller albuen. På denne måde kan du
holde hænderne fri og dit armatur skinnende rent. Styr
dit køkken på en ny måde med blot en enkelt berøring.
Køkkenet er centrum for livet i hjemmet – og vi ved jo
godt, at livet sommetider kan være rodet. Med GROHEs
innovative touch-armaturer bliver du ikke forsinket af
klæbrige fingre, og krydskontaminering hører fortiden til.
Med den skjulte GROHE teknologi kan du starte og stoppe
vandgennemstrømningen med en enkelt berøring med
armen eller håndleddet et sted på hanen. Ikke flere fedtede
fingeraftryk eller besvær med at dreje et greb med albuen.
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31 360 001 / 706170.104
Elektronisk køkkenarmatur, L-tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

GROHE KØKKEN

PRAKTISKE EGENSKABER TYPER AF TUDE

grohe.dk

TYPER AF
TUDE
Vores sortiment af tude gør det muligt for dig at kombinere
komfort og praktisk brug med enestående designfleksibilitet.
Vores tude fås i mange forskellige højder, lige fra en kompakt
og lav tud til små rum til en høj tud, der er perfekt til at fylde
gryder, og fås også i et udvalg af U-, C- eller L-formede
modeller, så din stil kan matches perfekt. Har du brug for endnu
større fleksibilitet? Vores tude, der drejer eller er udstyret med
udtrækkelige mousseurbrusere, har ekstra rækkevidde, styrke
og ydeevne til travle køkkener.
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PRAKTISKE EGENSKABER KRAFTIGE STRÅLEMØNSTRE

grohe.dk

KRAFTIGE
STRÅLEMØNSTRE
Gør dine rutineopgaver nemmere ved at tilføre ekstra styrke fra GROHEs
sortiment af professionelle og udtrækkelige mousseurer. Nyd fordelene ved at
få en større arbejdsradius og dermed optimal komfort. På mange af modellerne
kan du også skifte mellem to forskellige strålefunktioner, hvilket giver endnu
større fleksibilitet. GROHE EasyDock funktionen med slange af typen Glideflex
sikrer, at mousseurbruseren nemt og enkelt trækkes tilbage på plads, og på
visse modeller med professionel bruser bruger GROHE EasyDock M en magnet
til ubesværet at føre mousseurbruseren tilbage på plads – hver gang. Når du er
færdig med arbejdet, kan du nyde den rengøringsvenlige fordel ved GROHEs
SpeedClean funktion, som findes på udtrækkelige mousseurbrusere med to
strålemønstre, som gør det muligt for dig at fjerne kalk fra hovedet ved blot
at føre fingeren hen over det.

PROFESSIONEL BRUSER
Er udstyret med en 360°
fjederarm og nem omskiftning
mellem bruseren og mousseuren.
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31 395 DC0 / 716360.116
Professionelt køkkenarmatur

GROHE KØKKEN

PRAKTISKE EGENSKABER KRAFTIGE STRÅLEMØNSTRE

grohe.dk

GROHFLEXX
UDTRÆKKELIG DOBBELTBRUSER
Øger armaturets arbejdsradius og gør det
let at skifte mellem mousseur og bruser.

Med fleksibel, hygiejnisk
GrohFlexx santoprenekøkkenslange

30 270 000 / 706117.104
Køkkenarmatur, høj tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

EASYDOCK M
Integreret magnet til
problemfri fastgørelse
af mousseurbruseren.
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PRAKTISKE EGENSKABER KRAFTIGE STRÅLEMØNSTRE
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EASYDOCK
Garanterer, at den udtrækkelige
mousseurbruser uproblematisk
trækkes tilbage og placeres
korrekt – hver gang.

32 663 001 / 706149.504
Køkkenarmatur, høj tud
med udtrækkelig mousseur

UDTRÆKKELIG
MOUSSEURBRUSER
Øger armaturets funktionsradius
og har forskellige spulemuligheder.

UDTRÆKKELIG
MOUSSEUR
31 482 002 / 706176.104
Køkkenarmatur, høj tud
med udtrækkelig mousseurbruser
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Øger armaturets
funktionsradius.

GROHE KØKKEN

PRAKTISKE EGENSKABER SUPERSTEEL
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GROHE PVD
SUVERÆNT HÅRD
OG RIDSEFAST.
HOLDBARE OVERFLADEBEHANDLINGER SPÆNDER FRA
FINE MATTE TIL SKINNENDE BLANKE SOM DIAMANTER.
GROHE armaturer er fremstillet, så de bevarer deres udseende i årtier og bliver ved med at se lige
så flotte ud som ved første øjekast. Den særlige opskrift på succes ligger i vores langtidsholdbare
overfladekvalitet. GROHE benytter den sidste nye teknologi til at levere overfladebehandlinger
i enestående kvalitet. Den fysiske pådampningsproces PVD (Physical Vapour Deposition) sikrer,
at overfladens sammensætning er tre gange hårdere, og giver overfladebelægninger med et
skinnende gyldent look eller sofistikeret rustfrit stål. Ud over at være hårdere er overfladen også
10 gange mere ridsefast, så den kan bevare sit flotte udseende hele livet igennem.
NYE FARVER

GROHE
SUPERSTEEL

000 I StarLight Chrome

GL0 I Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset

A00 I Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel

DC0 I SuperSteel

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DL0 I Brushed Warm Sunset

AL0 I Brushed Hard Graphite

EN0 I Brushed Nickel

GROHE PVD
10 x større ridsefasthed
3 x større overfladehårdhed

GROHE StarLight
Krom

SUPER UDSEENDE – SUPER HOLDBARHED
For at opfylde sit formål skal et køkkenarmatur være holdbart.
GROHEs SuperSteel overflade mere end lever op til dette krav.
Rent faktisk er den innovative PVD-belægning 10 gange mere
ridsefast end krom. Den silkematte overflade i rustfrit stål ser
ikke kun utrolig flot ud, men demonstrerer også sin holdbarhed
under daglig brug. Fingeraftryk på overfladen? Ikke her. Og der
er heller ingen steder på overfladen, hvor mikrober og bakterier
kan gemme sig, hvilket i høj grad reducerer den mikrobielle risiko.
Så armaturets overflade forbliver hygiejnisk rent, dag efter dag.

Krom
Nikkel

Nikkel

Messing
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PRAKTISKE EGENSKABER FORAN VINDUE
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GROHE
ÅBEN VANDVARMER
I køkkener, der befinder sig langt væk fra den centrale
varmtvandsforsyning, er det meget almindeligt at placere små
kedler direkte under vasken. I disse særlige tilfælde kræves
der et specielt køkkenarmatur til køkkenet. Der løber varmt
vand ud med det samme, og denne løsning giver den perfekte
vandgennemstrømning i kombination med åbne vandvarmere.
Fås til følgende serier:
Zedra, Minta, Europlus, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto,
Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan

GROHE
FORAN VINDUE
Når køkkenvasken placeres foran et vindue, får du udsigt,
der kan berolige og inspirere dig, mens du tilbereder måltider
eller vasker op. Med løsningen GROHE Foran Vindue kan
du uden problemer åbne vinduet og pudse det. Du skal blot
løfte hanen op og lægge den fladt på bordet – så er det klaret.
Fås til følgende serier:
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan
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PRAKTISKE EGENSKABER GROHE ZERO
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GROHE ZERO
(BLY- + NIKKELFRI)
Vand kommer ikke i kontakt med bly eller nikkel pga.
isolerede indvendige vandveje.
Fås til følgende serier:
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan,
Europlus Concetto, Essence New

GROHE
StopVentil
Denne lille stopventil nederst på køkkenarmaturet afbryder
vandforsyningen til opvaskemaskinen eller vaskemaskinen
og giver dig optimal komfort i hverdagen. En enkelt hurtig
omdrejning, og vandet er afbrudt på en sikker måde.
Fås til følgende serier:
Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

GROHE
COOLTOUCH
Ingen risiko for at skolde sig på varme flader
takket være 100 % GROHE CoolTouch.
Fås til følgende serier:
GROHE Red, GROHE Blue, Essence, Concetto, Eurosmart
Side 30 | 31

grohe.dk

GROHE BRAND
PRAKTISKE EGENSKABER I KØKKENET
› GROHE VANDSYSTEMER
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VANDSYSTEMER
Vand er kilden til velvære, frisk, frit flydende og grundlæggende.
Vores sortiment af vandsystemer tilbyder en skræddersyet
drikkeoplevelse af renhed og komfort, der gør vand til en
kilde for sundhed og glæde i hjemmet.

GROHE KØKKEN
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VANDSYSTEMER
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GROHE KØKKEN

VANDSYSTEMER

01
GROHE
BLUE
Side 38
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02
GROHE
RED
Side 68

GROHE KØKKEN

VANDSYSTEMER

GROHE BLUE

grohe.dk

GROHE
BLUE
Nyd fordelene ved frisk filtreret vand, uanset hvor du
befinder dig. I det store GROHE Blue sortiment finder
du modeller, der er designet til enhver situation –
få filtreret vand, vand uden brus eller vand med
brus direkte fra hanen i dit eget køkken, eller vælg
en model, der er ideel til kontorbrug og professionel
brug. Har du kun behov for filtreret vand i dit køkken?
Så er vores basisarmatur det perfekte valg. Alle
versioner af GROHE Blue har samme slanke, moderne
designværdier, intuitiv betjening og indbygget komfort.

01

02

03

GROHE BLUE
HOME

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

Den overlegne løsning til det private hjem.

Den suveræne løsning til kontorer og små /
mellemstore virksomheder.

Det perfekte valg til basisbehovet.
Ganske enkelt perfekt filtreret vand.

SIDE 42
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VANDSYSTEMER

GROHE BLUE
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GROHE KØKKEN

VANDSYSTEMER

GROHE BLUE HOME
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nyhed
GROHE BLUE
HOME
DIN PRIVATE KILDE
TIL VAND
AFKØLET OG MED BRUS
Kan du lide afkølet drikkevand med eller uden brus?
Eller noget midt imellem? Med GROHE Blue kan
du selv vælge. Først filtreres vandet for at fjerne
urenheder. Derefter afkøles det for at skabe den
friske bjergkildesmag. Og når du bruger hanen,
kan du ved tryk på LED-grebet vælge ingen brus,
lidt brus eller meget brus lige ned i glasset.
Frisk vand, der er skræddersyet lige til din smag
og kommer direkte fra hanen – det er så let som
1, 2, 3. Mens det højre greb på en GROHE Blue
hane blander varmt og koldt vand som normalt,
bruges et greb til venstre til afkølet og filtreret vand
og styrer, hvor meget brus der kommer i drikkevandet,
lige fra uden brus til masser af brus.
En LED-indikator i grebet skifter farve, så du hurtigt
kan se det valgte kulsyreindhold – uden brus, lidt brus
eller meget brus – og du kan se, når filterkapaciteten
er faldet til under 10 %, og der snart skal skiftes.
Vandets temperatur kan også indstilles efter din
personlige smag og reguleres mellem 6 °C og 10 °C.

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
BLUE HOME
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GROHE BLUE HOME

grohe.dk

FIND UD AF, HVORDAN GROHE BLUE BRINGER
FORDELE IND I DIT HJEM:
Tuden kan drejes 150°

Hvad hvis du kunne drikke frisk vand lige fra en
bjergkilde – livsbekræftende, tørstslukkende og helt
rent. Forestil dig nu det samme livgivende, uberørte
vand direkte fra din egen køkkenhane. GROHE Blue
vandsystemet gør dette til virkelighed i dit eget hjem.
Det forvandler almindeligt postevand og filtrerer det, så
smagen bliver frisk og ren, som naturen har ønsket det.
Uanset hvordan du ønsker den perfekte forfriskning –
filtreret, afkølet, med brus eller alle tre – så kan
GROHE Blue give dig det direkte fra hanen.

Hygiejnisk mousseur med to udløb

SMAG

Adskilte indvendige vandveje
til ufiltreret postevand og filtreret
drikkevand.

GROHEs filtre fjerner urenheder, så vandet får en ren
og frisk smag, der tilmed er bedre end flaskevands

SUNDHED OG
WELLNESS

Fremadroterende håndtag med riflet
struktur giver et bedre greb

GROHE Blue fjerner selv små partikler, men bevarer
de vigtige mineraler, så det bliver let at udnytte vandets
sunde egenskaber

KOMFORT
Ikke flere tunge flasker, der skal slæbes hjem

BÆREDYGTIGHED
Nænsom ved miljøet med mindre emballagespild
og affaldsbehandling i forhold til flaskevand
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Patron med SilkMove teknologi
giver helt normalt postevand

GROHE KØKKEN

VANDSYSTEMER

GROHE BLUE HOME

grohe.dk

UDEN BRUS, LIDT BRUS ELLER MEGET BRUS:
VALGET ER DIT
Hvor meget brus kan du lide i dit vand? Det handler alt
sammen om smag. GROHE Blue Home har en simpel
og intuitiv mekanisme, der lader dig tilføre kulsyre til
dit drikkevand bare ved at trykke på en knap. Lækkert
og køligt, filtreret vand – nøjagtig som du og hele din
familie kan lide det.

Er du mest til vand uden brus? Hvis du foretrækker dit vand
afkølet og uden brus kan det ikke være nemmere: Bare tryk
på den øverste knap. LED'en lyser blåt, og dit glas fyldes med
en ren forfriskning.
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Med brus – men ikke for meget? Måske en lidt mildere brus?
Det skal du få. Tryk på begge knapper lige efter hinanden –
LED'en lyser turkis – og der produceres en fin og letbrusende
vandstrøm.

Vand med brus - levende med bobler. Hvis det er din opfattelse
af en tørstslukkende himmelsk smag, så bare tryk på den
nederste knap – LED'en lyser grønt – og giver dig et perfekt
glas vand.

GROHE KØKKEN

VANDSYSTEMER GROHE BLUE HOME

ET SUNDERE LIV LIGE FRA KILDEN SOURCE

KOMFORT FRA HANEN

Vand er det mest dyrebare og fascinerende element på
jorden, kilden til selve livet, med dokumenteret gunstig
virkning på vores sundhed, velvære og tilmed udseende.
"Deutsche Gesellschaft für Ernährung" (Det tyske
ernæringsselskab) anbefaler, at vi drikker mindst to liter
vand hver dag.

Tænk et øjeblik på al den energi og det besvær, der skal
til for at sikre en forsyning af flaskevand i hjemmet. Det
skal købes i supermarkedet og derefter slæbes fra bilen
til huset. Når det er kommet frem, skal der findes plads
til diskret opbevaring. Og når flaskerne er tømt, skal
de returneres eller indleveres til genbrug, og så starter
processen forfra igen.

Mange af os vælger at købe flaskevand, enten fordi det
smager bedre end vand fra hanen, eller fordi vi mener,
at det er sundere end postevand. Men videnskabelige
analyser har bevist, at som følge af strenge bestemmelser
og kontroller af vores drikkevandsforsyninger er postevand
mindst lige så godt som flaskevand.
En anden grund til, at folk bruger en mindre formue på
flaskevand, er ønsket om vand med brus. Nu kan GROHE
Blue levere alle fordelene ved flaskevand direkte fra hanen.
Det har en god smag, og der er også mulighed for brus.
Det gør GROHE Blue til den ultimative løsning, ikke kun
for et godt helbred, men også for god smag.

Når du installerer et GROHE Blue system i dit køkken,
kan du sige farvel til alt besværet med flaskevand uden
at gå på kompromis med smag eller sundhed. Du skal
blot åbne for hanen og nyde en forfriskende oplevelse
uden sidestykke. Hvad kan være lettere?
VAND BEHØVER IKKE AT KOSTE VORES JORD
Der går hele syv liter vand til at producere én liter
mineralvand på flaske. For ikke at tale om den brugte
energi, de medfølgende CO2-emissioner og de
1,5 millioner ton plastikemballage, som industrien
bruger hvert år.
Hos GROHE arbejder vi altid på at sikre vandets fremtid,
vores mest dyrebare naturressource. Det er drivkraften
bag udviklingen af produkter såsom GROHE Blue, der
hjælper forbrugerne med lettere at begrænse deres
vand- og energiforbrug.
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MAGIEN ER I FILTRET
Til vores GROHE Blue system har vi arbejdet sammen
med BWT, Europas førende eksperter i filtreret vand,
så vi kunne sikre, at vores system producerer en
forfriskende drikkeoplevelse uden sidestykke. Vores
højtydende standardfilter i str. S fås sammen med
ethvert GROHE Blue Home startsæt. Filtret bruger en
filtreringsproces i fem trin til at fjerne selv de mindste
partikler fra postevandet, men bevarer alle de vigtige
mineraler, der gavner dit helbred.

INDLØBSVAND

BYPASS-INDSTILLING
En lille mængde kalk i vandet er
vigtigt for en behagelig smag og
mineralbalancen. Med bypassindstillingen kan en lille mængde
vand filtreres uden at fjerne kalk
i ionbytteren.

UDLØBSVAND
FEMTRINSFILTRERING

FILTRERING AF BYPASS-VAND

BYPASS AF
VANDGENNEMSTRØMNING

Derudover findes der to andre filtre.
Hvis du bor i et område, hvor vandet
er blødt, er det aktive kulfilter det rette
for dig. Det forbedrer smagen, men
påvirker ikke kulsyreindholdet i vandet.
For at få den bedste smag samt
sundhedsfordele er magnesium+

FIN FILTRERING
Fanger selv de mindste
resterende partikler.

AKTIVT KULFILTER
En ekstra filtreringsproces for at
opnå en maksimal smagsoplevelse.
Bypass-vand filtreres og renses,
mens de vigtige mineraler bevares.

HØJTYDENDE IONBYTTER
Fjerner kalk og metalstoffer.

filtret det ideelle valg. Det tilsætter
op til 35 mg magnesium til hver liter
vand og medvirker dermed til, at du
får tilstrækkeligt af dette nødvendige
mineral, samtidig med at din te eller
kaffe får den bedst mulige smag.
Du kan få flere oplysninger om vores
forskellige filtre ved at besøge: grohe.dk

AKTIVT KULFILTER
(= SMAGSFORBEDRING)
Fjerner klor, metalstoffer, visse
organiske forbindelser, herunder
insekticider og pesticider, for at
få en renere, friskere smag.

FORFILTRERING
Bortfiltrerer grove partikler
af sand og snavs.
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nyhed

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >

HVER GROHE BLUE HOME INDEHOLDER:

BLUE HOME

CO2-FLASKE 425 g

FILTER STR. S

KULSYREAPPARAT
GROHE BLUE HOME

31 454 000 / 705503.704
31 454 DC0 / 705503.716
GROHE Blue Home
Startsæt med L-tud

31 455 000 / 705503.804
31 455 DC0 / 705503.816
GROHE Blue Home
Startsæt med C-tud

Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel

31 456 000 / 705503.904
31 456 DC0 / 705503.916
GROHE Blue Home
Startsæt med U-tud

31 498 000 / 709812.704
31 498 DC0 / 709812.716
GROHE Blue Home
Mono startsæt

GROHE KØKKEN

VANDSYSTEMER

GROHE BLUE PROFESSIONAL

grohe.dk

Er du mest til vand uden brus? Måske en lidt mildere brus?
Det skal du få.
Hvis du foretrækker dit vand
afkølet og uden brus kan
det ikke være nemmere.

31 323 DC1
GROHE Blue Professional
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med filterfunktion,
vandfilter med filterhoved,
køler og kasse med kulsyreapparat

GROHE BLUE
PROFESSIONAL
DEN FRISKE KILDE
TIL KONTORKØKKENER
Kan du godt lide afkølet drikkevand med eller
uden brus? Eller noget midt imellem? Med
GROHE Blue kan du selv vælge. Først filtreres
vandet for at fjerne urenheder. Derefter afkøles
det for at skabe den friske bjergkildesmag. Og
når du bruger hanen, kan du med et lille drej
på grebet vælge ingen brus, lidt brus eller meget
brus lige ned i glasset.
Frisk vand, der er skræddersyet lige til din smag
og kommer direkte fra hanen – det er så let som
1, 2, 3. Mens det højre greb på en GROHE Blue
hane blander varmt og koldt vand som normalt,
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bruges et greb til venstre til afkølet og filtreret
vand og styrer, hvor meget brus der kommer
i drikkevandet, lige fra uden brus til masser
af brus.
En LED-indikator i grebet skifter farve, så du
hurtigt kan se det valgte kulsyreindhold – uden
brus, lidt brus eller meget brus – og du kan se,
når filterkapaciteten er faldet til under 10 %, og
der snart skal skiftes filter. Vandets temperatur
kan også indstilles efter din personlige smag og
reguleres mellem 6 °C og 10 °C.

Vand med brus – levende
med bobler.

GROHE KØKKEN

VANDSYSTEMER

GROHE BLUE PROFESSIONAL

grohe.dk

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
BLUE PROFESSIONAL

31 324 001
31 324 DC1
GROHE Blue Professional
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med filterfunktion,
vandfilter med filterhoved,
køler og kasse med kulsyreapparat

31 346 001
31 346 DC1
GROHE Blue K7 Professional
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med filterfunktion,
vandfilter med filterhoved,
køler og kasse med kulsyreapparat

31 355 001
31 355 DC1
GROHE Blue K7 Professional
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med sidebruser og filterfunktion,
vandfilter med filterhoved,
køler og kasse med kulsyreapparat

HVER GROHE PROFESSIONAL INDEHOLDER:

31 347 002
31 347 DC2
GROHE Blue Minta Professional
startsæt indeholder:
Etgrebsløkkenarmatur
med filterfunktion,
vandfilter med filterhoved,
køler og kasse med kulsyreapparat

31 323 001
31 323 DC1
GROHE Blue Professional
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med filterfunktion,
vandfilter med filterhoved,
køler og kasse med kulsyreapparat

VANDFILTER MED FILTERHOVED,
KØLER OG KASSE MED
KULSYREAPPARAT

Farvevarianter:
001/002 I StarLight Chrome |
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DC1/DC2 I SuperSteel

31 302 001 / 709810.704
31 202 DC1
GROHE Blue Professional
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med filterfunktion,
vandfilter med filterhoved,
køler og kasse med kulsyreapparat

GROHE KØKKEN

VANDSYSTEMER

GROHE BLUE PURE

GROHE BLUE
PURE
REN VANDRAFFINERING
Hvis du foretrækker rent, filtreret, uafkølet vand, er
GROHE Blue Pure din løsning. Mens det højre greb på
GROHE Blue Pure armaturet blander varmt og koldt
vand som normalt, bruges et greb til venstre til filtreret
vand. Du skal blot vælge din armaturstil mellem fire
muligheder – et C- eller U-formet udløb, GROHE Blue
K7 med valgfri udtrækkelig mousseur eller GROHE
Blue Minta, eller tilføj et elegant GROHE Blue Mono
søjlearmatur ved siden af den eksisterende hane –
du kan selv vælge.

33 249 001 / 705508.504
GROHE Blue Pure
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med filterfunktion
og vandfilter med filterhoved

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
BLUE PURE

Side 58 | 59

GROHE KØKKEN

VANDSYSTEMER

GROHE BLUE PURE

grohe.dk

HVER GROHE BLUE PURE INDEHOLDER:

31 354 001
31 354 DC1
GROHE Blue K7 Pure
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med sidebruser og filterfunktion,
glaskaraffel og vandfilter med filterhoved
31 345 002
31 345 DC2
GROHE Blue Minta New Pure
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med filterfunktion
og vandfilter med filterhoved
33 249 001 / 705508.504
33 249 DC1
GROHE Blue Pure
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med filterfunktion
og vandfilter med filterhoved

31 299 001
31 299 DC1
GROHE Blue Pure
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med filterfunktion
og vandfilter med filterhoved
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31 344 001
31 344 DC1
GROHE Blue K7 Pure
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med filterfunktion
og vandfilter med filterhoved

Farvevarianter:
001/002 I StarLight Chrome |

DC1/DC2 I SuperSteel

31 301 001
31 301 DC1
GROHE Blue Mono Pure
startsæt indeholder:
Etgrebskøkkenarmatur
med filterfunktion
og vandfilter med filterhoved

GROHE KØKKEN

VANDSYSTEMER

GROHE BLUE TILBEHØR

GROHE BLUE
TILBEHØR
Få mest muligt ud af det dejlige afkølede og filtrerede vand
fra hanen med vores sortiment af GROHE Blue tilbehør. Fra
udskiftningsfiltre til alle GROHE Blue armaturer til CO2-patroner
til GROHE Blue, afkølet og med brus, plus vores eget sortiment
af GROHE vandglas og karafler, så finder du alt det, du skal
bruge, for at nyde godt af din praktiske forsyning af køligt,
frisk drikkevand i hjemmet.

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
BLUE TILBEHØR
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40 422 000
GROHE Blue
CO2-startsæt,
flaske, 425 g, 4 stk.
Fås som:
40 667 000
GROHE Blue
CO2-refillsæt,
flaske, 425 g, 4 stk.

40 405 000 / 745125.801
GROHE Blue
glaskaraffel

40 423 000
GROHE Blue
CO2-startsæt,
flaske, 2 kg
40 424 000
GROHE Blue
CO2-refillsæt,
flaske, 2 kg

40 437 000
GROHE Blue
glas 6 stk.

40 434 001 / 745125.810
GROHE Blue
rensepatron
40 694 000 / 745125.812
Adapter til GROHE Blue
BWT filterhoved – må kun bruges
i kombination med 40 434 001

40 404 001 / 745125.805
GROHE Blue
Filter str. S
Kapacitet 600 l ved 15° KH

40 848 000
40 848 SD0
GROHE Blue drikkeflaske
Tritan-plast (BPA-fri)
GROHE Blue drikkeflaske
rustfrit stål
500 ml
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40 430 001 / 745125.806
GROHE Blue
Filter str. M
Kapacitet 1500 l ved 15° KH
40 412 001 / 745125.807
GROHE Blue
Filter str. L
Kapacitet 3000 l ved 15° KH

40 547 001 / 745125.808
GROHE Blue
Aktivt kulfilter
Til områder med
en vandhårdhed på < 9° KH
Kapacitet 3000 l
40 691 001
GROHE Blue Magnesium +
Filter med magnesium
og premium smag
Kapacitet 400 l ved 15° KH

GROHE KØKKEN
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GROHE KØKKEN

VANDSYSTEMER

GROHE RED

nyhed
GROHE
RED
DET NYE HOTTE STED
I DIT KØKKEN
Ingen ventetid, når vandet skal koge. Med det innovative
GROHE Red system kan du fylde hvad som helst, fra et krus
til en stor gryde, med kogende varmt vand på et øjeblik –
direkte fra køkkenarmaturet. Med GROHE Red har du
stadig dit sædvanlige køkkenarmatur, men med separate
trykknapper kan du få kogende varmt vand fra hanen.

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
RED
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TEKNOLOGI,
SOM DU KAN STOLE PÅ

Tuden kan drejes
150°

GØR DIT KØKKEN STRØMLINET

REN,
FRISK SMAG

Ingen ventetid, når vandet skal koge. Med det innovative
GROHE Red system kan du fylde hvad som helst, fra et
krus til en stor gryde, med kogende varmt vand på et
øjeblik – direkte fra køkkenarmaturet. Med GROHE Red
har du stadig dit sædvanlige køkkenarmatur, men med
en trykknap kan du få kogende varmt vand fra hanen.
Adskilte indvendige
vandveje til almindeligt
postevand og kogende
drikkevand.

Filtreret vand opvarmet til 100 ºC og med
en uforglemmelig smagsoplevelse

MINDRE SPILD

Fremadroterende håndtag
med riflet struktur giver
et bedre greb

Du tager kun den mængde varmt vand,
som du skal bruge, så du sparer på vandet
og energiforbruget

INGEN
VENTETID

Trykknapper med børnesikring
til kogende vand

Der er hele tiden adgang til kogende varmt
vand blot ved at dreje på hanen, så ventetid
på vand, der skal i kog, hører fortiden til.
Patron med SilkMove teknologi
giver helt normalt postevand

RYD
KØKKENBORDET
Filtreret vand opvarmet til 100 ºC betyder, at
der ikke er behov for en kedel, der fylder og
optager plads. GROHE Red opfylder alle dine
vandbehov med et enkelt armatur.
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KUN ÉN LØSNING –
LET OG ENKELT
SMAG FORSKELLEN
Brug GROHE Red kombineret med et GROHE Blue filter, og
få frisk filtreret vand serveret varmt som fra en kedel. Nyd
din te og kaffe med en dejlig ren smag. Kedlen, hvor vandet
varmes op, er lavet af titanium, der ikke påvirker vandet
med metallisk smag. Det er også meget modstandsdygtigt
over for korrosion og kalkaflejringer, hvilket medfører en
konstant god smag i hele hanens levetid.
FÅ MERE PLADS I KØKKENET
De fleste travle køkkener kan sagtens bruge mere plads
på bordet? Med GROHE Red kan du undgå kedlen på
køkkenbordet og få blandet både varmt og koldt vand
plus kogende varmt vand, det hele fra samme armatur.
Systemets kompakte kedel er designet, så den passer
diskret under vasken, og du får mere bordplads og et
renere og flottere køkken.
SPAR KOSTBAR TID
Aldrig mere ventetid på at en gryde vand koger eller på
en dejlig kop te. Vi har alle travlt i vores liv, og tiden, der
går, mens vandet kommer i kog, kunne bruges bedre
på at slappe af. Uanset om det er kogning af pasta eller
tilberedelse af grøntsager eller babyens flaske, så fjerner
GROHE Red ventetiden på kogende varmt vand, og det
er klart med det samme.
SPAR VAND, SPAR ENERGI
Tænk et øjeblik på, hvor ofte du koger vand, og gør det
igen og igen. Hvor tit bruger du egentligt alt vandet?
Med GROHE Red tager du kun den mængde varmt
vand, som du skal bruge, og sparer kostbart vand og
kostbar tid. Kombineret med den store Red kedel, der
kan erstatte et varmtvandsudløb i køkkenet, vil systemet
spare endnu mere vand. Den store Red kedel leverer
straks det opvarmede vand til både kogende varmt vand
og varmt vand i køkkenarmaturet. Ikke mere vandspild,
mens du venter på at få den optimale temperatur.
KOGENDE VARMT VAND FRA HANEN
Hvor mange gange om dagen fylder du en kedel for at
koge vand? Fra den første kop te om morgenen til en
sen middag med pasta koger vi vand utallige gange og
varmer ofte mere op, end vi har brug for. Med GROHE
Red er vandet opvarmet til 100 ºC og klart, når du har
brug for det. Det er praktisk og sparer vand og tid.
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TEKNOLOGI,
SOM DU KAN
STOLE PÅ
Madlavning, rengøring, sterilisering… og ikke at
forglemme de slet forfriskende kopper te og kaffe.
Der er så mange ting, vi bruger kogende vand til,
hver eneste dag hele livet, så derfor er det ikke så
underligt, at vi gerne vil have, at det skal være så
hurtigt, nemt og økonomisk som muligt. GROHE Red
systemet lader dig nyde komforten ved, at du kan
få kogende vand øjeblikkeligt uden at skulle bruge
en kedel, der fylder på køkkenbordet. Derudover får
du også mange andre fordele. Nyd en renere smag,
som er mere økonomisk end vand fra en kedel, og
som også giver mindre energispild – og altid klar fra
hanen, uanset hvornår. Med tre flotte designmodeller
at vælge imellem gør GROHE Red det muligt for dig
at strømline dit køkken og få opfyldt alle dine krav til
vand i køkkenet i ét elegant armatur.

CHILDLOCK
Sikkerhed er altafgørende i et familiekøkken.
Derfor er GROHE Red armaturer designet
med en børnelås, der gør skoldning praktisk
taget umuligt: For at få det kogende vand til
at løbe skal du først låse den øverste trykknap
op, før den nederste trykknap kan bruges.

GROHE RED TITANIUMKEDEL
Alle kedler i vores GROHE Red kollektion er
fremstillet af titanium. I modsætning til rustfrit
stål og kobber, som er de to metaller, der
traditionelt anvendes til kedler, er titanium
meget modstandsdygtigt over for korrosion
og kalkaflejringer og sikrer dermed perfekt
funktion i hele levetiden. Det garanterer også,
at vandet ikke får en metallisk smag.
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GROHE Red kedler* er omkostnings- og
energieffektive, og isolering betyder, at de
opnår A-klassificering for deres effektivitet.

Kedel str. L til 5,5 l
øjeblikkeligt kogende vand

Kedel str. M til 3 l
øjeblikkeligt kogende vand

Skal du på ferie? Så skal du ganske enkelt
bare omstille kedlen til ferietilstand, hvilket
sikrer, at vand kun opvarmes til 60 ºC,
og giver yderligere energibesparelser.
* GROHE Red kedel str. M:
Energieffektivitet klasse A, varmetab maks.14 Wh
GROHE Red kedel str. L:
Energieffektivitet klasse A, varmetab maks.15,9 Wh
Side 76 | 77

Takket være den type titanium,
der er brugt til fremstilling af
vandtanken, er kedlen desuden
utrolig holdbar og korroderer ikke.

GROHE KØKKEN

VANDSYSTEMER

GROHE RED

grohe.dk

nyhed
BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
RED
HVER GROHE RED INDEHOLDER
KEDEL (STØRRELSE M ELLER L) OG FILTERSÆT.

30 325 001
30 325 DC0
GROHE RED Duo
L-tud, str. L
30 327 001
30 327 DC0
GROHE RED Duo
L-tud, str. M

KEDEL		
STR. L		

30 079 001
30 079 DC0
GROHE RED Duo
C-tud, str. L
30 083 001
30 083 DC0
GROHE RED Duo
C-tud, str. M

30 080 001
GROHE RED Mono
C-tud, str. L
30 085 001
GROHE RED Mono
C-tud, str. M

Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |

Side 78 | 79

DC1 I SuperSteel

KEDEL
STR. M

grohe.dk

GROHE BRAND
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Side 80 | 81

GROHE PREMIUM
LIFESTYLE KOLLEKTIONER
Hos GROHE forstår vi, at dit køkken afspejler, hvem du er.
Det er mere end et sted, hvor du laver mad og gør rent –
det er dér, hvor du udtrykker dig, har det sjovt og tilmed
udfordrer dig selv. Derfor har vi skabt et produktsortiment,
der slipper din indre amatørkok fri, med professionel
funktionalitet, der ikke svigter, skræddersyede funktioner,
der støtter din præstation, og intelligent design, der
afspejler din personlige smag. Med GROHE Premium
Lifestyle kollektioner kan dit køkken få lige så meget
personlighed som dig.

GROHE KØKKEN

Side 82 | 83

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

K7

grohe.dk

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

K7

GROHE
K7
Den slanke K7-serie imponerer med sit professionelle design
af køkkenarmaturer med to forskellige højder på tuden og
en fjederarm, der kan drejes 360° for optimal fleksibilitet, og
en solid metalbruser med mulighed for let at skifte mellem
mousseur- og brusefunktion. K7-serien har også en drejetud
og varianter med udtrækkelig dobbeltbruser og sidebruser,
der garanterer en høj ydelse og et imponerende design.
K7-kollektionen giver ultimativ fleksibilitet til køkkener, hvor
ydelse har stor betydning.

32 950 000 / 716363.104
Professionelt køkkenarmatur

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
K7

Side 84 | 85

Side 85 | 85

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

K7

grohe.dk

32 176 000
Køkkenarmatur
med udtrækkelig
dobbeltbruser

Side 86 | 87

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

K7

grohe.dk

32 175 000
32 175 DC0
Køkkenarmatur

31 379 000 / 716362.104
31 379 DC0 / 716362.116
Køkkenarmatur

32 176 000
32 176 DC0
Køkkenarmatur
med udtrækkelig mousseur

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
K7

Side 88 | 89

32 950 000 / 716363.104
32 950 DC0
Køkkenarmatur
Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |

DC0 I SuperSteel

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

K7 FOOTCONTROL

grohe.dk

nyhed
GROHE
K7 FOOTCONTROL
Opfyld dit køkkens professionelle potentiale med K7 FootControl
armaturet. Nyd godt af den høje ydeevne, der kendetegner
K7's professionelle brusefunktion, kombineret med komforten
ved FootControl teknologien. Armaturets friske arkitektoniske
stil gør det til et designstykke i sig selv, og de exceptionelle
professionelle funktioner gør, at armaturet er mere end rustet
til at klare mange forskellige opgaver. Til travle køkkener, hvor
effektivitet er et must, giver K7 FootControl armaturet dig total
kontrol – og frigør dine hænder til andre opgaver.

30 312 000 / 716364.104
30 312 DC0 / 716364.116
Elektronisk køkkenarmatur
med professionel brusefunktion

Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |

Side 90 | 91

DC0 I SuperSteel

Side 91 | 91

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

MINTA

grohe.dk

GROHE
MINTA
Et stilfuldt, minimalistisk køkken betyder ikke, at du skal gå
på kompromis med ydeevnen. Det første, du lægger mærke
til ved GROHEs Minta armatur, er dets slanke, rene silhuet,
der er perfekt til det moderne køkken. Men det, du kommer
til at nyde dag efter dag, er den fantastiske fleksibilitet. Med
udtrækkelig mousseur med to brusefunktioner bliver det
nemt at rengøre, skylle og klargøre, så du får det optimale
ud af dit køkken.

30 274 000 / 705786.604
30 274 DC0 / 705786.616
Køkkenarmatur, L-tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

32 168 000 / 705795.104
32 168 DC0 / 705795.116
Køkkenarmatur, L-tud
med udtrækkelig mousseur
31 397 000
til åben vandvarmer

Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |

Side 92 | 93

DC0 I SuperSteel

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

MINTA

grohe.dk

31 375 000 / 705778.104
31 375 DC0
Køkkenarmatur, L-tud

32 488 000 / 705792.104
32 488 DC0 / 705792.516
Køkkenarmatur, U-tud

32 067 000 / 705794.104
32 067 DC0 / 705794.116
Køkkenarmatur, U-tud
med udtrækkelig mousseur
32 322 000 / 705793.104
32 322 DC0 / 705793.116
Køkkenarmatur, U-tud
med udtrækkelig mousseurbruser

Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |

Side 94 | 95

DC0 I SuperSteel

Side 95 | 95

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

MINTA

grohe.dk

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
MINTA

32 917 000 / 705798.504
32 917 DC0 / 705798.516
32 917 LS0
32 917 KS0
Køkkenarmatur, C-tud
32 511 000
til åben vandvarmer

32 918 000 / 705787.104
32 918 DC0 / 705787.216
Køkkenarmatur, C-tud
med udtrækkelig mousseur
32 918 00E / 705790.704
med GROHE EcoJoy
32 321 000 / 705791.104
32 321 DC0 / 705791.116
Køkkenarmatur C-tud
med udtrækkelig mousseurbruser

Farvevarianter:
000/00E I StarLight Chrome |

Side 96 | 97

DC0 I SuperSteel |

LS0 I MoonWhite |

KS0 I Velvet Black

Side 97 | 97

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

MINTA TOUCH

grohe.dk

nyhed
GROHE
MINTA TOUCH
De sensuelle kurver og buer i GROHEs Minta serie er
moderne og underspillede, og de går aldrig af mode,
fordi de passer perfekt til det nutidige køkken. Nu kan
du få det ultimative inden for renlighed og komfort med
EasyTouch modellen. Med Minta Touch kan du tænde
og slukke for vandflowet med en berøring med armen,
så du bevarer styringen.

31 358 001 / 706169.104
Elektronisk køkkenarmatur,
C-tud med udtrækkelig
mousseurbruser

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
MINTA TOUCH

Side 98 | 99

Side 99 | 99

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

MINTA TOUCH

grohe.dk

GROHE
MINTA TOUCH

31 360 001 / 706170.104
31 360 DC1 / 706170.116
Elektronisk køkkenarmatur, L-tud
med udtrækkelig mousseur

31 358 001 / 706169.104
31 358 DC1 / 706169.116
Elektronisk køkkenarmatur, C-tud
med udtrækkelig mousseurbruser

Minta Touch er godkendt og anbefales til brug af handicappede og ældre. Den er blevet testet
og bedømt til at være "god" af GGT (Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik) for handicapvenligt
byggeri pga. dens betjeningsteknik med en enkelt berøring og ergonomisk design.

Farvevarianter:
001 I StarLight Chrome |

Side 100 | 101

DC1 I SuperSteel

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

ZEDRA

grohe.dk

GROHE
ZEDRA

32 294 SD1
Køkkenarmatur
med udtrækkelig dobbeltbruser

GROHEs Zedra har en knap med dobbelt kontrol og
låsefunktion, så du let kan skifte mellem brusefunktioner,
og en SpeedClean dyse, der gør fjernelse af kalkaflejringer
til den rene afslapning. Vælg mellem en blank GROHE
StarLight krombelægning, en mat SuperSteel finish eller
de antibakterielle egenskaber ved GROHE RealSteel,
og få et armatur, der både er smukt og holdbart.

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
ZEDRA

Side 102 | 103

Side 103 | 103

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

ZEDRA

grohe.dk

32 294 001 / 706141.504
Køkkenarmatur
med udtrækkelig dobbeltbruser

Side 104 | 105

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

ZEDRA

grohe.dk

32 296 000 / 706142.504
32 296 SD0 / 706142.519
Køkkenarmatur
med udtrækkelig mousseurbruser

31 203 000 / 706165.504
Køkkenarmatur
med udtrækkelig mousseurbruser
og afspærringsventil

30 026 000 / 740524.504
30 026 SD0 / 740524.519
Søjlearmatur

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
ZEDRA

Side 106 | 107

32 553 000 / 706140.504
32 553 SD0 / 706140.519
Køkkenarmatur
med udtrækkelig dobbeltbruser
32 555 000 / 706143.504
til åben vandvarmer

Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |

SD0 I Rustfrit stål

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

ZEDRA TOUCH

grohe.dk

GROHE
ZEDRA TOUCH
Et markant og elegant ydre dækker over avanceret teknologi
i det nye Essence armatur. Den cylindriske form er superslank,
takket være en ny lille patron, der udstråler stilfuld elegance
uden at gå på kompromis. Et solidt metalbrusehoved garanterer
livslang ydelse, og du kan let skifte mellem to strålemønstre
med en skiftefunktion, der lægger vægt på fleksibilitet.

30 219 001 / 706114.104
30 219 DC1
Elektronisk køkkenarmatur
med udtrækkelig dobbeltbruser

Farvevarianter:
001 I StarLight Chrome |

Side 108 | 109

DC1 I SuperSteel

Side 109 | 109

GROHE KØKKEN

Side 110 | 111

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

ESSENCE

grohe.dk

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

ESSENCE

GROHE
ESSENCE
Du kan vælge mellem to modeller, én med drejetud
og én med en solid udtrækkelig metalbruser, der gør
det let at skifte mellem mousseur og bruser. Du kan
også vælge mellem to flotte og holdbare typer finish,
og du kan dermed se, at et lækkert design ikke betyder,
at du skal gå på kompromis med funktionalitet.
30 270 000 / 706117.104
Køkkenarmatur, høj tud
med udtrækkelig
dobbeltbruser

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
ESSENCE

Side 112 | 113

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

ESSENCE

grohe.dk

nyhed
OPLEV DE SPÆNDENDE
NYE FARVER I
ESSENCE SERIEN
HARD GRAPHITE

| A00

COOL SUNRISE

| GL0

POLISHED NICKEL

| BE0

Inspireret af de farvetrends, der er fremme på internationale
designmesser over hele verden, tilbyder GROHE nu 10 typer
farvefinish, der for første gang præsenteres i den komplette
Essence serie. Med det omfattende udvalg af størrelser, farver
og overfladebelægninger forkæler den nye Essence serie dig
med et hav af valgmuligheder. Hele sortimentet – fra armaturer
til brusere og tilbehør – giver dig fire forskellige farver at vælge
imellem , enten med en elegant mat eller en super blank finish.
Fås også i SuperSteel og krom. Det er, hvad vi kalder valgfrihed.

WARM SUNSET

| DA0

SUPERSTEEL
Side 114 | 115

| DC0

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

ESSENCE

grohe.dk

30 269 000 / 705812.504
Køkkenarmatur, høj tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

30 270 000 / 706117.104
Køkkenarmatur, høj tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel
Side 116 | 117

GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

ESSENCE FOOTCONTROL

GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL
Giv dit køkken et præg af minimalistisk renhed, mens du nyder
de praktiske muligheder, der er forbundet med håndfri betjening,
når du bruger GROHEs Essence FootControl armatur. Essence
armaturets slanke, rene linjer er det perfekte supplement til et
nutidigt køkken, hvor vores one-touch FootControl gør det muligt
for dig at holde hænderne fri og dit armatur fri for bakterier og
urenheder. Med udtrækkelig dobbeltbrusefunktion og den flotte
og holdbare GROHE StarLight finish er Essence FootControl det
perfekte valg, når du ønsker et problemfrit køkkendesign.

30 311 000 / 709531.104
30 311 DC0 / 709531.116
Elektronisk køkkenarmatur, L-tud
med professionel spulebruser

Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |

Side 118 | 119

DC0 I SuperSteel

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

ESSENCE PROFESSIONAL

DEN FARVERIGE
VERDEN KENDT SOM
ESSENCE PROFESSIONAL
Gør dit køkken endnu mere funktionelt med det slanke, arkitektoniske
Essence Professional armatur, der er designet til at udstyre dig med
professionelle funktioner og komfort i dit hverdagsprogram. Fra den
360 graders drejelige fjederarm til det ubesværede magnetsystem
EasyDock M beregnet til metalhovedet med dobbeltbruser er hver eneste
detalje designet med tanke på brugervenlighed. Med GrohFlexx teknologi
er den hygiejniske santoprene-slange ikke kun nem at rengøre, men fås
også med 10 forskellige typer farvefinish, der passer til ethvert køkken.

Side 120 | 121

grohe.dk

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

ESSENCE PROFESSIONAL

grohe.dk

nyhed

30 294 000 / 705769.104
30 294 DC0 / 705769.116
Professionelt køkkenarmatur

Du kan kombinere Essence Professional (krom/SuperSteel)
med 10 forskellige farver til slangen, så du får det perfekte match til dit køkken.
Farvemuligheder (slange) Kun i kombination med standardversionen 30 294 000/DCO:
MW0 I Råhvid
XC0 I Mørkegrå
YF0 I Gul		
YR0 I Orange
DP0 I Pink
DU0 I Lilla		
GE0 I Grøn
TY0 I Blå		

Side 122 | 123

DG0 I Rød		
HG0 I Mørkebrun		

Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |

DC0 I SuperSteel 

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

EUROCUBE

31 395 000 / 716360.104
Professionelt køkkenarmatur

Side 124 | 125

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE
Vis din personlighed med GROHEs kubistiske mesterværk.
Eurocubes stærke linjer og solide, arkitektoniske form er
perfekt til moderne køkkener, hvor der er fokus på design.
Lige fra grebets profilerede detaljer til de nye professionelle
funktioner er det et armatur til dem, der både er stilbevidste
og seriøse omkring deres madlavning.

31 255 000 / 705973.104
Køkkenarmatur

31 255 000 / 705973.104
31 255 DC0
Køkkenarmatur

31 395 000 / 716360.104
31 395 DC0 / 716360.116
Professionelt køkkenarmatur

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
EUROCUBE
Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |

Side 126 | 127

DC0 I SuperSteel

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

K4

GROHE
K4
Få en køkkenoplevelse, der er helt anderledes. K4 ligner ikke
noget andet armatur, og så kan det tilbyde en professionel
ydelse i centrum af hjemmet. Det buende ydre dækker over
en tud, der kan dreje helt rundt, 360°, og en udtrækkelig
spulebruser, og det giver total frihed og komfort.

33 782 000 / 705815.104
Køkkenarmatur
med udtrækkelig dobbeltbruser

33 786 000 / 705816.104
Køkkenarmatur
med udtrækkelig mousseur

Side 128 | 129

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

AMBI

GROHE
AMBI
Vælg en moderne klassiker fra serien af Ambi armaturer.
Avanceret teknologi møder subtile designløsninger i Ambis
to modeller, der begge har den komfortable funktionalitet
i dobbelte fremadroterende greb.

30 190 000
Cosmopolitan
Togrebskøkkenarmatur

30 189 000
Contemporary
Togrebskøkkenarmatur

Side 130 | 131

GROHE KØKKEN

PREMIUM LIFESTYLE KOLLEKTION

PARKFIELD

GROHE
PARKFIELD
Enkel, strømlinet og moderne – GROHEs Europlus appellerer
til alle. Den profilerede hane er smukt integreret med det
smidige greb, der er vippet 7 grader for at få let betjening
og optimal ergonomi. Vælg mellem en lav og en mellemhøj
tudmodel og en udtrækkelig dobbeltbruser for at få endnu
større fleksibilitet.

30 215 000
30 215 DC0
Køkkenarmatur
med udtrækkelig dobbeltbruser

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
PARKFIELD
Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |

Side 132 | 133

DC0 I SuperSteel
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Side 136 | 137

176

GROHE
PERFORMANCE
SERIER
Få mest muligt ud af dit travle køkken med GROHEs Performance
serier. De er skabt for at kunne tilbyde dig et omfattende udvalg af
praktiske funktioner, der gør det lettere, mere sikkert og mere
behageligt at bruge køkkenet, så du ikke kan undgå at finde
den perfekte løsning. Med et stort udvalg af moderne design
samt alsidige højde- og installationsmuligheder tilfører GROHE
Performance serierne brugbar værdi og funktionalitet, der hver dag
gør dit liv lettere.

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EUROPLUS

GROHE
EUROPLUS

33 933 002 / 706116.104
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

Enkel, strømlinet og moderne – GROHEs Europlus appellerer
til alle. Den profilerede hane er smukt integreret med det
smidige greb, der er vippet 7 grader for at få let betjening
og optimal ergonomi. Vælg mellem en lav og en mellemhøj
tudmodel og en udtrækkelig dobbeltbruser for at få endnu
større fleksibilitet.

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
EUROPLUS

Side 138 | 139

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EUROPLUS

grohe.dk

32 941 002
Køkkenarmatur, lav tud

33 930 002 / 706135.504
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
33 931 002 / 706136.504
til åben vandvarmer

32 942 002
Køkkenarmatur, lav tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

33 933 002 / 706116.104
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

Side 140 | 141

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Køkkenarmatur
med udtrækkelig dobbeltbruser

Side 142 | 143

grohe.dk

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EURODISC COSMOPOLITAN

grohe.dk

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Eurodisc Cosmopolitan er et bevis på, at et særdeles
praktisk design kan fungere i balance med et attraktivt,
moderne design. Det er den ideelle løsning til perfekte
køkkenomgivelser. Du vil elske de mange forskellige
muligheder, der er lette at installere og endnu lettere
at bruge, og det slanke look understreges af en skrå
tud og et greb, der hælder lidt.

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Køkkenarmatur
med udtrækkelig dobbeltbruser

32 257 002
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
med udtrækkelig dobbeltbruser
31 121 002
til åben vandvarmer

Side 144 | 145

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EURODISC COSMOPOLITAN

grohe.dk

33 770 002
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
31 206 002
til åben vandvarmer

33 312 002
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
til montering foran vindue

23 657 000
Køkkenarmatur, str. M,
med pop-up-bundventil

31 237 002
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
med afspærringsventil
31 120 002
til åben vandvarmer

32 259 002
Køkkenarmatur, høj tud
31 242 002
til åben vandvarmer

Side 146 | 147

31 122 002
Køkkenarmatur til vask, høj tud
med udtrækkelig mousseur
32 546 002
til åben vandvarmer

33 772 002 / 18 349 L02
Køkkenarmatur, vægmonteret
med hylde

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EURODISC

GROHE
EURODISC
Smart design kombineret med praktiske funktioner –
Eurodisc leverer på alle fronter. En drejetud gør de daglige
opgaver lettere, og det elegante greb kan betjenes med
to fingre, så du får god kontrol uden at anstrenge dig.
Tilføj en ekstra udtrækkelig dobbeltbruser, og du har
en skøn og fleksibel løsning til ethvert travlt køkken.

32 257 001 / 705781.504
Køkkenarmatur, lav tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
EURODISC
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GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EURODISC

grohe.dk

32 257 001 / 705781.504
Køkkenarmatur, lav tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

33 770 001 / 705785.504
Køkkenarmatur, lav tud
33 771 001 / 705782.504
Køkkenarmatur, lav tud

Side 150 | 151

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER CONCETTO

GROHE
CONCETTO
Med Concetto bliver det gode design tilgængeligt for
alle, og det er ideelt til køkkener, hvor det stilfulde
og praktiske kombineres. Hvis du sætter pris på
design, vil du elske den markante silhuet baseret på
en cylinderserie, mens den hårdtarbejdende kok vil
værdsætte fingerspidskontrol og fantastisk ydelse.

31 491 DC0 / 705767.116
Professionelt køkkenarmatur

31 491 000 / 705767.104
Professionelt køkkenarmatur

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
CONCETTO

Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |

Side 152 | 153

DC0 I SuperSteel

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER CONCETTO

30 273 001 / 706145.604
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

Side 154 | 155

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER CONCETTO

31 128 001 / 706157.104
31 128 DC1 / 706157.116
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
31 213 001
til åben vandvarmer

grohe.dk

31 483 001 / 706177.104
31 483 DC1 / 706177.116
Køkkenarmatur, høj tud
med udtrækkelig mousseurbruser

31 129 001
31 129 DC1
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
med udtrækkelig mousseur

32 661 001 / 706148.604
32 661 DC1 / 706148.616
Køkkenarmatur, høj tud
31 132 001 / 706159.104
til åben vandvarmer

31 214 001
til åben vandvarmer

32 666 001 / 706164.104
med afspærringsventil

31 210 001 / 706155.104
til foran vindue
31 211 001
til åben vandvarmer

30 273 001 / 706145.604
30 273 DC1
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

32 663 001 / 706149.504
32 663 DC1 / 706149.616
Køkkenarmatur, høj tud
med udtrækkelig mousseur

32 659 001 / 706147.604
32 659 DC1 / 706147.616
Køkkenarmatur, lav tud

31 212 001
til åben vandvarmer

Farvevarianter:
001 I StarLight Chrome |

Side 156 | 157

DC1 I SuperSteel

32 667 001 / 709179.104
Køkkenarmatur, vægmonteret

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Flot design og fantastisk ydelse lige ved hånden
med Eurostyle Cosmopolitan serien. Fra grebets
indbydende rombeform til et udvalg af dynamiske
tudformer har Eurostyle Cosmopolitan en løsning
til alle slags køkkenmiljøer.

31 124 002
Køkkenarmatur, mellemhøj tud

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Side 158 | 159

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EUROSTYLE COSMOPOLITAN

33 975 002 / 706174.104
Køkkenarmatur, høj tud

grohe.dk

31 126 002
Køkkenarmatur, høj tud
med udtrækkelig mousseur

31 127 002 / 705971.104
til åben vandvarmer

31 124 002
Køkkenarmatur, mellemhøj tud

31 153 002
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
med afspærringsventil

31 152 002
til åben vandvarmer
31 159 002
til foran vindue

31 482 002 / 706176.104
Køkkenarmatur, høj tud
med udtrækkelig mousseurbruser

30 221 002 / 706173.104
Køkkenarmatur, høj tud

33 977 002 / 705970.104
Køkkenarmatur, lav tud
33 984 002
til åben vandvarmer

Side 160 | 161

33 982 002 / 709178.104
+ 18 383 002
Køkkenarmatur, vægmonteret
med hylde

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
Enkelhed ligger til grund for godt design og funktionalitet
Derfor fokuserer GROHEs Eurosmart Cosmopolitan serie
på det grundlæggende for at skabe en kollektion med
holdbare detaljer og arkitektonisk kant.
Sæt de ergonomiske og arkitektoniske linjer i centrum af
dit køkken med Eurosmart Cosmopolitan. Med denne serie
er enkelhed ikke ensbetydende med få valgmuligheder –
fra de tre højdevalg til den brugervenlige drejetud eller
udtrækkelige mousseurbruser kan du vælge den løsning,
der passer til dig og dit moderne køkken.

31 481 000 / 706175.104
Køkkenarmatur, høj tud
med udtrækkelig mousseurbruser

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
EUROSMART COSMOPOLITAN
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GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EUROSMART COSMOPOLITAN

grohe.dk

32 843 000 / 705817.504
32 843 DC0
Køkkenarmatur, høj tud

30 193 000 / 705809.504
30 193 DC0 / 705809.516
Køkkenarmatur, mellemhøj tud

32 843 00E / 705817.604
med GROHE EcoJoy

30 194 000
30 194 DC0
til åben vandvarmer

31 180 000 / 706167.504
til åben vandvarmer

32 842 000 / 705818.504
Køkkenarmatur, lav tud
32 842 00E
med GROHE EcoJoy

31 481 000 / 706175.104
Køkkenarmatur, høj tud
med udtrækkelig mousseurbruser

31 179 000 / 706168.504
til åben vandvarmer

Farvevarianter:
000/00E I StarLight Chrome |

Side 164 | 165

DC0 I SuperSteel

30 195 000
Køkkenarmatur, mellemhøj tud
med afspærringsventil

31 170 000
Køkkenarmatur, lav tud
foran vindue
31 161 000
Køkkenarmatur, lav tud
med afspærringsventil

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EUROSMART

GROHE
EUROSMART

30 305 000 / 706166.104
Køkkenarmatur, lav tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

Skab et køkken, hvor hele familien kan nyde det nye armatur
GROHE Eurosmart. Ubesværet kontrol, uforlignelig ydelse og
temperatursikker betjening kombineres i et slankt og moderne
design. Det solide cylindriske element, tudens elegante kurve –
den nye Eurosmart serie ser fantastisk ud og har stor fleksibilitet.
Den nye Eurosmart fås i to højder, har en nyttig drejetud og
mulighed for at vælge den vandbesparende GROHE EcoJoy funktion
eller den energibesparende koldstartspatron GROHE SilkMove
Koldstart, så den vil passe perfekt til dit travle familiekøkken.
Tag dit køkken op på næste niveau med det nye, udtrækkelige
Eurosmart køkkenarmatur. Udstyret med Eurosmarts basisfunktioner
og en ekstra funktionel udtrækkelig dobbeltbruser vil dette Eurosmart
armatur hjælpe dig med at udføre dine daglige køkkenopgaver blot
ved hjælp af fingerspidserne. Den udtrækkelige dobbeltbruser giver
dig en større arbejdsradius med armaturet, samtidig med at du nemt
kan skifte mellem to brusefunktioner. EasyDock mekanismen sikrer,
at mousseurbruseren nemt trækkes tilbage og fastgøres – hver gang.
Det udtrækkelige Eurosmart armatur fås med blank kromoverflade
eller mat SuperSteel finish, så det passer perfekt til dit køkken.

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
EUROSMART
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GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EUROSMART

grohe.dk

Udtrækkelig
dobbeltbruser
EasyDock

Integreret temperaturbegrænser
Bly- og nikkelfri

SpeedClean
mousseur

Ingen risiko for at skolde sig på varme flader
takket være 100 % GROHE CoolTouch
EasyExchange
Mousseuren er let at installere
og afinstallere med en mønt
35-mm-patron med
integreret temperaturbegrænser

MODERNE FORM
OG INTELLIGENT
TEKNOLOGI

GROHE patron med integreret
temperaturbegrænser Kan indstilles individuelt
til den ønskede maksimale vandtemperatur

Side 168 | 169

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER EUROSMART

grohe.dk

33 202 002 / 705805.404
33 202 DC2 / 705805.416
Køkkenarmatur, høj tud
33 281 002 / 705804.404
33 281 DC2
Køkkenarmatur, lav tud
bly- og nikkelfri

33 490 002 / 705806.404
Køkkenarmatur, høj tud
med GROHE SilkMove Koldstart
med afspærringsventil

33 281 20E / 705804.504
med GROHE EcoJoy
30 260 002 / 705801.404
Køkkenarmatur, lav tud
bly- og nikkelfri
med GROHE SilkMove Koldstart

30 305 000 / 706166.104
30 305 DC0 / 706166.116
Køkkenarmatur, lav tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

32 482 002 / 709183.504
Køkkenarmatur
vægmonteret

31 509 002 / 709182.404
Køkkenarmatur
vægmonteret
med 150 mm fremspring
31 391 002
med 217 mm fremspring
32 224 002 / 709182.504
med 277 mm fremspring
Fås også som sampak bestående af:
Køkkenarmatur, lav tud, bly- og nikkelfri
1 hjørneventil og 1 kombineret hjørneventil
til opvaskemaskine 31 478 000

Farvevarianter:
000/002/20E I StarLight Chrome |

Side 170 | 171

DC0/DC2 I SuperSteel

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER BAULOOP & BAUEDGE

GROHE
BAULOOP & BAUEDGE
Slående enkelhed er det, der definerer GROHE Bau. Den cylindriske
tud giver en designlethed, der er ideel til arkitektonisk indretning
uden at gå på kompromis med ydelse. Det unikke ringformede
greb på BauLoop og det rombeformede greb på BauEdge giver
en ekstrem let betjening.

31 367 000 / 705799.504
GROHE BauEdge
Køkkenarmatur

31 368 000 / 705799.604
GROHE BauLoop
Køkkenarmatur

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
BAULOOP & BAUEDGE
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GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER COSTA S & COSTA L

grohe.dk

GROHE
COSTA S

GROHE
COSTA L

Kan du forbedre en klassiker? Det er lige præcis det, vi har
gjort hos GROHE. Costa kollektionen blev lanceret første
gang i 1970'erne, og vi har forbedret den lige siden. Designet
har bestået tidens test og er blevet forbedret og opdateret
med GROHEs sidste nye teknologiske bedrift.

Nyfortolket klassisk design til det moderne køkken –
Costa L bruger det klassiske Costa design og tilføjer
solide metalgreb og slidstærke dele med look og
funktionalitet, der er designet til at holde.

31 831 001
Køkkenarmatur
31 930 001
til åben vandvarmer

31 819 001 / 705500.104
Køkkenarmatur

31 191 001
Køkkenarmatur
vægmonteret

BESØG OS ONLINE
KØKKEN >
COSTA

Side 174 | 175

GROHE KØKKEN

PERFORMANCE SERIER SÆBEDISPENSERE

GROHE
SÆBEDISPENSERE
Den perfekte måde at sætte prikken over i'et i dit køkken
er ved at bruge en af GROHEs moderne og elegante
sæbedispensere. De er praktiske og slidstærke og
konstrueret med klassisk GROHE håndværk, og så er de
designet til at passe til alle GROHEs køkkenarmaturer.

40 535 000 / 774369.604
40 535 DC0 / 774369.616
Cosmopolitan sæbedispenser
til flydende sæbe
beholder 0,4 l

40 536 000 / 774369.704
40 536 DC0
Contemporary sæbedispenser
til flydende sæbe
beholder 0,4 l

40 537 000 / 774369.804
40 537 DC0
Authentic sæbedispenser
til flydende sæbe
beholder 0,4 l

40 553 000 / 774369.904
40 553 DC0
Zedra sæbepumpe
til flydende sæbe
beholder 0,4 l

Farvevarianter:
000 I StarLight Chrome |

Side 176 | 177

DC0 I SuperSteel

GROHE KØKKEN

grohe.dk

OVERSIGT OVER GROHE FUNKTIONALITET
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40 537 000 / 40 537 DC0

SÆBEDISPENSER

40 553 000 / 40 553 DC0

SÆBEDISPENSER
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SÆBEDISPENSER
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GROHE KØKKEN
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GROHE LAVTRYKSFITTINGS
BEDSTE MATCH –
VORES ANBEFALING

GROHE KØKKEN

grohe.dk

GÅ PÅ OPDAGELSE I
GROHES VERDEN
Det, du ser her, er kun et lille udsnit af det, GROHEs verden har at byde på. Uanset om
du leder efter idéer og inspiration eller løsninger til bad og køkken, finder du det her.
Du skal blot scanne QR-koderne for at få vist de nyeste brochurer som download eller
PDF på din tablet eller smartphone. Eller besøg GROHEs verden på grohe.dk

BLUE HOME BROCHURE
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WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT.
MAGASIN

BADEVÆRELSESBROCHURE

SPA BROCHURE

KERAMIKBROCHURE

SENSIA ARENA BROCHURE

RAPIDO SMARTBOX BROCHURE

EN GLOBALT
FORBUNDET
VIRKSOMHED
GROHE ER EN DEL AF LIXIL – EN GLOBAL LEDER
INDEN FOR BOLIG- OG BYGGEBRANCHEN.
LIXIL, der startede i Japan i begyndelsen af det 20. århundrede,
er i dag den største virksomhed i vores branche med en unik
produktportefølje, der spænder over alt lige fra teknologier,
der revolutionerer den måde, vi interagerer med vand på,
til et fuldt sortiment af materialer til indvendig og udvendig
brug og produkter til huse og store arkitektoniske projekter.
Med aktiviteter i 150 lande designer og fremstiller LIXIL
produkter, der bruges af mere end én milliard mennesker
rundt om i verden hver dag.
Verden forandrer sig hurtigt, og LIXILs virksomheder
er med til at forme den. På tværs af vores brands og
teknologier designer og fremstiller vi morgendagens
boligløsninger i dag. Fra udvikling af smarte innovationer
i private hjem og på kontorer til nyfortolkning af verdens
mest berømte skylines transformerer LIXILs produkter de
rum, vi bruger, når vi arbejder, uddanner os, rejser, slapper
af og lever livet.
Ud over GROHE omfatter LIXILs serie af
verdensklassebrands også American Standard,
INAX, DXV by American Standard og Permasteelisa.
Kombineret gør vores brands os til nummer ét inden for
armaturer og VVS-relaterede produkter på globalt plan,
og vi er Japans største leverandør af produkter til hjemmet.
Vi er førende på mange andre forskellige områder rundt
om i verden takket være vores fælles fokus på at skabe
innovationer, der rent faktisk forbedrer menneskers liv.

Sammen er vi stærkere. Ved at kombinere vores GROHE
ekspertise som førende i verden inden for sanitetsløsninger
med den unikke teknologi og viden fra LIXILs andre brands
inden for vandteknologi tilbyder GROHE nu komplette
badeværelsesløsninger, der indeholder innovative produkter
som f.eks. duschtoiletter og SmartControl brusere samt
revolutionerende teknologier som f.eks. AquaCeramic
sanitetsartikler, der holder sig rene i 100 år. LIXILs produkter
og løsninger er smukke, funktionelle og pålidelige og ændrer
den måde, mennesker lever på i hele verden.
Sammen deler vi en stærk vision om en bedre fremtid –
for vores kunder og for verden. Som en helt igennem global
produktionsvirksomhed ved vi, at vi spiller en vigtig rolle i at
sikre vores planets fremtid. Vi er førende på områder som f.eks.
energieffektivitet og vandbesparende teknologi og har som mål
at nå et næsten energineutralt miljøaftryk i 2030. Vi mener, at alle
skal have adgang til ren og sikker sanitet og arbejder engageret
for at bruge vores ekspertise til at gøre dette muligt.
Sammen skaber vi fremtidens gode liv
for alle og enhver, uanset hvor de bor.

Du kan få flere oplysninger på lixil.com

Følg os

Du skal blot scanne QR-koderne
for at få vist den nyeste
brochure som download eller PDF
på din tablet eller smartphone.
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