


GROHE MINTA TOUCH
KÆRLIGHED VED FØRSTE BERØRING

Minta Touch giver reelle fordele i køkkenet hver dag. En 
berøring med bagsiden af   din hånd, håndled eller underarm 
på Minta Touch er alt hvad der behøves for at slå det til eller 
fra. Samtidig forbliver din vandhane ren, når dine hænder 
ikke er det. Armaturet kan selvfølgelig også betjenes med 
grebet som normalt.

Med det populære Minta-design i to forskellige modeller – 
begge med udtrækstud – vil du aldrig være nød til at gå på 
kompromis med design og funktioner.

EasyTouch-funktionen leverer koldt vand, så der er ingen 
risiko for skoldning. Ønsker du en anden temperatur, skal 
du blot opgradere med Grohtherm Micro. En lille termo stat 
under vasken, som giver dig den ønskede temperatur, hver 
gang du aktiverer armaturet.

Grohtherm Micro GROHE nr.: 34 023 000 / 34 487 000

Tilslutningssæt GROHE nr.: 47 533 000

GROHE MINTA TOUCH
PRODUKTINFORMATION

•	 Batteri-strømforsyning 6V (CE godkendt)

•	 46 mm keramisk patron

•	 Indstillelig volumenbegrænser

•	 Udtrækstud med tilbagetræk vha. fjedre

•	 Integreret kontraventil

•	 Fleksible tilslutningsslanger, 3/8”

•	 GROHE SilkMove®

•	 GROHE	StarLight®	krom	finish

•	 GROHE 5 års fuld produktgaranti



GROHE MINTA TOUCH
MODELLER

GROHE Minta Touch 
med C-tud og dual-spray

4.361,00 kr.
Vejl. pris ekskl. moms

GROHE nr.: 31 358 000
VVS nr.:  706169.104

GROHE Minta Touch 
med L-tud

4.259,00 kr.
Vejl. pris ekskl. moms

GROHE nr.: 31 360 000
VVS nr.:  706170.104



4 GODE GRUNDE
TIL AT VÆLGE GROHE MINTA TOUCH

Hygiejne. Armaturet forbliver rent selv når dine hænder er 
beskidte.

Nem at bruge. Tænd og sluk for vandet med en enkelt 
berøring.

Design og unik teknologi. Kompromisløst design 
kombineret med en forening af to betjeningsfunktioner.

Børnesikker. Ved berøring leveres der kun koldt eller 
tempereret vand, så der er ikke risiko for skoldning.

Læs mere om
GROHE Minta Touch

30 dages returret.
Se mere på grohe.dk

Det sagde juryen om Minta Touch

”Brugeren oplever magi med køkken armaturet Minta Touch. 
Det integrerer to betjenings funktioner. Ud over den manu-
elle betjening har den også en yderst følsom elektronisk 
betje ning, hvor vandet tændes ved berøring af bagsiden af 
hånden eller underarmen.

Velimplementeret teknologi har resulteret i et køkken arma-
tur af særdeles høj kvalitet.”


