
HVAD ER WeLL?
WELL er et produktsystem anbefalet af  Europæisk forening 
for ventil- og armaturproducenter (Eunited Valves).

Svarende til EU energi-effektiv mærkning, der allerede fi ndes 
på de fl este hårde hvidevarer, såsom opvaskemaskiner og 
vaskemaskiner, blev WEll etableret for at fremme ansvarligt 
vandforbrug og for at give et let forståeligt evalueringssystem 
for forbrugere og fagfolk.

For etgrebs håndvaskarmaturer
er kategorierne inden for WEll:

• Forbrug (vandgennnemstrømning )
• Temperatur       

En 2-stjernet klassifi kation er det højeste der kan opnås i hver
kategori. GROHE EcoJoy® håndvaskarmaturer har opnået det
maksimale i hver kategori, ialt fi re stjerner, hvilket har resulteret 
i en A-klassifi cering.

GROHE EcOJOy ®
Og WeLL.
Minimum forbrug – maksimum nydelse
GROHE EcoJoy® armaturer er designet til at bruge vand og 
energi så effektivt som muligt uden at gå på kompromis med 
nydelsen.

Som markedsledende er vi stolte over at være en af de 
første armaturproducenter, der er en del af det nye WEll 
klassifi ceringssystem.

grohe.dk
well-online.eu

GROHE A/S
Walgerholm 11
3500 Værløse
www.grohe.dk
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GROHE EcOJOy ®  
ArmAturer  
med WeLL  
kLAssificering

GROHE EcoJoy® etgrebs håndvaskarmaturer har en 
flow-begrænsende mosseur med luftblander, som 
reducerer vandforbruget  uden at gå på kompromis 

med oplevelsen. 
Resultatet er: Et tilfredsstillende og fyldigt flow som aldrig 
overskrider 5,8 l. per minut, som er gavnligt for både 
økonomien og miljøet.

Takket være den indbyggede temperaturbegrænser, som kan 
justeres som du ønsker, kan du reducere dit energiforbrug 
yderligere.

Følgende GROHE EcoJoy® håndvaskarmaturer 
har modtaget en A-klassificering i WELL systemet

GROHE EUROPLUS
32 612 00E  håndvaskarmatur GROHE EcoJoy®
 
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN
32 825 00E håndvaskarmatur GROHE EcoJoy®
32 827 00E med kæde

GROHE CONCETTO NEW
32 204 10E håndvaskarmatur GROHE EcoJoy®
32 206 10E med kæde
32 240 10E smooth body

GROHE SilkMove® 
Teknologien sikrer livslang vedligeholdelsesfri 
komfort og driftssikkerhed.
 
GROHE StarLight® 
Overfladerne er smudsafvisende og 
modstandsdygtige over for både ridser og anløbning, 
hvilket betyder, at de ser nye ud selv efter års brug

GROHE QuickFix® & GROHE QuickFix® Plus 
Præcise konstruktioner har gjort det muligt for os at 
simplificere installationsprocessen ved at reducere 
kompleksiteten og antallet af dele, som er krævet for 
at samle produktet.

GROHE CONCETTO NEW

GROHE EUROSMART COSMOPOliTAN

GROHE EUROPlUS
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