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GROHE KEUKEN

Welkom bij de slimste productportfolio in de industrie, waar 

keukenkranen, watersystemen en consumentgeoriënteerde 

functies verenigd zijn met uitstekend design. Geniet van  

de ultieme keukenervaring die GROHE biedt.



GROHE KEUKEN

OPENWATERHEATER

Perfecte straal in combinatie 
met open boilers. 

PULL-OUT DUAL SPRAY

Vergroot de werkruimte van  
de kraan en schakelt makkelijk 
tussen mousseur en handdouche.

PULL-OUT MOUSSEUR 
SPRAY

Vergroot de werkruimte van 
kraan en biedt verschillende 
stralen.

REALSTEEL

Gemaakt van robuust roestvrij 
staal met anti-bacteriële 
eigenschappen.

ZERO  
(Lood- en nikkelvrij)

Het water komt niet in contact 
met lood en nikkel dankzij 
geïsoleerde waterwegen.

EASYEXCHANGE

Beluchter is makkelijk te 
monteren en demonteren  
met een muntstuk.

EASYTOUCH

Raak de kraan gewoon ergens 
willekeurig aan met uw pols, 
elleboog of vinger om hem aan 
of uit te zetten.

FOOTCONTROL

Een tik met uw voet tegen de 
onderkant van uw keukenkastje 
volstaat om de kraan aan en uit 
te zetten.

PROFESSIONAL-SPRAY

Met een 360° arm en gemakkelijk 
schakelen tussen handdouche 
en mousseur.

PULL-OUT MOUSSEUR

Vergroot de werktruimte 
van kraan.

CHILDLOCK

Ingebouwde beveiliging – 
voorkomt ongewenst gebruik 
door jonge kinderen.

STOPVALVE

Bevat een stopkraan voor 
vaatwasser op de behuizing.

COMFORTHEIGHT

Kookpotten zijn makkelijk te 
vullen dankzij de hoge uitloop.

PREWINDOW

Om het raam te openen, til de 
kraan op en leg ze neer op het 
aanrecht.

EASYDOCK 

Na gebruik van de uittrekbare 
sproeier glijdt deze gemakkelijk 
terug naar zijn basispositie, 
telkens weer.

SWIVELSTOP

Beperkte draaihoek van  
de kraanuitloop voorkomt 
overstroming.

SPEEDCLEAN

Kalk verdwijnt in  
een handomdraai.

TITANIUM INSIDE

Alle boilers van onze GROHE  
Red collectie zijn van titanium 
gemaakt.

ENHANCED WATER

Superieure waterkwaliteit 
rechtstreeks uit de keukenkraan.

FORWARD ROTATING LEVER

Naar voren roterende hendel 
zorgt ervoor dat achterwand 
niet geraakt kan worden.

EASYDOCK M

Met geïntegreerde magneet voor 
het gemakkelijk terugplaatsen 
van de sproeikop.

GROHFLEXX

Met flexibele, hygiënische 
GrohFlexx santoprene slang.

GROHE STARLIGHT

Oppervlakken gemaakt voor  
de eeuwigheid, van kostbaar  
mat tot glanzend als een diamant.

GROHE SILKMOVE

Vlotte bediening voor moeiteloze 
precisie en ultiem comfort dat 
een leven lang meegaat.

GROHE COOLTOUCH

U verbrandt zich niet aan hete 
oppervlakken dankzij 100% 
GROHE CoolTouch.

AQUAGUIDE

Draaibaar uiteinde van 
de bek voor het aanpassen  
van de waterstraal.

GROHE ECOJOY

Wees zuinig met kostbare 
hulpbronnen en geniet van 
100% watercomfort.

GROHE SILKMOVE ES

De intelligente combinatie van 
energiebesparing en moeiteloze 
controle over het water.

PRAKTISCHE  
FUNCTIES

GROHE watersystemen en keukenmengkranen 
voldoen aan al uw wensen. Gebruiksvriendelijke 
producten en ingenieuze details maken het 
verschil. Meer keuze, meer comfort en meer 
flexibiliteit. Daarom is het zo plezierig om onze 
producten te gebruiken.
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GROHE KEUKEN

Beste klanten,

De keuken is het hart van elk huis. Hier komt het gezin 
samen, worden vriendschappen versterkt en ervaringen 
gedeeld. Bij GROHE gebruiken we ons uniek vakmanschap 
om slimme technologieën te creëren die water om te koken, 
schoon te maken, te drinken en van te genieten moeiteloos 
naar uw keuken brengen. We streven ernaar om elegante 
en intelligente producten te creëren die design, kwaliteit, 
technologie en duurzaamheid combineren. Onze meest 
complete keukenportfolio ooit drijft ons naar ons doel:  
in het hart van uw keuken aanwezig zijn.

Een perfect voorbeeld van onze ethos zijn onze GROHE-
watersystemen. Ons bekroonde ontwerp weerspiegelt ons 
erfgoed als geschoolde en innovatieve ambachtslieden. Bij  
de geringste aanraking van een knop of een zachte draai aan  
de kraan voorzien de Red- en Blue-systemen van GROHE  
u van het zuiverste gefilterde water, warm of koud. Vers water 
in uw glas of kopje zorgt ervoor dat u geen flessenwater of 
waterkokers meer nodig hebt en creëert een meer duurzame 
manier om van water te genieten in uw leven.

We weten dat het bereiden van fantastisch voedsel 
technologie vereist die betrouwbaar en functioneel is: 
technologie met unieke functies en intelligent design die  
uw persoonlijke smaak weerspiegelt. Omdat we dit beseffen 
konden we de marktleidende Premium Lifestyle Collections 
van GROHE ontwikkelen, met slimme en mooie functies 

Met vriendelijke groeten, Michael Rauterkus
Algemeen directeur
Grohe AG

zoals onze GROHE EasyTouch of GROHE FootControl-
producten, die helpen om uw handen in de keuken vrij te 
maken. Of onze kenmerkende Essence Professional Colour-
ontwerpen, allemaal gecreëerd om uw culinaire creativiteit 
aan te moedigen, nog een aanvulling van onze uitgebreide 
keukenportfolio. 

Een passie voor smaak staat centraal in wat u in de keuken 
creëert. Bij GROHE willen wij dit aanvullen met onze 
gedrevenheid om u in elk van onze producten te voorzien van 
het allerbeste vakmanschap en technische expertise. Wij zien 
deze aanpak als reden voor het succes van onze Performance 
Lines. Deze lijnen bieden meerdere ontwerpcombinaties 
en de veelzijdige hoogte- en installatieopties laten u toe om 
keukens te creëren die veiliger, gemakkelijker en aangenamer 
om te gebruiken zijn.

Deze unieke combinatie van deskundig vakmanschap en 
vooruitstrevende innovatie betekent dat wij de producten 
kunnen leveren die u nodig hebt om keukens te bouwen  
die praktisch, betrouwbaar en mooi zijn: dit is waar GROHE 
voor staat. 

grohe.be
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HET MERK

De bron van het leven, universeel, een genot; water  
vormt de inspiratie voor ons complete onderscheidende 
productportfolio. 

Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze  
vier kernwaarden: Kwaliteit, Technologie, Design en 
Duurzaamheid. Door deze waarden met elkaar in 
evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen  
we ongeëvenaard waterplezier bieden aan onze klanten.

PURE FREUDE 
AN WASSER.

grohe.be
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GROHE KEUKEN HET MERK

KWALITEIT TECHNOLOGIE

DUITS PERFECTIONISME STAAT AAN DE BASIS  
VAN ULTIEM VERTROUWEN VAN DE KLANT.

We streven naar excellentie die veel verder gaat dan de 
buitenkant van onze producten. We streven naar niets minder 
dan perfectie in elke fase, van ontwerp naar productie tot 
klantenservice. Onze geschiedenis van hoogwaardige Duitse 
ontwerpen, strenge interne testen en talrijke externe 
certificeringsprocedures zorgt ervoor dat onze klanten  
de naam GROHE volledig kunnen vertrouwen.

MET TECHNOLOGIE WATER DE BAAS BLIJVEN.

We zijn altijd op zoek naar technologische innovaties, 
waarbij we de nieuwste digitale vernieuwingen integreren  
om slimme oplossingen te creëren die onze klanten nog  
meer van water laten genieten. Onze interne experts 
gebruiken de kracht van water om de ervaring van onze 
klanten te verbeteren, dag na dag − het moment van  
de waarheid voor onze producten en voor ons merk.

grohe.be

DESIGN DUURZAAMHEID

TOONAANGEVENDE ELEMENTEN TOT IN DE 
PUNTJES VORMGEGEVEN.

Een empathische, intuïtieve designtaal biedt ons de 
mogelijkheid om producten te creëren die speciaal voor  
u ontworpen lijken te zijn. Met dit unieke GROHE-DNA,  
dat ergonomisch én visueel onderscheidend is, hebben we 
talrijke designprijzen in de wacht gesleept: referenties van 
wereldklasse geven blijk van onze wereldwijde erkenning.

WATERPLEZIER GARANDEREN VOOR DE 
GENERATIES VAN DE TOEKOMST.

Water is net zo onmisbaar als de lucht die we inademen:  
nog een reden waarom we er zo gepassioneerd mee omgaan.  
We willen 'Pure Freude an Wasser' bieden, niet alleen aan de 
klanten van nu, maar ook aan de generaties van de toekomst. 
Daarom bieden we duurzame productoplossingen zoals 
GROHE Blue, GROHE EcoJoy en GROHE SilkMove ES  
en laten we met ons duurzaamheidsrapport en onze 
duurzaamheidsprijzen zien dat we de bescherming van de 
planeet tot een serieuze bedrijfsdoelstelling hebben gemaakt.
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KEUKEN 
KENMERKEN

GROHE watersystemen en keukenmengkranen voldoen 
aan al uw wensen. Gebruiksvriendelijke producten  
en ingenieuze details maken het verschil. Meer 
keuze, meer comfort en meer flexibiliteit. Daarom  
is het zo plezierig om onze producten te gebruiken.
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FOOTCONTROLKENMERKEN

30 311 000
Electronische keuken mengkraan  
voor gootsteen
L-uitloop
met uittrekbare handdouche  
(2 straalsoorten)

FOOTCONTROL

Een tik met uw voet tegen de onderkant 
van uw keukenkastje volstaat om de 
kraan aan en uit te zetten.

30 309 000
Retro-Fit set
geschikt voor het upgraden van elke GROHE keukenkraan 
met uittrekbare sproeier naar FootControl technologie

Verkrijgbaar op de volgende lijnen:
K7, Zedra, Minta, K4, Essence, Parkfield, Europlus,  
Eurodisc Cosmopolitan, Eurodisc, Concetto, Eurostyle  
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

Behalve voor varianten met lage druk en GROHE EasyTouch-kranen.

grohe.be

GROHE 
FOOTCONTROL
Voor keukens waarin tijd een belangrijke rol speelt 
en gebruiksgemak een must is, is er een hands-free 
oplossing. GROHE’s nieuwe FootControl kranen 
kunnen worden bediend met een klein tikje van  
de voet tegen de onderkant van het keukenkastje.  
Zo wordt uw kraan niet vuil en blijven uw handen  
vrij. Drie van onze populairste kranen zijn nu 
beschikbaar met deze innovatieve FootControl-
technologie, maar u kunt deze functie ook achteraf 
installeren op elke GROHE kraan met een uittrekbare 
sproeier. Om dag te zeggen tegen bacteriën, rommel 
en ongemak, volstaat een simpele tik met uw voet! 
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KENMERKEN EASYTOUCH 

GROHE 
EASYTOUCH 

Keukens zijn plekken waar u altijd wel handen tekort komt, 
multitasking is dan ook een absolute must. Waarom u het 
leven niet makkelijker maken met een kraan uit de GROHE 
Touch reeks? We hebben twee innovatieve oplossingen 
ontwikkeld die u de waterstroom laten bedienen zonder uw 
handen te gebruiken. Hierdoor wordt uw keuken hygiënisch, 
gemakkelijk en instinctief te gebruiken. GROHE EasyTouch 
kranen kunnen worden bediend met een simpele aanraking 
van de pols of elleboog, terwijl GROHE FootControl kranen 
het water laten stromen en stoppen met een tikje van uw 
voet tegen de onderkant van uw keukenkastje. Houd uw 
handen vrij en uw kraan stralend schoon. Verander de 
manier waarop u uw keuken gebruikt.

De keuken is de plek waar het allemaal gebeurt in huis – 
en laten we eerlijk zijn, soms is het er een boeltje. Met de 
innovatieve EasyTouch-kranen van GROHE zullen kleverige 
vingers u niet langer parten spelen en hoort kruisbesmetting 
tot het verleden. Verborgen GROHE-technologie zorgt ervoor 
dat u een waterstraal start en laat stoppen door de kraan 
gewoon ergens willekeurig aan te raken met uw arm, uw 
pols of de rug van uw hand. Geen vettige vingerafdrukken 
meer en geen gehannes om met uw elleboog de greep aan 
het draaien te krijgen.

grohe.be

EASYTOUCH

Raak de kraan gewoon ergens willekeurig 
aan met uw pols, elleboog of vinger om 

hem aan of uit te zetten.

31 360 001
Electronische keuken mengkraan 
voor gootsteen
L-uitloop
met uittrekbare handdouche  
(2 straalsoorten)



GROHE KEUKEN

Pagina 16 | 17

GROHE KENMERKEN SOORTEN UITLOOP

SOORTEN 
UITLOOP
Ons assortiment aan uitloopopties laat u toe om comfort  
en gemak te combineren met een grote flexibiliteit in het 
ontwerp. Onze uitlopen zijn verkrijgbaar in verschillende 
hoogtes: van een compacte, lage uitloop voor kleine ruimtes 
tot een hoge uitloop die perfect is voor het vullen van potten. 
Bovendien kunt u kiezen voor een U-, C of L-vorm zodat  
ze precies aansluiten bij uw stijl. Nog meer flexibiliteit nodig? 
We hebben uitlopen die draaibaar zijn of die beschikken over 
uittrekbare sproeiers voor extra bereik, krachtige stralen  
en prestaties voor drukke keukens.

grohe.be
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KRACHTIGE 
SPUITFUNCTIES

Steek wat kracht achter uw dagelijkse taken met GROHE’s assortiment aan 
professionele en uittrekbare sproeiers. Geniet van een grotere actieradius voor 
maximaal gemak. Op vele modellen kunt u ook kiezen voor dubbele spuitfuncties 
voor een nog grotere flexibiliteit. De GROHE EasyDock-functie met glideflex slang 
zorgt ervoor dat de sproeier moeiteloos terug op zijn plaats glijdt. Op een aantal 
professionele sproeiermodellen gebruikt GROHE EasyDock M een magneet om 
de spuitkop elke keer weer moeiteloos op zijn plaats te krijgen. Wanneer u klaar 
bent met werken, geniet dan van de SpeedClean-functie van GROHE die alles 
makkelijk schoonmaakt. Deze functie is beschikbaar op alle uittrekbare sproeiers 
met dubbele spuitfuncties. Hiermee kunt u de kalkaanslag van de sproeikop 
verwijderen door gewoon met uw vinger over de spuitmondjes te gaan.

GROHE KEUKEN
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GROHE KENMERKEN KRACHTIGE STRALEN

PROFESSIONAL SPRAY

Met een 360° arm en 
gemakkelijk schakelen tussen 
handdouche en mousseur.

grohe.be

31 395 DC0 
Professionele mengkraan  
voor gootsteen
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GROHE KENMERKEN KRACHTIGE STRALEN

PULL-OUT DUAL SPRAY

Vergroot de werkruimte van de 
kraan en schakelt makkelijk tussen 
mousseur en handdouche.

30 270 000
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)

GROHFLEXX

Met flexibele, hygiënische 
GrohFlexx santoprene slang

EASYDOCK M

Geïntegreerde magneet voor 
het gemakkelijk terugplaatsen 
van de sproeikop.

grohe.be
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GROHE KENMERKEN KRACHTIGE STRALEN

PULL-OUT MOUSSEUR 
SPRAY

Vergroot de werkruimte van 
kraan en biedt verschillende 
stralen.

31 482 002 
Mengkraan  

voor gootsteen  
hoge uitloop 

met uittrekbare mousseur

grohe.be

EASYDOCK 

Na gebruik van de uittrekbare
sproeier glijdt deze gemakkelijk

terug naar zijn basispositie,
telkens weer.

PULL-OUT MOUSSEUR

Vergroot de werktruimte  
van kraan.

32 663 001 
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop  
met uittrekbare handdouche



SUPER LOOKS – SUPER WEERSTAND
Om haar doel te kunnen vervullen moet een keukeninrichting tegen 
heel wat bestand zijn. Het SuperSteel-oppervlak van GROHE is meer 
dan alleen maar geschikt. De innovatieve PVD-laag is zelfs tien keer 
krasbestendiger dan chroom. Het zijdematte roestvrijstalen oppervlak 
ziet er niet alleen ongelooflijk goed uit, maar toont ook zijn bestendigheid 
in dagelijks gebruik. Vingerafdrukken op het oppervlak? Hier niet.  
En nergens op het oppervlak kunnen microben en bacteriën schuilen.  
Zo blijft het oppervlak van de keukeninrichting hygiënisch schoon,  
dag na dag.

GROHE 
SUPERSTEEL

GROHE KEUKEN
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GROHE KENMERKEN SUPERSTEEL

GROHE PVD 
ONGEËVENAARD HARD 
EN KRASBESTENDIG 

OPPERVLAKKEN GEMAAKT VOOR DE EEUWIGHEID,  
VAN KOSTBAAR MAT TOT GLANZEND ALS EEN DIAMANT.
Kranen van GROHE worden gemaakt om er decennia later nog net zo mooi uit te zien als ze dat deden  
op de dag waarop u verliefd werd op hen. Het geheim van dit succes zit in de duurzame kwaliteit van  
onze kraanoppervlakken. GROHE maakt gebruik van de allernieuwste technologie om uitzonderlijke  
kwaliteitsafwerkingen te kunnen bieden. Het proces van fysische dampafzetting (physical vapour deposition,  
PVD) zorgt ervoor dat de oppervlaktesamenstelling drie keer harder is. Hierdoor kunnen glinsterend gouden  
of geavanceerd roestvrijstalen afwerkingen worden verkregen. Naast het harder zijn, is het oppervlak ook  
tien keer meer krasbestendig, dus kan het een leven lang gekoesterd worden.

GROHE PVD
10 keer meer krasbestendig
  3 keer harder oppervlak

GROHE StarLight 
Chroom

NIEUWE KLEUREN

000 I StarLight Chroom

DC0 I SuperSteel

GL0 I Cool Sunrise

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset

DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite BE0 I Polished Nickel

AL0 I Brushed Hard Graphite EN0 I Brushed Nickel

Nikkel Nikkel

Chroom

Koper Koper

grohe.be



GROHE 
PREWINDOW
Wanneer uw gootsteen voor een raam staat, zorgt dit voor 
een kalmerend en inspirerend uitzicht terwijl u eten bereidt of 
afwast. Met de GROHE PreWindow-oplossing kunt u uw raam 
gemakkelijk openen en schoonmaken. Hef de kraan gewoon 
omhoog en leg hem plat op het oppervlak. Zo gebeurd!

Verkrijgbaar op de volgende lijnen:
Eurodisc Cosmopolitan, Eurostyle Cosmopolitan

GROHE KEUKEN
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GROHE KENMERKEN PREWINDOW

GROHE 
LAGE DRUK KRANEN

In keukens die verder weg liggen van de centrale warmwatertoevoer  
zijn kleine boilers onder de gootsteen heel gebruikelijk. In deze 
specifieke gevallen is een speciale keukenmengkraan vereist. Warm 
water stroomt onmiddellijk uit de kraan en deze oplossing biedt de 
perfecte stroom in combinatie met lage druk boilers.

Verkrijgbaar op de volgende lijnen:
Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle 
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Costa L

grohe.be
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GROHE KEUKEN GROHE KENMERKEN GROHE ZERO

Verkrijgbaar op de volgende lijnen:
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan, Europlus

Concetto, Essence New

U verbrandt zich niet aan hete oppervlakken 
dankzij 100% GROHE CoolTouch.

Verkrijgbaar op de volgende lijnen:
GROHE Red, GROHE Blue, Essence, Concetto, Eurosmart

grohe.be

GROHE ZERO  
(Lood- en nikkelvrij)

Het water komt niet in contact met lood en  
nikkel dankzij geïsoleerde waterwegen.

GROHE  
COOLTOUCH
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Water, de bron van alle leven, fris, vrij stromend en essentieel.  
Ons gamma watersystemen zorgt voor zuiverheid en gemak  
met waterbeleving op maat. Water als bron van gezondheid  
en plezier bij u thuis.

WATERSYSTEMEN



GROHE KEUKEN
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WATERSYSTEMEN grohe.be
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WATERSYSTEMEN

01
GROHE  
BLUE

Pagina 38
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02
GROHE  
RED
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De superieure oplossing voor uw privéwoning.

Geniet van de voordelen van vers gefilterd water, 
waar u ook bent. In het uitgebreide assortiment van 
GROHE Blue vindt u modellen ontworpen voor elke 
situatie. Gefilterd, niet-bruisend of bruisend water  
van de kraan in uw eigen keuken of een model dat  
ideaal is voor kantoor of professioneel gebruik? U hebt 
alleen maar gefilterd water nodig in uw keuken? Dan 
is ons instapmodel de perfecte keuze. Alle versies 
van GROHE Blue hebben dezelfde strakke, moderne 
designwaarden, intuïtieve bediening en ingebouwd 
gemak.

GROHE KEUKEN
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WATERSYSTEMEN BLUE HOME

GROHE  
BLUE

PAGINA 42

01
GROHE BLUE 
HOME

Bij uitstek geschikt voor kantoren  
en kleine/medium bedrijven.

De perfecte keuze voor het instapniveau.  
Gewoon perfect gefilterd water.

grohe.be

PAGINA 54 PAGINA 58

02 03
GROHE BLUE  
PROFESSIONAL

GROHE BLUE  
PURE
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GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN BLUE HOME grohe.be



GROHE BLUE  
HOME 
 
UW EIGEN  
WATERBRON

NIEUW
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GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN BLUE HOME

GROHE.BE

KEUKEN >

BLUE HOME

GEKOELD EN BRUISEND 
Wilt u uw gekoeld drinkwater met of zonder koolzuur?  
Iets daar tussenin? Met GROHE Blue is de keuze aan  
u. Eerst wordt het water gefilterd om alle onzuiverheden  
te verwijderen. Dan wordt het gekoeld voor die heerlijke 
frisse smaak van bronwater. Met een druk op de knop 
kiest u zelf hoe u uw glas water wil drinken: niet-bruisend, 
lichtbruisend of bruisend. 

Fris water volledig afgestemd op uw smaak, direct uit  
de kraan – een koud kunstje. Met de rechtergreep van  
de GROHE Blue kraan mengt u zoals gewoonlijk heet  
en koud water, de linkergreep zorgt voor gekoeld en  
gefilterd water en u regelt verder hoe bruisend u uw  
water wil drinken, zonder koolzuur of vol bubbels.

Een led-indicatielampje op de greep verandert van kleur  
om meteen uw gekozen koolzuurgehalte aan te geven – 
niet-bruisend, licht bruisend of bruisend. Het lampje  
gaat ook branden wanneer de filtercapaciteit minder  
dan 10% bedraagt. Het is dan ook tijd om het filter  
te vervangen. De watertemperatuur kan eveneens naar  
wens worden afgesteld tussen 6°C en 10°C.

Pages 43 | 43

grohe.be
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GROHE-filters verwijderen onzuiverheden waardoor 
het zuivere, frisse water zelfs beter smaakt dan 
mineraalwater uit flessen.

SMAAK

De kleinste deeltjes worden verwijderd en  
de waardevolle mineralen blijven bewaard:  
met GROHE Blue is het makkelijk om van de  
heilzame eigenschappen van water te genieten.

GEZONDHEID 
& WELLNESS

Geen gesjouw meer om flessen water naar huis te krijgen.

GEMAK

Milieuvriendelijker, minder afval door verpakking en 
productie in vergelijking met mineraalwater uit flessen.

DUURZAAMHEID

WE VERTELLEN GRAAG WELKE VOORDELEN 
GROHE BLUE TE BIEDEN HEEFT BIJ U THUIS: 

Stel u voor, u drinkt heerlijk fris bronwater – een 
levenslustig opwekkend gevoel, een dorstlessend 
moment en absolute zuiverheid. Beeld u nu in dat 
hetzelfde heilzame, zuivere water direct uit uw 
keukenkraan komt. Het GROHE Blue watersysteem 
maakt dit allemaal waar bij u thuis. Dit systeem 
verandert kraanwater in vers, gefilterd water dat  
fris en natuurlijk smaakt.

Gefilterd, gekoeld en bruisend water, al dan niet 
gecombineerd, voor dat perfecte verfrissende gevoel?  
Geen probleem, met GROHE Blue krijgt u het direct 
uit uw keukenkraan.

Gescheiden interne waterwegen  
voor ongefilterd kraanwater en 
gefilterd drinkwater

grohe.be

Uitloop, 150° draaibaar

Naar voren draaiende hendel  
met gekartelde structuur voor  
een betere grip

Cartouche met GROHE SilkMove-
technologie voor normaal leidingwater

Hygiënische mousseur
met twee uitlopen
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NIET-BRUISEND, LICHTBRUISEND OF BRUISEND: 
DE KEUZE IS GEHEEL AAN U

Hoe sprankelend wilt u uw water? ’t Is allemaal een 
kwestie van smaak. GROHE Blue Home heeft een 
eenvoudig en intuïtief mechanisme waarmee u de 
hoeveelheid koolzuur in uw drinkwater met een druk  
op de knop regelt. Voor heerlijk koel gefilterd water, 
precies zoals u – en uw hele gezin – het graag heeft.

Stille wateren hebben diepe gronden. Als u uw water het 
liefst koel en niet-bruisend heeft, is er niets simpeler: Druk 
gewoon op de bovenste knop. De led licht blauw op en  
uw glas wordt gevuld met pure verfrissing.

grohe.be

Sprankelend – maar niet te teveel? Liever lichtbruisend? 
Komt eraan. Druk achtereenvolgens op beide knoppen –  
de led licht turkoois op – en er komt een stroom water  
met fijne pareltjes tevoorschijn.

Sprankelend water, met bubbels tot leven gebracht. Als  
dat uw idee van een dorstlessende hemel is, druk dan 
gewoon op de onderste knop – de led licht groen op –  
voor uw perfecte glas water. 
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GEZONDER LEVEN VANAF DE BRON

Water is het meest waardevolle en fascinerende 
element op aarde, de bron van alle leven, met bewezen 
voordelen voor gezondheid, welbehagen en zelfs 
uiterlijk. De „Deutsche Gesellschaft für Ernährung“ 
(Duitse vereniging voor voedingsmiddelen) raadt aan 
om minimaal twee liter water per dag te drinken.

Veel mensen kiezen ervoor om flessenwater te kopen. Ze 
vinden het beter smaken of ze denken dat het gezonder 
is dan kraanwater. Nochtans heeft wetenschappelijk 
onderzoek aangetoond dat, dankzij strikte regelgeving 
en controle van de drinkwatervoorziening, kraanwater 
minstens even goed is als water uit de fles.

Onze voorliefde voor bruisend mineraalwater is een 
andere reden waarom mensen een klein fortuin 
spenderen aan water uit flessen. Nu biedt GROHE Blue 
alle voordelen van water uit de fles, direct uit de kraan. 
Deze kraan zorgt voor een fantastische smaak en biedt 
ook de optie om uw water bruisend te maken. Dit maakt 
van GROHE Blue de ultieme oplossing, niet enkel voor 
een goede gezondheid, ook voor een heerlijke smaak.

GEMAK UIT DE KRAAN

Denk eens aan die energie en het gedoe om een 
voorraad flessenwater thuis bij de hand te hebben.  
U koopt het eerst in de supermarkt, sjouwt het van  
de auto naar huis. Eenmaal thuis moet u er ergens een 
plekje uit het zicht voor vinden. Tot slot moet u dan nog 
de plastic flessen inleveren of recyclen waarna het hele 
proces opnieuw kan beginnen.  

Door het GROHE Blue systeem in uw keuken te 
installeren, bent u klaar met het gezeul en het ongemak 
van flessenwater zonder dat smaak en gezondheid erbij 
inschieten. Draai gewoon de kraan open en geniet van 
een ongeëvenaarde, verfrissende ervaring. Meer moet 
dat niet zijn.

WATER MOET DE PLANEET NIETS KOSTEN

Er is een verbazingwekkende hoeveelheid van zeven 
liter water nodig om slechts één liter mineraalwater uit 
de supermarkt te maken. Dan hebben we het nog niet 
over de benodigde energie, de CO2-uitstoot en de  
1,5 miljoen ton plastic verpakkingsmateriaal die elk  
jaar door de industrie wordt gebruikt.

Bij GROHE doen we er altijd alles aan om de toekomst van 
water, onze meest kostbare natuurlijke rijkdom, veilig te 
stellen. Dit is de drijvende kracht achter de ontwikkeling 
van producten zoals GROHE Blue, die mensen helpen om 
hun water- en energieverbruik te beheren.
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BYPASS WATERFILTRATIE

WATERINVOER

BYPASS WATERSTROOM

DE MAGIE ZIT IN HET FILTER 

Voor ons GROHE Blue-systeem werkten we samen met BWT, Europa’s 
toonaangevende professionals op het gebied van gefilterd water, om  
er zeker van te zijn dat ons systeem een ongeëvenaarde verfrissende 
drinkervaring oplevert. Elke GROHE Blue Home starterset wordt geleverd 
met ons standaard high-performance S-Size-filter. Het maakt gebruik  
van een vijfstaps filtratieproces om zelfs de kleinste deeltjes uit 
leidingwater te verwijderen, terwijl het alle belangrijke mineralen  
die uw gezondheid ten goede komen ongemoeid laat.

Daarnaast zijn er twee andere filters

beschikbaar. 

Als u in een gebied met zacht water woont,  

is het actieve koolstoffilter geschikt voor  

u. Het verbetert de smaak, maar laat de 

koolzuurniveaus in het water ongemoeid.

Voor de beste smaak- en gezondheidsvoordelen  

is het magnesium+-filter de ideale keuze.  

Het voegt tot 35 mg/l magnesium aan  

uw dagelijkse mineralenhuishouding toe,  

terwijl het zorgt voor het lekkerste kopje  

koffie of thee.

Voor meer informatie over onze

verschillende filters: www.grohe.be

INSTELLING BYPASS
Een kleine hoeveelheid kalkdeeltjes
in het water is belangrijk voor een
aangename smaak en juiste 
mineralenbalans. Door de instelling
van de bypass kan een kleine 
hoeveelheid water worden gefilterd
zonder dat kalkdeeltjes in de
ionenwisselaar worden verwijderd.

WATERUITVOER

FILTRATIE IN VIJF STAPPEN

FIJNE FILTRATIE
Vangt zelfs de fijnste resterende
deeltjes.

GEACTIVEERDE 
CARBONFILTRATIE
Een tweede filterproces voor  
een maximale smaakervaring. 
Bypasswater wordt gefilterd 
en gezuiverd met behoud van 
essentiële mineralen.

HIGH-PERFORMANCE
IONENWISSELAAR
Verwijdert kalk- en metaaldeeltjes.

GEACTIVEERD EERSTE KOOLFILTER
(= SMAAKVERBETERING)
Verwijdert chloor en bepaalde
organische stoffen, zoals insecticiden 
en pesticiden, voor een schonere, 
frissere smaak.

PRE-FILTRATIE
Filtert grove deeltjes zand en vuil. 
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31 454 000 € 1.099,00
31 454 DC0 € 1.249,00 
GROHE Blue Home 
L-uitloop  
Starterkit

GROHE.BE

KEUKEN >

BLUE HOME

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.

grohe.be

S-SIZE FILTERCO2-FLES 425 GR.

GROHE BLUE HOME
KOELER

 

31 498 000 € 1.049,00
31 498 DC0 € 1.199,00 
GROHE Blue Home 
Mono  
Starterkit

 

31 455 000 € 1.099,00
31 455 DC0 € 1.249,00 
GROHE Blue Home 
C-uitloop  
Starterkit

 

31 456 000 € 1.099,00
31 456 DC0 € 1.249,00 
GROHE Blue Home 
U-uitloop  
Starterkit

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

ELKE GROHE BLUE HOME BEVAT:



GROHE BLUE  
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DE FRISSE BRON VOOR 
KANTOORKEUKENS
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Wilt u uw gekoeld drinkwater met of zonder 
koolzuur? Iets daar tussenin? Met GROHE Blue  
is de keuze aan u. Eerst wordt het water gefilterd 
om alle onzuiverheden te verwijderen. Dan wordt 
het gekoeld voor die heerlijke frisse smaak van 
bronwater. Door simpelweg aan de greep van de 
kraan te draaien, kiest u zelf hoe u uw glas water  
wil drinken: niet-bruisend, licht bruisend of bruisend. 

Fris water volledig afgestemd op uw smaak, direct uit 
de kraan – een koud kunstje. Met de rechtergreep van 
de GROHE Blue kraan mengt u zoals gewoonlijk heet 
en koud water, de linkergreep zorgt voor gekoeld 

en gefilterd water en u regelt verder hoe bruisend 
u uw water wil drinken, zonder koolzuur of vol 
bubbels.

Een led-indicatielampje op de greep verandert 
van kleur om meteen uw gekozen koolzuurgehalte 
aan te geven – niet-bruisend, licht bruisend of 
bruisend. Het lampje gaat ook branden wanneer 
de filtercapaciteit minder dan 10% bedraagt. 
Het is dan ook tijd om het filter te vervangen. 
Watertemperatuur kan eveneens naar wens  
worden afgesteld tussen 6°C en 10°C.

Stille waters, diepe gronden. 
Als u uw water het liefst  
koel en plat drinkt, dan  
is niets eenvoudiger.

Meer medium bruisend?  
Komt er onmiddellijk aan. 

Bruisend water, vol met 
bubbeltjes.

grohe.be

31 323 DC1 
GROHE Blue Professional 

Starterkit bestaat uit:  
Eengreepsmengkraan  

met filterfunctie,  
waterfilter inclusief filterkop,  

koeler en carbonisator
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GROHE.BE

KEUKEN >

BLUE PROFESSIONAL

 

31 323 001 € 1.902,00
31 323 DC1 € 1.928,50 
GROHE Blue Professional  
Starterkit bestaat uit: 
Eengreepsmengkraan  
met filterfunctie,  
waterfilter inclusief filterkop,  
koeler en carbonisator 

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.

    

  

 

grohe.be

31 324 001  € 1.847,00
31 324 DC1   € 2.034,00 
GROHE Blue Professional  
Starterkit bestaat uit: 
Eengreepsmengkraan  
met filterfunctie,  
waterfilter inclusief filterkop,  
koeler en carbonisator

31 347 002  € 1.868,00
31 347 DC2  € 1.979,00 
GROHE Blue Minta Professional  
Starterkit bestaat uit:  
Eengreepsmengkraan  
met filterfunctie,  
waterfilter inclusief filterkop,  
koeler en carbonisator

31 302 001  € 1.731,50 
31 302 DC1  € 1.755,50 
GROHE Blue Professional  
Starterkit bestaat uit:  
Eengreepsmengkraan  
met filterfunctie,  
waterfilter inclusief filterkop,  
koeler en carbonisator

31 346 001  € 1.924,00 
31 346 DC1  € 2.419,00 
GROHE Blue K7 Professional  
Starterkit bestaat uit:  
Eengreepsmengkraan  
met filterfunctie,  
waterfilter inclusief filterkop,  
koeler en carbonisator

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

ELKE GROHE PROFESSIONAL HOME BEVAT:

WATERFILTER INCLUSIEF  
FILTERKOP, KOELER  
EN CARBONISATOR
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Als u houdt van puur, ongekoeld water, is GROHE Blue 
Pure beslist iets voor u. Met de rechtergreep van de 
GROHE Blue Pure kraan mengt u zoals gewoonlijk heet 
en koud water, met de linkergreep krijgt u gefilterd 
water. Voor de stijl van uw kraan kan u kiezen uit vier 
opties – C- of U-uitloop, GROHE Blue K7 met optionele, 
uittrekbare sproeier of GROHE Blue Minta, of voeg een 
elegante GROHE Blue Mono fonteinkraan toe naast uw 
bestaande kraan – de keuze is aan u.

GROHE.BE

KEUKEN >

BLUE PURE

33 249 001 
GROHE Blue Pure 
Starterkit bestaat uit: 
Eengreepsmengkraan  
met filterfunctie en  
waterfilter inclusief filterkop 
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31 299 001  € 527,00
31 299 DC1  € 714,00 
GROHE Blue Pure  
Starterkit bestaat uit:  
Eengreepsmengkraan  
met filterfunctie en  
waterfilter inclusief filterkop   

 

33 249 001  € 520,50
33 249 DC1  € 614,00 
GROHE Blue Pure  
Starterkit bestaat uit:  
Eengreepsmengkraan  
met filterfunctie en  
waterfilter inclusief filterkop   

 

31 345 002  € 626,00
31 345 DC2  € 672,00 
GROHE Blue Minta new Pure  
Starterkit bestaat uit:  
Eengreepsmengkraan  
met filterfunctie en  
waterfilter inclusief filterkop

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.

grohe.be

 

31 301 001  € 516,00 
31 301 DC1  € 555,50 
GROHE Blue Mono Pure  
Starterkit bestaat uit:  
Eengreepsmengkraan  
met filterfunctie en  
waterfilter inclusief filterkop 

 

31 344 001  € 771,00  
31 344 DC1  € 880,00 
GROHE Blue K7 Pure  
Starterkit bestaat uit:  
Eengreepsmengkraan  
met filterfunctie en  
waterfilter inclusief filterkop   

ELKE GROHE BLUE PURE BEVAT: 

Kleurenopties:   
 001/002 I StarLight Chrome  |   DC1/DC2 I SuperSteel
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GROHE BLUE
ACCESSOIRES

Geniet maximaal van heerlijk gekoeld en gefilterd water 
direct uit de kraan dankzij ons gamma GROHE Blue 
Accessoires. Vervangfilters voor alle GROHE Blue kranen, 
C02-cartouches voor GROHE Blue Chilled & Sparkling en 
het eigen assortiment GROHE waterglazen en karaffen,  
u vindt alles wat u nodig hebt om bij u thuis volop  
te genieten van lekker fris gekoeld water.

GROHE.BE

KEUKEN >

BLUE ACCESSOIRES



Alle GROHE Blue-accessoires zijn verkrijgbaar via de webshop: https://shop.grohe.be

GROHE KEUKEN
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40 405 000 
GROHE Blue glazen karaf

40 437 000 
GROHE Blue glas  
6 stuks

40 848 000 / 40 848 SD0 
GROHE Blue-drinkfles plastic (BPA vrij) 
GROHE Blue-drinkfles roestvrij staal
500 ml

grohe.be

40 404 001 
GROHE Blue  
S-Size Filter 
Capaciteit 600 l bij KH-waarde 15

40 430 001
GROHE Blue  
M-Size Filter 
Capaciteit 1500 l bij KH-waarde 15

40 412 001
GROHE Blue  
L-Size Filter 
Capaciteit 3000 l bij KH-waarde 15

40 434 001 
GROHE Blue reinigingspatroon  

40 694 000  
adapter voor GROHE Blue BWT
filterkop uitsluitend te gebruiken
in combinatie met 40 434 001

40 422 000 
GROHE Blue CO2 Starterkit  
fles 425g 4 stuks 
 
Verkrijgbaar als: 
40 687 000 
GROHE Blue CO2 Navulset 
fles 425g 4 stuks

40 547 001 
GROHE Blue actief koolstoffilter 
voor regio’s met waterhardheid
< KH-waarde 9
Capaciteit 3000 l

40 691 001 
GROHE Blue Magnesium+  
filter met magnesium en
premium smaak
Capaciteit 400 l
bij KH-waarde 15
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GROHE  
RED 
 
DE NIEUWE HOTSPOT  
IN UW KEUKEN

GROHE KEUKEN
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Nooit meer wachten tot de waterkoker klaar is. Met het 
innovatieve GROHE Red systeem vult u alles, van mok tot 
grote kookpot, meteen met kokend water – direct uit uw 
keukenkraan. GROHE Red is de perfecte combinatie: een 
standaard keukenmengkraan met een aparte bedieningsgreep 
voor kokend water direct uit de kraan. 

GROHE.BE

KEUKEN >

RED

NIEUW
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TECHNOLOGIE 
WAAROP U KUNT 
VERTROUWEN  
STROOMLIJN UW KEUKEN 

Nooit meer wachten tot de waterkoker klaar is. Met het 
innovatieve GROHE Red systeem vult u alles, van mok 
tot grote kookpot, meteen met kokend water – direct uit 
uw keukenkraan. GROHE Red is de perfecte combinatie 
van een standaard keukenmengkraan met een aparte 
bedieningsknop voor kokend water.

Naar voren draaiende hendel
met gekartelde structuur voor
een betere grip

Drukknop met ChildLock 
veiligheid voor kokend water

grohe.be

Uitloop, 150° draaibaar

Gescheiden interne waterwegen voor 
normaal leidingwater en kokend water

Cartouche met GROHE SilkMove-
technologie voor normaal leidingwater

Gefilterd water opgewarmd tot 100 °C  
voor een uitzonderlijke smaakbeleving.

ZUIVERE, 
FRISSE SMAAK

Geen waterkoker en rommelige aanblik  
meer. GROHE Red geeft via een enkele  
kraan al het water dat u nodig heeft.

MEER RUIMTE 
OP HET 
WERKBLAD

Kokend water zo beschikbaar via een  
draai aan de greep, nooit meer wachten  
tot waterkoker of ketel klaar zijn.

NOOIT MEER 
WACHTEN

U neemt enkel die hoeveelheid kokend water  
die u nodig hebt, zo bespaart u niet alleen  
water maar ook energie.

MINDER AFVAL
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PROEF HET VERSCHIL

Gebruik GROHE Red in combinatie met een GROHE Blue filter en krijg 
fris net gefilterd water kokend uit uw kraan. Geniet van de fantastisch 
pure smaak van thee of koffie. Alle boilers van deze collectie zijn gemaakt 
van titanium dat geen metaalsmaak geeft aan het water. Titanium is ook 
bijzonder goed bestand tegen corrosie en kalkaanslag, wat zorgt voor een 
constant heerlijke smaak tijdens de hele levensduur van de kraan.

RUIMTE IN UW KEUKEN

Welke drukke keuken heeft niet meer ruimte op het werkblad nodig? Dankzij 
GROHE Red verdwijnen waterkoker en bijbehorende rommel van het werkblad 
en krijgt u zowel warm en koud gemengd water als kokend water uit een en 
dezelfde keukenkraan. De compacte boiler van het systeem is zo ontworpen 
dat die discreet past in het kastje onder de gootsteen waardoor u nog meer 
ruimte op het werkblad krijgt. Bovendien krijgt uw keuken hierdoor een net en 
verzorgd uiterlijk.

BESPAAR KOSTBARE TIJD

Nooit meer een pot met water aan de kook brengen, nooit meer wachten tot het 
hoognodige kopje thee klaar is. We hebben het allemaal razend druk. De tijd die 
verloren gaat aan het wachten op kokend water is gewoon weer meer tijd die 
opgaat aan huishoudelijke taken. Daar is helemaal niets ontspannend aan. Pasta 
koken, groenten blancheren of flesvoeding klaarmaken, met GROHE heeft  
u meteen kokend water wanneer u het nodig heeft. Wachten hoeft niet meer.

BESPAAR WATER EN ENERGIE

Hoe vaak heeft u wel al niet water gekookt in uw waterkoker? Hoe vaak 
gebruikt u eigenlijk al het water? Met GROHE Red neemt u enkel die 
hoeveelheid heet water die u nodig heeft. U bespaart dus kostbaar water 
en energie. In combinatie met de grote GROHE Red boiler (L-size), die een 
warmwateraansluiting in de keuken kan vervangen, bespaart het systeem zelfs 
nog meer water. De grote GROHE Red boiler levert direct het verwarmde water 
voor zowel kokend als warm water voor de mengkraan. Geen waterverspilling 
meer terwijl u wacht tot het de optimale temperatuur heeft.

KOKEND WATER UIT DE KRAAN

Hoe vaak vult u uw waterkoker op een dag om water aan de kook te brengen? 
Van het eerste kopje thee in de ochtend tot pasta laat op de avond, we warmen 
ontelbare keren per dag water op, vaak veel meer dan nodig. Dankzij GROHE 
Red heeft u altijd water opgewarmd tot 100 °C wanneer u het wilt. Makkelijk, 
zuinig en het bespaart bovendien energie en water.

EEN ENKELE EENVOUDIGE 
OPLOSSING

grohe.be



GROHE KEUKEN

Pagina 74 | 75

WATERSYSTEMEN GROHE RED

Koken, schoonmaken, steriel maken, om nog maar 
niet te spreken over die verfrissende kopjes koffie 
of thee. Er zijn zoveel dingen waarvoor we elke dag 
kokend heet water gebruiken. Waarom dit water 
dan niet zo snel, gemakkelijk en voordelig mogelijk 
willen? Het GROHE Red-systeem laat u genieten van 
het gemak van water uit een waterkoker, maar dan 
zonder het gerommel met een ketel en met bovendien 
vele extra voordelen. Geniet van een pure smaak die 
voordeliger is dan een waterkoker en die ook minder 
energie verspilt, allemaal zo uit de kraan, op elk 
moment. GROHE Red stroomlijnt uw keuken met  
drie prachtige ontwerpen om uit te kiezen.

grohe.be

TECHNOLOGIE 
WAAROP U KUNT 
VERTROUWEN 

GROHE COOLTOUCH

GROHE CoolTouch technologie biedt totale 
gemoedsrust. Isoleert de kraan zo goed dat 
u geen gevaar loopt om uw vingers aan de 
uitloop te verbranden. Het is dan ook ideaal 
om de waterkoker te vervangen bij gezinnen 
met jonge kinderen.

CHILDLOCK 

Veiligheid is van het grootste belang in een 
gezinskeuken. Daarom zijn GROHE Red  
kranen uitgerust met een kinderbeveiliging 
die verbranding praktisch onmogelijk 
maakt: om het kokend water uit de kraan te 
laten komen moet u eerst met de bovenste 
drukknop de kraan ontgrendelen voordat de 
onderste drukknop geactiveerd kan worden.

GROHE RED TITANIUM BOILER

Alle boilers van onze GROHE Red collectie 
zijn van titanium gemaakt. In vergelijking met 
metalen als roestvrij staal en koper, die veel 
gebruikt worden in boilers, is titanium zeer 
goed bestand tegen corrosie en kalkaanslag. 
Dit biedt perfecte prestaties voor de lange 
termijn. Het zorgt er ook voor dat er geen enkele 
metaalsmaak aan het water wordt afgegeven.



GROHE Red boilers* zijn voordelig en 
energie-efficiënt. Hun verbeterd ontwerp 
en isolatie zorgen voor een A-label voor 
hun efficiëntie.

 Gaat u op vakantie? Zet de boiler dan 
gewoon op vakantiemodus: het water 
wordt maar 60 ºC warm en zorgt voor  

nog meer energiebesparing.

* GROHE Red Boiler M Size:  
 Energie-efficiëntieklasse A, warmteverlies max. 14 Wh
 GROHE Red Boiler L Size:  
 Energie-efficiëntieklasse A, warmteverlies max. 15,9 Wh

GROHE KEUKEN
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WATERSYSTEMEN GROHE RED

Bovendien zorgt het titanium dat  
gebruikt wordt voor het waterreservoir 

ervoor dat dit een ongelooflijk duurzame 
boiler is die niet zal corroderen.

L Size boiler voor max.  
5.5l kokend water per keer

M Size boiler voor max. 
3l kokend water per keer
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WATERSYSTEMEN GROHE RED

GROHE.BE

KEUKEN >

RED

 

30 325 001  € 999,00
30 325 DC1  € 1.149,00
GROHE RED Duo  
L-uitloop, L Size 

30 327 001  € 899,00
30 327 DC1  € 1.049,00
GROHE RED Duo  
L-uitloop, M Size

 

30 080 001  € 929,00
GROHE RED Mono  
C-uitloop, L Size

30 085 001  € 829,00
GROHE RED Mono  
C-uitloop, M Size

 

30 079 001  € 999,00
30 079 DC1  €1.149,00
GROHE RED Duo  
C-uitloop, L Size

30 083 001  € 899,00
30 083 DC1  € 1.049,00
GROHE RED Duo  
C-uitloop, M Size

NIEUW

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.

ELKE GROHE RED BEVAT  
BOILER (M OF L SIZE) & FILTERSET.  

grohe.be

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   DC1 I SuperSteel

BOILER L SIZE         BOILER M SIZE
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GROHE PREMIUM  
LIFESTYLE COLLECTIES

Bij GROHE begrijpen we dat uw keuken een verlengstuk  
is van jezelf. Het is meer dan enkel maar een ruimte om  
te koken en schoon te maken – u komt er volledig tot 
ontplooiing, u hebt het er helemaal naar uw zin en u vlijt 
zich er zelfs in neer. We hebben daarom een uitgebreid 
productgamma ontwikkeld waarmee de gepassioneerde 
kok thuis kan schitteren. Hij of zij zal kunnen genieten van 
professionele functionaliteit die u nooit in de steek laat. 
Functies op maat zullen helpen om nog beter te presteren 
met een intelligent design afgestemd op uw persoonlijke 
smaak en voorkeuren. Met de GROHE Premium Lifestyle 
Collecties kan u uw keuken compleet uw eigen  
karakter meegeven.



GROHE KEUKEN
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PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES K7 grohe.be
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K7PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

GROHE
K7

De collectie K7, slank en opvallend, biedt een kraan in 
professionele stijl in twee uitloophoogtes, met 360° 
arm voor maximale flexibiliteit en een stevige metalen 
handdouche waarmee u makkelijk wisselt tussen 
mousseur en handdouche. Deze collectie beschikt 
over een draaibare uitloop, en er zijn ook varianten 
met uittrekbare sproeier met 2 straalsoorten. Grootse 
prestaties en een indrukwekkend design. The K7 
collectie zorgt voor ultieme flexibiliteit in keukens  
waar prestaties er echt toe doen.

GROHE.BE

KEUKEN >

K7

Pages 85 | 85

32 950 000 
Professionele mengkraan 
voor gootsteen
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32 176 000 
Mengkraan  

voor gootsteen 
met uittrekbare sproeier 

(2 straalsoorten)



  

  

GROHE KEUKEN
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K7PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

31 379 000  € 589,00
31 379 DC0  € 799,00  
Professionele mengkraan  
voor gootsteen

32 950 000  € 669,00
32 950 DC0  € 799,00  
Professionele mengkraan  
voor gootsteen

GROHE.BE

KEUKEN >

K7

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.

  

  

grohe.be

32 176 000  € 730,00
32 176 DC0  € 871,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)

32 175 000  € 649,00
32 175 DC0  € 789,00  
Mengkraan  
voor gootsteen

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel



  

GROHE KEUKEN

Pagina 90 | 91

K7 FOOTCONTROLPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

GROHE
K7 FOOTCONTROL

Ontdek het potentieel van je keuken met de K7 FootControl 
kraan. Geniet van de prestaties van de professionele sproeier 
van de K7 in combinatie met de voetactivatie-technologie. 
De strakke architecturale styling van de kraan is op zichzelf 
al een designelement, maar de buitengewone professionele 
eigenschappen maken deze kraan meer dan geschikt voor 
elke taak. In drukke keukens waar efficiëntie een must is 
brengt de K7 FootControl totale controle – en zorgt ervoor 
dat uw handen vrij zijn voor andere taken.

NIEUW

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

30 312 000  € 899,00 
30 312 DC0  € 1.099,00 
Electronische keukenmengkraan  
met professionele sproeier     

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen  
verkoopprijzen exclusief BTW.

grohe.com
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GROHE KEUKEN
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MINTAPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

Een stijlvolle, minimalistische keuken hoeft niet te betekenen  
dat u moet inboeten aan prestatie. Het eerste dat opvalt 
aan GROHE’s Minta kraan is het slanke, strakke silhouet 
dat perfect past in een hedendaagse keuken. Maar het is de 
geweldige flexibiliteit waar u dag in dag uit van zult genieten. 
Met een uittrekbare sproeier met 2 straalsoorten worden 
reinigen, afspoelen en voeding klaarmaken gemakkelijk 
en haalt u het meeste uit uw keuken.

GROHE
MINTA 

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

32 168 000  € 299,00
32 168 DC0  € 391,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
L-uitloop 
met uittrekbare sproeier

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.

grohe.com

  

30 274 000  € 299,00 
30 274 DC0  € 391,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
L-uitloop 
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)



  

  

GROHE KEUKEN
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MINTAPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

32 322 000  € 343,00
32 322 DC0  € 434,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
U-uitloop
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)

32 488 000  € 277,00
32 488 DC0  € 356,00 
Mengkraan  
voor gootsteen 
U-uitloop

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen  
verkoopprijzen exclusief BTW.

grohe.com
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31 375 000  € 235,00
31 375 DC0  € 328,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
L-uitloop
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MINTAPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

32 321 000  € 299,00 
32 321 DC0  € 391,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
C-uitloop 
met uittrekbare mousseur

Kleurenopties:   
 000/00E I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel  |   LS0 I Moon White  |   KS0 I Velvet Black 

GROHE.BE

KEUKEN >

MINTA

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen  
verkoopprijzen exclusief BTW.

grohe.com
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32 917 000  € 233,00
32 917 DC0  € 328,00
32 917 KS0  € 349,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
C-uitloop



GROHE KEUKEN
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MINTA TOUCH PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

GROHE
MINTA TOUCH 

Modern en minimalistische design. De sensuele 
rondingen en bogen van de GROHE Minta-collectie 
zullen altijd hip blijven en passen uitstekend bij elke 
hedendaagse keuken. Dit EasyTouch-model zorgt  
voor ultieme netheid en gebruiksgemak in uw keuken.
Schakel de waterstraal aan en uit door de kraan enkel 
met uw arm aan te raken, Minta Touch legt de volledige 
controle in jouw handen.

NIEUW

GROHE.BE

KEUKEN >

MINTA TOUCH 

grohe.com
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31 358 001  
Electronische mengkraan  
voor gootsteen  
C-uitloop 
met uittrekbare mousseur
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MINTA TOUCH PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

GROHE
MINTA TOUCH

31 358 001  € 599,00 
31 358 DC1  € 699,00 
Electronische mengkraan  
voor gootsteen  
C-uitloop  
met uittrekbare mousseur

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.

  

grohe.be

31 360 001  € 564,00
31 360 DC1  € 679,00
Electronische mengkraan  
voor gootsteen  
L-uitloop  
met uittrekbare sproeier

Kleurenopties:   
 001 I StarLight Chrome  |   DC1 I SuperSteel

Minta Touch is goedgekeurd en wordt aanbevolen voor gebruik door ouderen en personen met een handicap.  
Het is getest door het Duitse onderzoeksinstituut GGT, Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik mbH,  
en werd als „goed“ beoordeeld  dankzij de one-touch technologie en het ergonomische design.



GROHE KEUKEN
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ZEDRAPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

GROHE
ZEDRA

GROHE Zedra heeft een knop met wisselfunctie 
waarmee u eenvoudig kan variëren tussen een 
krachtige en zachtere straal. Dankzij SpeedClean is 
het verwijderen van kalkafzetting zo gebeurd. Met 
hoogglanzende GROHE StarLight chroomafwerking 
of voorzien van antibacteriële eigenschappen dankzij 
RealSteel, deze kraan zal sowieso bekoren.

GROHE.BE

KEUKEN >

ZEDRA

grohe.com
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32 294 SD1 
Mengkraan  
voor gootsteen 
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)
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32 294 001
Mengkraan  
voor gootsteen
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)
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ZEDRAPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

 

32 296 000  € 349,00 
32 296 SD0  € 577,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
met uittrekbare mousseur

GROHE.BE

KEUKEN >

ZEDRA

  

32 553 000  € 363,00
32 553 SD0  € 577,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)  
32 555 000  € 533,00 
voor lage druk boiler

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.

grohe.be

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   SD0 I Stainless Steel

32 294 001  € 384,00
32 294 SD1  € 577,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)
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ZEDRA TOUCH PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

30 219 001  € 811,00 
30 219 DC1  € 1.015,00 
Electronische mengkraan  
voor gootsteen  
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten) 

Vloeiende en sensuele kracht van water in het midden van uw keuken met de 
Zedra Touch. De opvallend brede, draaibare uitloop en de mooi vormgegeven 
hendel met touch-functie combineren ergonomisch design en visuele flair.  
En met de bijkomende GROHE EasyTouch-technologie kan u de watertoevoer 
regelen met één enkele aanraking. Kies je Touch-functie in de standaardversie 
met een geïntegreerd element voor gemengd water of upgrade met een 
Grohtherm Micro onderbouwthermostaat voor het perfect regelen van warm 
water zonder risico op verbranding.

GROHE
ZEDRA TOUCH

Kleurenopties:   
 001 I StarLight Chrome  |   DC1 I SuperSteel

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen  
exclusief BTW.

grohe.com
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ESSENCEPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

GROHE
ESSENCE 

Keuze uit twee modellen, uitgerust met draaibare uitloop  
of voorzien van stevige metalen uittrekbare handdouche,  
eenvoudig switchen tussen mousseur en handdouche.  
Verkrijgbaar met twee prachtige en duurzame afwerkingen, 
fantastisch design zonder dat functionaliteit erbij inschiet.

GROHE.BE

KEUKEN >

ESSENCE

30 270 000
Mengkraan  

voor gootsteen  
hoge uitloop

met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)



ONTDEK DE OPWINDENDE  
NIEUWE KLEUREN IN HET  
ESSENCE-GAMMA

Geïnspireerd door wereldwijde kleurtrends die op internationale 
designbeurzen te zien zijn, biedt GROHE nu 10 kleurafwerkingen 
aan, voor de allereerste keer in de volledige Essence-lijn. De 
nieuwe Essence-reeks geeft u het gevoel dat u verwend bent 
wat keuzes betreft. Het volledige gamma – van kranen over 
douches en accessoires – biedt u vier verschillende kleuren om 
uit te kiezen en dat met een elegante geborstelde of een tot 
hoogglans gepolijste afwerking. Ook verkrijgbaar in SuperSteel 
en chroom. Dat is wat wij verstaan onder keuzevrijheid: een 
uitgebreid gamma aan maten, kleuren en afwerkingen.

GROHE KEUKEN

Pagina 114 | 115

ESSENCEPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

NIEUW

WARM SUNSET | DA0

HARD GRAPHITE | A00 

COOL SUNRISE | GL0

POLISHED NICKEL | BE0 

SUPERSTEEL | DC0

grohe.be
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ESSENCEPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

30 269 000  € 288,00
30 269 DC0  € 385,00
Alle andere kleuren:  € 385,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop 

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen  
verkoopprijzen exclusief BTW.

         

grohe.be

30 270 000  € 356,00 
30 270 DC0  € 464,00 
Alle andere kleuren: € 464,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop 
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)

Kleurenopties:   
 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 KEUKEN
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ESSENCE FOOTCONTROLPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL

Breng puur minimalisme in uw keuken en geniet van 
het gemak van de handsfree bediening met GROHE’s 
Essence FootControl kraan. De slanke, simpele lijnen 
van onze Essence kraan zijn de perfecte aanvulling voor 
de hedendaagse keuken, terwijl de FootControl-functie 
ervoor zorgt dat je handen vrij blijven. Met een uittrekbare 
dubbele sproeier en een oogverblindende, duurzame 
GROHE StarLight finish is Essence FootControl de  
perfecte keuze voor een keuken zonder rompslomp.

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

30 311 000  € 669,00 
30 311 DC0  € 769,00 
Electronische keukenmengkraan  
L-uitloop en  
uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)     

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen  
exclusief BTW.



DE KLEURRIJKE  
WERELD VAN 
ESSENCE PROFESSIONAL

Verbeter de prestaties van uw keuken met de strakke, architecturale Essence 
Professional-kraan, die ontworpen werd om professionele functies en comfort  
in uw leven te brengen. Van de 360 graden draaibare, geveerde arm tot het 
moeiteloos magnetische EasyDock M-systeem voor de metalen sproeikop met  
2 straalsoorten: elk detail werd ontworpen met gebruiksgemak in het achterhoofd. 
Uitgerust met de GrohFlexx-technologie is de hygiënische santopreen slang niet 
alleen gemakkelijk te reinigen, maar is ze ook apart verkrijgbaar in 10 verschillende 
kleurafwerkingen die met elke keuken harmoniëren.

GROHE KEUKEN
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ESSENCE PROFESSIONALPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES grohe.be



Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.

NIEUW

GROHE KEUKEN
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ESSENCE PROFESSIONALPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

30 294 000  € 469,00
30 294 DC0  € 599,00 
Professionel keukenmengkraan  
met sproeier,  
2 straalsoorten

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel    

Kleurenopties (slang) Alleen in combinatie met de standaard versie 30 294 000/DCO  
30 321 (+ kleurcode): € 65,00: 

 MW0 I Scherp Marmer  XC0 I Donker Grijs    YF0 I Geel  YR0 I Oranje  DG0 I Rood   
 DP0 I Roze    DU0 I Purper  GE0 I Groen  TY0 I Blauw  HG0 I Donker Bruin  

Combineer uw Essence Professional (chroom/supersteel) met een keur  
aan 10 kleurafwerkingen voor de slangen zodat ze perfect bij uw keuken passen.

grohe.be
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EUROCUBEPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

31 395 000  
Professionele mengkraan 
voor gootsteen



  
  

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn 
aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.
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EUROCUBEPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

31 255 000  € 239,00 
31 255 DC0  € 307,00 
Mengkraan  
voor gootsteen

Maak een statement met het kubistische meesterwerk van 
GROHE. De sterke lijnen en de stevige architecturale vorm 
zorgen ervoor dat de Eurocube perfect past binnen moderne 
keukens waar design alles is. Van de vierkante uitsparing in 
de hendel tot de nieuwe professionele eigenschappen, dit 
is een kraan voor stijlbewuste mensen voor wie koken een 
serieuze zaak is.

GROHE
EUROCUBE

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

31 395 000  € 559,00
31 395 DC0  € 659,00 
Professionele mengkraan  
voor gootsteen,  
2 straalsoorten

GROHE.BE

KEUKEN >

EUROCUBE

31 255 000 
Mengkraan  
voor gootsteen



Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn 
aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.
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K4PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

Beleef uw keuken op een totaal andere manier. De K4 ziet er niet 
alleen anders uit, ze zorgt ook voor vakkundige prestaties in het 
zenuwcentrum van uw huis. De licht gebogen vorm met draaibare 
uitloop (360°) en de uittrekbare sproeier zorgen voor totale vrijheid 
en gebruiksgemak.

33 786 000  € 433,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
met uittrekbare sproeier

33 782 000  € 476,50 
Mengkraan  
voor gootsteen  
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten) 

GROHE
K4



  

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn 
aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.
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PARKFIELDPREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

GROHE
PARKFIELD

De Parkfield-mengkraan, stevig en met vitaal karakter, is perfect 
geschikt voor ervaren chef-koks. De kraan is voorzien van een 
hendel met touch-functie om watertoevoer te regelen. Met een 
uittrekbare sproeikop kan u gemakkelijk switchen tussen twee 
straalpatronen. Dankzij een SpeedClean tuit en een hogere 
uitloop voor meer comfort biedt Parkfield een handige, krachtige 
oplossing in alle keukens.

GROHE.BE

KEUKEN >

PARKFIELD

30 215 001  € 349,00
30 215 DC1  € 349,00 
Mengkraan  
voor gootsteen
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)
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Haal het maximum uit uw bedrijfskeuken met de GROHE 
Performance Lines. Ontwikkeld om een hele reeks praktische 
eigenschappen te bieden zodat het in de keuken makkelijker, 
veiliger en aangenamer koken is. Perfecte oplossing binnen 
handbereik. Verschillende soorten moderne designs, samen 
met veelzijdige hoogtetoepassingen en installatieopties, zorgen 
ervoor dat GROHE Performance Lines heel wat functionaliteit  
en voordelen bieden die uw dagelijks leven verrijken.

GROHE  
PERFORMANCE  
SERIES
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PERFORMANCE SERIES EUROPLUS

GROHE
EUROPLUS

Eenvoudig, gestroomlijnd en modern – Europlus van 
GROHE heeft universele aantrekkingskracht. Harmonieus 
geheel van een prachtig vormgegeven behuizing en 
een soepele handgreep die een 7-graden hellingshoek 
heeft voor makkelijke bediening en optimale ergonomie. 
Keuze uit een model met lage of medium uitloop. Maak 
de installatie compleet met een uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten) voor nog meer flexibiliteit.

GROHE.BE

KEUKEN >

EUROPLUS

33 933 002 
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop 
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)



Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen  
verkoopprijzen exclusief BTW.
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33 933 002  € 353,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop 
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)

33 930 002  € 277,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop 

grohe.be

32 941 002  € 257,50 
Mengkraan  
voor gootsteen  
lage uitloop 

32 942 002  € 328,50 
Mengkraan  
voor gootsteen  
lage uitloop  
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)
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33 770 002 
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop

grohe.be
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33 770 002 
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop

grohe.be

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Dat een uitermate praktisch ontwerp en een aantrekkelijke 
moderne styling elkaar in evenwicht kunnen houden bewijst 
de Eurodisc Cosmopolitan, de perfecte oplossing voor  
elke keuken. Een gevarieerd aanbod om bij weg te dromen. 
Makkelijke installatie en zelfs nog meer gebruiksgemak.  
Een spitse uitloop en een lichte hellingshoek versterken  
de slanke uitstraling.

GROHE.BE

KEUKEN >

EURODISC COSMOPOLITAN

32 257 002  € 290,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop  
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten) 
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31 122 002
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop  
met uittrekbare mousseur
 
32 546 002
voor lage druk boiler 

32 259 002
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop
 
31 242 002  
voor lage druk boiler 

grohe.be

33 770 002  € 223,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop 
 
31 206 002  € 278,00 
voor lage druk boiler 

33 312 002  € 336,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop  
voor plaatsing bij raam 



GROHE KEUKEN
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PERFORMANCE SERIES EURODISC 

GROHE
EURODISC

Combinatie van elegant design en praktische eigenschappen – 
de Eurodisc-keukenmengkraan presteert op alle fronten. Uw 
taken in de keuken worden eenvoudig door de draaibare uitloop en 
de vinvormige greep die met slechts twee vingers te bedienen is. 
Volledige controle met minimale inspanning. Combineer met een 
optionele uittrekbare sproeier (2 straalsoorten) voor een allround 
oplossing in elke drukke keuken.

GROHE.BE

KEUKEN >

EURODISC

32 257 001 
Mengkraan  
voor gootsteen  
lage uitloop  
met uittrekbare handdouche 
(2 straalsoorten)



Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.
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32 257 001  € 287,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
lage uitloop 
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)

grohe.be

33 770 001  € 205,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
lage uitloop  

33 771 001  € 274,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
lage uitloop
voor lage druk boiler



Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.
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GROHE
CONCETTO

Concetto met een karakteristiek design waar iedereen 
zich in kan vinden, is ideaal voor keukens waar stijl en 
gebruiksgemak hand in hand gaan. Liefhebbers van design 
zullen gecharmeerd zijn door de kenmerkende vormgeving 
gebaseerd op een reeks cilinders. Hardwerkende koks zullen 
de technologie op prijs stellen waardoor u met één vinger 
temperatuur en waterstroom regelt.

31 491 000  € 389,00 

Professionele mengkraan  
voor gootsteen 
2 straalsoorten

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

GROHE.BE

KEUKEN >

CONCETTO

31 491 DCO  € 519,00
Professionele mengkraan  
voor gootsteen 
2 straalsoorten
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30 273 001  
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop 
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)
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31 128 001  € 202,00 
31 128 DC1  € 239,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop 

31 213 001  € 313,00 
voor lage druk boiler

31 129 001  € 225,00 
31 129 DC1  € 280,00
Mengkraan  
voor gootsteen 
medium uitloop  
met uittrekbare sproeier

30 273 001  € 245,00 
30 273 DC1  € 301,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop 
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)

  

  
 

grohe.be

32 663 001  € 239,00  
32 663 DC1  € 288,50
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop  
met uittrekbare mousseur

32 667 001  € 179,00
Mengkraan  
voor gootsteen 
wandgemonteerd

Kleurenopties:   
 001 I StarLight Chrome  |   DC1 I SuperSteel

32 661 001  € 201,00 
32 661 DC1  € 239,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop 
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Prachtig design en uitstekende prestaties binnen 
handbereik met deze Eurostyle Cosmopolitan-collectie.  
Van de aantrekkelijke ovale vorm van de greep tot een  
keuze uit verschillende dynamische vormen voor de  
uitloop, Eurostyle Cosmopolitan biedt een oplossing  
voor elke keukenomgeving.

GROHE.BE

KEUKEN >

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

31 124 002
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop  
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30 221 002  € 144,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop

31 126 002  € 203,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop
met uittrekbare mousseur

33 975 002  € 169,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop 

31 127 002  € 203,00
voor lage druk boiler

31 482 002  € 229,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop 
met uittrekbare mousseur-spray

grohe.be

31 124 002  € 154,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop 

31 125 002  € 179,00 
Mengkraan  
voor gootsteen
Medium uitloop
SilkMove ES
tweetrapsbediening  
(Eco-click)

31 159 002  € 284,00
voor plaatsing bij raam

33 977 002  € 139,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
lage uitloop 
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Eenvoud vormt de basis voor goed design en functionaliteit. 
Daarom richt het Eurosmart Cosmopolitan-aanbod van  
GROHE zich op de essentie om een collectie uit te werken  
met duurzame details en architecturale uitstraling. 

Geef ergonomie en architecturale lijnen een centrale plek  
in uw keuken dankzij Eurosmart Cosmopolitan. De eenvoud 
van deze collectie betekent geenszins een gebrek aan keuze: 
van drie mogelijke hoogtes tot gebruiksvriendelijke draaibare 
uitloop, u vindt beslist een oplossing die prima past bij u en 
uw moderne keuken.

GROHE.BE

KEUKEN >

EUROSMART COSMOPOLITAN

31 481 000 
Mengkraan  

voor gootsteen  
hoge uitloop 

met uittrekbare mousseur
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PERFORMANCE SERIES EUROSMART COSMOPOLITAN

32 843 000  € 135,50 
32 843 DC0  € 189,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop

31 481 000  € 219,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop 
met uittrekbare mousseur

  

grohe.be

32 842 000  € 116,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
lage uitloop  

32 844 000  € 119,00
Mengkraan  
voor gootsteen
lage uitloop
tweetrapsbediening  
(Eco-click) 

30 193 000  € 119,00 
30 193 DC0  € 159,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
medium uitloop 

30 194 000  € 139,00 
voor lage druk boiler

Kleurenopties:   
 000/00E I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel



Creëer een keuken die het hele gezin plezier bezorgt met de 
GROHE Eurosmart. Moeiteloze bediening, ongeëvenaarde 
prestaties en nauwkeurige, veilige temperatuurbeheersing 
gecombineerd in een slank modern design. De solide, 
cilindervormige behuizing, de elegante boog op de uitloop –  
de nieuwe Eurosmart-collectie ziet er prachtig uit en is zeer 
veelzijdig. Beschikbaar in twee verschillende hoogtes, voorzien 
van een handige draaibare uitloop. Optioneel kan er gekozen 
worden voor de waterbeparende GROHE EcoJoy-functie of 
de energiebesparende GROHE SilkMove ES cartouche (koude 
start). Het is overduidelijk, de nieuwe Eurosmart is meer dan 
ooit geschikt voor een drukke gezinskeuken.  
 
Net dat beetje meer voor uw keuken: de nieuwe uittrekbare 
Eurosmart-keukenkraan. Voorzien van de basisfuncties 
van Eurosmart en met een functionele, uittrekbare en 
dubbele sproeier zal de uittrekbare Eurosmart u helpen 
om uw dagelijkse taken in de keuken af te werken. De 
uittrekbare, dubbele sproeier geeft de kraan een grotere 
actieradius en laat toe om gemakkelijk te wisselen tussen 
de twee sproeiers. Het EasyDock-mechanisme garandeert 
gemakkelijk terugtrekken en een zachte landing voor uw 
sproeikop, elke keer weer. De uittrekbare Eurosmart heeft 
een glanzend chromen oppervlak of een matte SuperSteel 
afwerking en past perfect in uw keuken.

GROHE KEUKEN
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GROHE
EUROSMART

GROHE.BE

KEUKEN >

EUROSMART

30 305 000  
Mengkraan  
voor gootsteen  
lage uitloop 
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)



Cartouche van 35 mm 
met een geïntegreerde 
temperatuurbegrenzer

MODERNE  
VORM EN SLIMME 
TECHNOLOGIE

U verbrandt zich niet aan hete oppervlakken 
dankzij 100% GROHE CoolTouch.
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GROHE KEUKEN PERFORMANCE SERIES EUROSMART

GROHE-cartouche met geïntegreerde 
temperatuurbegrenzer Kan individueel 
worden ingesteld op de gewenste maximale 
watertemperatuur.

Geïntegreerde temperatuurbegrenzer

Lood- en  
nikkelvrij

EasyDock

grohe.be

Uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)

SpeedClean  
mousseur

EasyExchange 
Beluchter is makkelijk te monteren 
en demonteren met een muntstuk



  

  

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.

GROHE KEUKEN

Pagina 168 | 169

PERFORMANCE SERIES EUROSMART

33 281 002  € 113,00 
33 281 DC2  € 135,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
lage uitloop  
lood- en nikkelvrij 

33 281 20E  € 107,00 
met GROHE EcoJoy

32 221 002  € 112,00
SilkMove ES
tweetrapsdebietregeling  
(Eco-click)

30 305 000  € 155,00
30 305 DC0  € 199,00
Mengkraan  
voor gootsteen  
lage uitloop 
met uittrekbare sproeier  
(2 straalsoorten)

  

grohe.be

32 482 002  € 139,00 
Mengkraan  
voor gootsteen 
wandgemonteerd

31 509 002  € 143,00
Mengkraan  
voor gootsteen
wandgemonteerd 
sprong: 150 mm

31 391 002  € 143,00
sprong: 217 mm

32 224 002  € 143,00
sprong: 277 mm

Kleurenopties:   
 000/002/20E I StarLight Chrome  |   DC0/DC2 I SuperSteel

33 202 002  € 118,00
33 202 DC2  € 140,00 
Mengkraan  
voor gootsteen  
hoge uitloop



Verbluffende eenvoud definieert GROHE Bau. De cilindrische 
uitloop creëert een lichtheid in ontwerp, ideaal voor architecturale 
schema’s, maar zonder de prestaties te benadelen. De unieke 
lusvormige hendel van BauLoop vereenvoudigt de bediening  
en is zeer eenvoudig om mee te werken.

NIEUW

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW.

GROHE KEUKEN

Pagina 170 | 171

PERFORMANCE SERIES BAULOOP

31 368 000 € 101,00 
GROHE BauLoop 
Mengkraan  
voor gootsteen

GROHE
BAULOOP

GROHE.BE

KEUKEN >

BAULOOP
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GROHE
COSTA L

Klassiek design in een nieuw jasje voor de keuken van 
vandaag – Costa L neemt het klassieke Costa design 
over maar dan aangevuld met stevige metalen hendels 
en onderdelen met verbluffend lange levensduur. Dit 
zorgt voor uitstraling en functionaliteit die duurzaamheid 
uitademen.

31 831 001  € 187,00 
Mengkraan  
voor gootsteen 

31 930 001  € 180,00 
voor lage druk boiler 

31 812 001  € 198,00
met kettinghouder

31 191 001  € 94,50 
Mengkraan  
voor gootsteen 
wandgemonteerd

grohe.be

GROHE.BE

KEUKEN >

COSTA

30 098 001  € 42,00 
Tapkraan

31 187 001  € 91,50 
Mengkraan  
voor gootsteen
wandmontage

30 484 001  € 50,00 
Tapkraan
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Een moderne en elegante GROHE-zeepdispenser, 
de perfecte finishing touch in uw keuken. Praktisch 
en duurzaam, kenmerkend GROHE-vakmanschap, 
deze zeepdispensers passen perfect bij al onze 
keukenmengkranen.

GROHE
ZEEPDISPENSERS

40 537 000  € 65,00
40 537 DC0  € 89,00 
Authentic soap dispenser
met bakje voor vloeibare zeep  
0,4 I

40 553 000  € 69,00 
40 553 DC0  € 101,00 
Zedra soap dispenser
met bakje voor vloeibare zeep  
0,4 I

40 535 000  € 56,00
40 535 DC0  € 71,50 
Cosmopolitan soap dispenser
met bakje voor vloeibare zeep  
0,4 I

40 536 000  € 51,00
40 536 DC0  € 62,00 
Contemporary soap dispenser
met bakje voor vloeibare zeep  
0,4 I

Kleurenopties:   
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel
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GROHE BLUE  
HOME

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •
GROHE BLUE  
HOME MONO • • • • • • • •

GROHE BLUE  
PROFESSIONAL

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •
GROHE BLUE  
MONO PROFESSIONAL • • • • • • • •
GROHE BLUE  
PURE • • • • • • •
GROHE BLUE  
MONO PURE • • • • • •
GROHE RED 
DUO • • • • • •
GROHE RED 
DUO • • • • • •
GROHE RED 
MONO • • • • •

BEST MATCH

GROHE KEUKEN
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GROHE BLUE & GROHE RED WATERSYSTEMEN
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GROHE K7
• • • •

• • • •
GROHE K7  
FOOTCONTROL • • • • •

GROHE  
MINTA

• • • • •

• • • •

• • • •

GROHE 
MINTA TOUCH

• • • • •

• • • • •

GROHE  
ZEDRA

• • • •

• • • • •
GROHE  
ZEDRA TOUCH • • • • •
GROHE  
ESSENCE • • • • • •
GROHE ESSENCE  
FOOTCONTROL • • • • •

GROHE  
EUROCUBE

• •

• • •

GROHE K4 • • • •
GROHE 
PARKFIELD • • • •

GROHE  
EUROPLUS 

• • •

• • •

GROHE  
EURODISC 
COSMOPOLITAN

• • • •

• • •

BEST MATCH - 
ONZE AANBEVELING

grohe.be

GROHE FUNCTIONALITEIT IN EEN OOGOPSLAG



D
E

S
IG

N
 

E
A

S
Y

T
O

U
C

H

F
O

O
TC

O
N

T
R

O
L

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
E

L
E

  
S

T
R

A
A

L

U
IT

T
R

E
K

B
A

R
E

  
D

U
O

-S
P

R
O

E
IE

R

U
IT

T
R

E
K

B
A

R
E

  
H

A
N

D
D

O
U

C
H

E

U
IT

T
R

E
K

B
A

R
E

  
M

O
U

S
S

E
U

R

V
O

O
R

 P
L

A
A

T
S

IN
G

  
B

IJ
 R

A
A

M

C
H

R
O

O
M

S
U

P
E

R
S

T
E

E
L

R
O

E
S

T
V

R
IJ

 S
TA

A
L

P
V

D
-K

L
E

U
R

E
N

Z
E

E
P

D
IS

P
E

N
S

E
R

4
0

 5
3

5
 0

0
0

 /
 4

0
 5

3
5

 D
C

0

Z
E

E
P

D
IS

P
E

N
S

E
R

4
0

 5
3

6
 0

0
0

 /
 4

0
5

3
6

 D
C

0

Z
E

E
P

D
IS

P
E

N
S

E
R

4
0

 5
5

3
 0

0
0

 /
 4

0
 5

5
3

 D
C

0

Z
E

E
P

D
IS

P
E

N
S

E
R

4
0

 5
3

7
 0

0
0

 /
 4

0
 5

3
7

 D
C

0

GROHE  
EURODISC

• • •

• •

GROHE  
CONCETTO

• • • • • •

• • • • •

• • •

GROHE  
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

• •

• • •

• • • •

GROHE  
EUROSMART
COSMOPOLITAN

• •

• • •

• • • •

GROHE  
EUROSMART

• • • •

• • •

• •
GROHE  
BAU • •

GROHE  
COSTA L

• •

• •

BEST MATCH - 
ONZE AANBEVELING

GROHE KEUKEN

Pagina 178 | 179

GROHE FUNCTIONALITEIT IN EEN OOGOPSLAG
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ONTDEK  
DE WERELD VAN GROHE.

Hier ziet u slechts een kleine selectie van wat de wereld van GROHE te bieden 
heeft. Of u nu op zoek bent naar ideeën en inspiratie of naar oplossingen voor  
uw badkamer en keuken, u vindt het hier.

Scan de QR-codes om de nieuwste brochures als downloadversie of PDF  
op uw tablet of smartphone te bekijken.

BLUE HOME BROCHURE

grohe.be

BAD BROCHURE

SENSIA ARENA BROCHURECERAMICS BROCHURE RAPIDO SMARTBOX BROCHURE

SPA BROCHUREWATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. 
MAGAZINE



Kijk voor meer informatie op lixil.com

EEN WERELDWIJD  
VERBONDEN  
BEDRIJF.

GROHE IS EEN DOCHTERONDERNEMING VAN LIXIL, 
WERELDWIJD EEN BELANGRIJKE SPELER OP HET 
GEBIED VAN WONINGINRICHTING EN DE BOUW. 

LIXIL werd begin twintigste eeuw opgericht in Japan  
en is nu het meest veelzijdige bedrijf in onze branche,  
met een uniek portfolio dat reikt van technologieën die 
de manier waarop we met water omgaan revolutionair 
veranderen, en een complete collectie materialen voor 
woninginrichting (binnen en buiten) tot producten  
voor huizen en grote architecturale projecten, en alles  
ertussenin. LIXIL heeft vestigingen in 150 landen. Hier 
worden producten ontworpen en geproduceerd die  
elke dag door meer dan een miljard mensen wereldwijd  
worden gebruikt.

De wereld verandert razendsnel en LIXIL-
bedrijven helpen om deze vorm te geven. Via 
onze merken en technologieën ontwerpen en produceren 
we vandaag de woonoplossingen van morgen. Van de 
ontwikkeling van slimme innovaties in de huizen en kantoren 
van mensen tot het opnieuw vormgeven van de bekendste 
skylines ter wereld, LIXIL-producten transformeren de plekken 
waar we werken, leren, reizen, ontspannen en leven.

Behalve GROHE maken ook andere merken van 
wereldklasse onderdeel uit van de LIXIL-familie: 
American Standard, INAX, DXV by American 
Standard en Permasteelisa. Samen nemen onze 
merken wereldwijd de koppositie in op het gebied van 
kranen en loodgietersproducten. LIXIL is bovendien de 
grootste aanbieder van producten voor woninginrichting  
in Japan. We zijn ook toonaangevend in veel andere 
gebieden verspreid over de wereld, dankzij onze gedeelde 
focus op het creëren van innovaties die het leven van 
mensen echt verbeteren.

 

 

 
Samen zijn we sterker. Door de expertise van GROHE 
als wereldleider op het gebied van kranen te combineren 
met de unieke technologie en inzichten van de andere 
watertechnologiemerken van LIXIL, kan GROHE nu 
een complete badkameroplossing presenteren. Deze 
omvat innovatieve producten zoals douchetoiletten en 
SmartControl-douches, en revolutionaire technologieën 
zoals AquaCeramic-sanitairproducten die 100 jaar schoon 
blijven. De producten van LIXIL zijn mooi, functioneel en 
betrouwbaar en veranderen de manier waarop mensen 
wonen, overal ter wereld.

Wat we delen is een krachtige visie van een betere 
toekomst, voor onze klanten en voor de wereld. Als 
een ware wereldwijde producent zijn we ons ervan bewust 
dat we een belangrijke rol spelen bij het veiligstellen van 
de toekomst van onze planeet. We geloven dat iedereen 
toegang moet hebben tot schone en veilige sanitaire 
voorzieningen en we gebruiken graag onze expertise om 
dit te helpen realiseren. We lopen ook voorop in gebieden 
zoals energie-efficiëntie en waterbesparende technologie. 
We streven ernaar in 2030 onze ecologische voetafdruk 
tot nul te hebben gereduceerd. 

Samen werken we aan een toekomst waarin iedereen 
prettig kan wonen, waar ook ter wereld.
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