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GROHE
BLUE PROFESSIONAL
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 323 002
31 323 DC2

chroom
supersteel

1.548,32
1.939,22

GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn“-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten
apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
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p.o.a. = prijs op aanvraag
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Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 347 003
31 347 DC3

chroom
supersteel

1.548,32
1.780,21

GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn“-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten
apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

KEUKEN

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag
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GROHE
BLUE PROFESSIONAL
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 325 002
31 325 DC2

chroom
supersteel

1.705,80
2.138,49

GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn“-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten
apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
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Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 326 002
31 326 DC2

chroom
supersteel

1.705,80
2.138,49

GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn“-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten
apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

KEUKEN

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag
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GROHE
BLUE PROFESSIONAL
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 302 002
31 302 DC2

chroom
supersteel

1.501,43
1.725,17

GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue Mono kraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn“-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten
apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
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GROHE
BLUE PROFESSIONAL
Bestel-Nr.

Uitvoering

40 554 002



Adv. Prijs (€)

1.207,87

GROHE Blue Professional
koeler en carbonator
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met „push and turn“-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
alleen compatibel met GROHE Blue kranen met touchbediening
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

KEUKEN

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.
Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:
www.grohe.com/safety-data-sheets/

48 481 000



29,05

GROHE Blue Professional
Adapterkabel
om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot
12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en
carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

136572562.indd 11

11

5/4/2021 10:50:26 AM

GROHE
BLUE HOME
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 455 001
31 455 DC1
31 455 DA1
31 455 DL1
31 455 A01
31 455 AL1

chroom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

Adv. Prijs (€)

1.193,60
1.373,00
1.432,12
1.492,26
1.432,12
1.492,26

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE
Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio‘s met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio‘s met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief
koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO2 fles
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.
Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:
www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
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GROHE
BLUE HOME
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 541 000
31 541 DC0

chroom
supersteel

1.384,72
1.592,15

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.
Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:
www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

KEUKEN

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE
Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio‘s met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio‘s met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief
koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO2 fles



Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
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GROHE
BLUE HOME
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 454 001
31 454 DC1
31 454 DA1
31 454 DL1
31 454 A01
31 454 AL1

chroom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

Adv. Prijs (€)

1.193,60
1.373,00
1.432,12
1.492,26
1.432,12
1.492,26

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE
Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio‘s met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio‘s met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief
koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO2 fles
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.
Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:
www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
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GROHE
BLUE HOME
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 539 000
31 539 DC0

chroom
supersteel

1.384,72
1.592,15

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.
Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:
www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

KEUKEN

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE
Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio‘s met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio‘s met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief
koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO2 fles



Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag
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GROHE
BLUE HOME
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 456 001
31 456 DC1

chroom
supersteel

1.193,60
1.373,00

GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE
Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio‘s met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio‘s met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief
koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO2 fles
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.
Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:
www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
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GROHE
BLUE HOME
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 543 000
31 543 DC0

chroom
supersteel

1.384,72
1.592,15

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.
Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:
www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

KEUKEN

GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE
Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio‘s met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio‘s met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief
koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO2 fles



Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
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GROHE
BLUE HOME
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 498 001
31 498 DC1
31 498 DA1
31 498 DL1
31 498 A01
31 498 AL1

chroom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

Adv. Prijs (€)

1.151,81
1.324,07
1.381,66
1.440,27
1.381,66
1.440,27

GROHE Blue Home
Mono Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE
Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio‘s met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio‘s met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief
koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO² fles
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.
Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:
www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
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GROHE
BLUE HOME
Bestel-Nr.

Uitvoering

40 711 001



Adv. Prijs (€)

909,22

GROHE Blue Home
Koeler
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE
Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE
Blue magnesium + filter
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

KEUKEN

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
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GROHE
BLUE PURE
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

30 382 000
30 382 DC0

chroom
supersteel

430,65
559,60

GROHE Blue Pure Minta
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 90°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

30 383 000

chroom

296,62

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

30 385 000

chroom

279,29

GROHE Blue Pure BauCurve
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )
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GROHE
BLUE PURE
Bestel-Nr.

Uitvoering

30 387 000

chroom

Adv. Prijs (€)

218,13

GROHE Blue Pure Mono
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Mono kraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
voor gefilterd drinkwater
binnenwerk 1/2“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

KEUKEN
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GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE
Bestel-Nr.

Uitvoering

40 848 000



Adv. Prijs (€)

8,66

GROHE Blue
Drinkfles
Tritan drinkfles met GROHE Blue opdruk
BPA-vrij (Bispenol A)
deksel met koord
volume 500 ml


40 848 SD0
40 848 GN0
40 848 DL0
40 848 AL0

RealSteel
brushed cool sunrise
brushed warm sunset
brushed hard graphite

12,74
40,26
40,26
40,26



30,58

GROHE Blue
Thermo drinkfles
RVS drinkfles met GROHE Blue opdruk
dubbelwandig
deksel met koord
volume 450 ml


40 437 000

GROHE Blue
Waterglazen (6 stuks)
kristallen glazen met GROHE Blue-afbeelding
vaatwasserbestendig
Inhoud 250 ml


46 717 000



177,87

Drukindicator
voor GROHE Blue
adapters voor 425g en 2kg CO2 flessen inbegrepen


40 962 000



35,17

GROHE Blue
CO2 adapter
adapter voor GROHE Blue Professional CO2 drukverminderaar
te gebruiken met 425 g CO2 flessen
voor GROHE Blue Professional systemen vanaf januari 2019


40 452 000



19,37

GROHE Blue
Drukverminderaar
voor installatie van GROHE Blue Chilled & Sparkling bij meer dan 5 bar waterdruk
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GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE
Bestel-Nr.

Uitvoering

40 404 001



Adv. Prijs (€)

61,16

GROHE Blue
Filter S-Size
vervangfilter voor GROHE Blue
600 L bij 20° dKH
5 fasenfilter
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

40 430 001
Idem, M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKh

112,12

40 412 001

Idem, L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKh, niet geschikt voor
GROHE Blue Home

146,78

40 547 001



61,16

GROHE Blue
Carbonfilter
vervangfilter voor GROHE Blue
voor regio’s met waterhardheid onder 9° dKH
capaciteit 3000 liter
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure




88,68

GROHE Blue
filter Magnesium + Zink
vervangfilter voor GROHE Blue
400L bij 17° dGH
verrijkt water tot 35mg/l magnesium en tot 3mg/l zink
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure


40 575 001



KEUKEN

40 691 002

151,88

GROHE Blue
UltraSafe filter
filter voor GROHE Blue UltraSafe
vervangfilter voor GROHE Blue
capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden
filtert 99,999 % van alle bacteriën en microplastics (> 1 &micro;m)
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure


40 575 002



107,43

GROHE Blue
UltraSafe filter
vervangfilter voor GROHE Blue
capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden
filtert 99,999 % van alle bacteriën en microplastics (> 1 &micro;m)
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag
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GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE
Bestel-Nr.

Uitvoering

64 508 001



Adv. Prijs (€)

40,77

GROHE Blue
Filterkop
alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters


40 434 001



35,17

GROHE Blue
Reinigingscartouche
voor 100% desinfectie en reiniging van de GROHE Blue koeler en filterkop
inclusief sproeikop
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet
inbegrepen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens
downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/


40 694 000



14,27

GROHE Blue
Adapter voor reinigingscartouche
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen


40 422 000



69,82

GROHE Blue
Starterskit 425 g CO2 flessen (4 stuks)
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO2 99,9 %
volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water
voor hervuling: 40 687 000 bestellen op shop.grohe.be
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens
downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/


40 920 000

chroom

21,91

GROHE Blue
425 g CO2-fles
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO2 99,9 %
volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water
opgelet: verkoopseenheid: 18 flessen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens
downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
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GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE
Bestel-Nr.

Uitvoering

40 423 000



Adv. Prijs (€)

103,46

GROHE Blue
Starter kit 2 kg CO2 fles
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO2 99,9 %
volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water
geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep
om te hervullen: bestel 40 424 000
alleen te bestellen per 1 stuks
niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens
downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
40 423 024
idem, verkoopeenheid 24 stuks



42,11

40 423 063
idem, verkoopeenheid 63 stuks



33,69

40 424 000



86,13

40 843 000



57,08

GROHE Blue
Verlengset
bestaande uit:
verlengkabel 5 m
slang voor drinkwater, 5 meter
snijder
adapters en clips
geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf
januari 2019)

KEUKEN

GROHE Blue
Hervulfles 2 kg CO2
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO2 99,9 %
volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water
geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep
alleen te bestellen per 1 stuks
niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens
downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



48 481 000



29,05

GROHE Blue Professional
Adapterkabel
om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot
12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en
carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag
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GROHE
RED
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

30 031 001
30 031 DC1

chroom
supersteel

1.160,98
1.335,79

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te
genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

30 324 001
30 324 DC1

chroom
supersteel

1.161,49
1.335,28

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te
genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel
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GROHE
RED
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

30 144 001
30 144 DC1

chroom
supersteel

1.160,98
1.335,79

30 079 001
30 079 DC1

chroom
supersteel

1.254,25
1.371,98

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

KEUKEN

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
U-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te
genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel




Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
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GROHE
RED
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

30 325 001
30 325 DC1

chroom
supersteel

1.254,25
1.443,33

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

30 083 001
30 083 DC1
30 083 DA1
30 083 DL1
30 083 A01
30 083 AL1

chroom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

1.161,49
1.335,28
1.393,38
1.451,99
1.393,38
1.451,99

GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter
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GROHE
RED
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

30 374 001
30 374 DC1

chroom
supersteel

1.049,37
1.206,85

GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A

30 327 001
30 327 DC1
30 327 DA1
30 327 DL1
30 327 A01
30 327 AL1

chroom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

1.161,49
1.335,28
1.393,38
1.451,99
1.393,38
1.451,99
KEUKEN

GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
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GROHE
RED
Bestel-Nr.

Uitvoering

30 080 001

chroom

Adv. Prijs (€)

1.162,00

GROHE Red Mono
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

30 085 001
30 085 DC1
30 085 DA1
30 085 DL1
30 085 A01
30 085 AL1

chroom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

1.068,23
1.229,28
1.282,28
1.335,28
1.282,28
1.335,28

GROHE Red Mono
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter
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GROHE
RED
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

30 339 001
30 339 DC1

chroom
supersteel

1.068,23
1.229,28

GROHE Red Mono
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

chroom

148,82

GROHE Red
Mengventiel voor GROHE RED
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te
genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel


40 830 001



KEUKEN

40 841 001

557,56

GROHE Red
Boiler M-Size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W

40 831 001



613,11

GROHE Red
Boiler L-Size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag
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GROHE
RED
Bestel-Nr.

Uitvoering

40 438 001



Adv. Prijs (€)

168,18

GROHE Red
Filter met filterhouder
voor regio’s met waterhardheid boven 12° KH
te plaatsen voor de GROHE Red boiler
flexibele aansluitslangen
capaciteit: 600 l


40 432 000



26,50

GROHE Red
Theeglazen (4 stuks)
hittebestendig glas
vaatwasserbestendig
Inhoud 250 ml
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GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

40 855 000



Adv. Prijs (€)

54,02

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 30 cm - 15L / 15L
installatietype: vloermontage, achter kastdeur
techniek: volledige extensie
bediening: handmatig telescopisch
scheiding: dubbel 2x 15 l
kastbreedte: minimaal 30 cm
compatibel met GROHE Blue Home en GROHE Red M- en L-size


40 980 000



283,88

GROHE Blue
Afvalscheider 60 cm - 29 L
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: enkel, 1 x 29 l
kastbreedte: 60 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M
en L Size




283,88

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 60 cm - 8 l / 8 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: dubbel, 2 x 8 l
kastbreedte: 60 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M
en L Size


40 982 000



KEUKEN

40 981 000

301,20

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 90 cm - 11 l / 29 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: dubbel 1x 11L, 1x 29L
kastbreedte: 90 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M
en L Size


40 983 000



301,20

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: drievoudig, 2 x 8 l, 1 x 11 l
kastbreedte: 90 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M
en L Size


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag
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GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

40 984 000



Adv. Prijs (€)

44,34

GROHE Blue
Uitbreidingsset voor metalen afdekking
inhoud: uittrekrails en antislipmat
voor gebruik met GROHE Blue afvalscheidingssysteem 40 980, 40 981, 40 982 of
40 983, afzonderlijk verkocht (niet inbegrepen)
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GROHE
K7
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

32 950 000
32 950 DC0

chroom
supersteel

729,82
968,34

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

31 379 000
31 379 DC0

chroom
supersteel

717,08
931,64

KEUKEN

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare uitloop, draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
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GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 613 000
31 613 DC0
31 613 DA0
31 613 A00

chroom
supersteel
warm sunset
hard graphite

Adv. Prijs (€)

436,77
568,26
611,58
611,58

Minta SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen
van de sproeikop
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap
nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij

31 360 001
31 360 DC1

chroom
supersteel

670,70
872,01

Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
L-uitloop
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

31 358 002
31 358 DC2

chroom
supersteel

701,79
866,41

Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
C-uitloop
ééngatsmontage
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
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GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 375 000
31 375 DC0
31 375 DA0
31 375 DL0
31 375 A00
31 375 AL0

chroom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

Adv. Prijs (€)

255,84
333,82
361,34
387,33
361,34
387,33

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

32 168 000
32 168 DC0

chroom
supersteel

286,42
372,55

30 274 000
30 274 DC0
30 274 DA0
30 274 DL0
30 274 A00
30 274 AL0

chroom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

KEUKEN

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

355,74
462,76
498,44
534,11
498,44
534,11

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
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GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH
Bestel-Nr.

Uitvoering

32 917 000
32 917 DC0
32 917 KS0
32 917 DA0
32 917 DL0
32 917 A00
32 917 AL0

chroom
supersteel
velvet black
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

Adv. Prijs (€)

237,50
307,32
307,83
331,27
354,72
331,27
354,72

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)

32 918 000
32 918 DC0

chroom
supersteel

278,78
354,21

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)

32 321 002
32 321 DC2
32 321 DA2
32 321 DL2
32 321 A02
32 321 AL2

chroom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

303,75
394,98
424,54
456,14
426,07
456,14

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk
terug naar zijn basispositie
uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
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GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH
Bestel-Nr.

Uitvoering

32 488 000
32 488 DC0
32 488 DA0
32 488 DL0
32 488 A00
32 488 AL0

chroom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

Adv. Prijs (€)

239,03
310,89
334,33
358,28
334,33
358,28

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

32 067 000

chroom

276,74


32 322 002
32 322 DC2
32 322 DA2
32 322 DL2
32 322 A02
32 322 AL2

chroom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

299,67
386,82
419,95
444,92
415,36
444,92

KEUKEN

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk
terug naar zijn basispositie
uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

40 684 000
40 684 DC0

chroom
supersteel

45,87
47,91

Minta
Greep
voor Minta keukenkraan
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GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 593 002
31 593 DC2

chroom
supersteel

595,27
774,16

Zedra SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen
van de sproeikop
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap
nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij

30 219 002
30 219 DC2

chroom
supersteel

759,89
988,21

Zedra Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen
van de sproeikop
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal
(verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen

32 294 002
32 294 DC2

chroom
supersteel

413,84
538,19

Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen
van de sproeikop
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal
(verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap
nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
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GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

32 553 002
32 553 DC2

chroom
supersteel

382,24
496,91

KEUKEN

Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen
van de sproeikop
uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap
nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
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GROHE
ATRIO
Bestel-Nr.

Uitvoering

30 362 000
30 362 DC0
30 362 AL0

chroom
supersteel
brushed hard graphite

Adv. Prijs (€)

566,22
735,93
848,57

Atrio
Tweegreeps keukenmengkraan.
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
mousseur
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GROHE
ESSENCE
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 615 000
31 615 DC0
31 615 BE0
31 615 EN0
31 615 GL0
31 615 GN0
31 615 DA0
31 615 DL0
31 615 A00
31 615 AL0

chroom
supersteel
nickel
brushed nickel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

Adv. Prijs (€)

535,64
696,18
749,70
803,21
749,70
803,21
749,70
803,21
749,70
803,21

30 294 000
30 294 DC0
30 294 BE0
30 294 EN0
30 294 GL0
30 294 GN0
30 294 DA0
30 294 DL0
30 294 A00
30 294 AL0

chroom
supersteel
nickel
brushed nickel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

557,05
719,12
773,65
829,71
773,65
829,71
773,65
829,71
773,65
829,71

KEUKEN

Essence SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen
van de sproeikop
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap
nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij


Essence
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische GROHFlexx Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen
van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
30 503 000
30 503 DC0
Professionele versie
beschikbaar vanaf maart 2021

chroom
supersteel

30 321 GE0
30 321 XC0
30 321 MW0
30 321 HG0
30 321 DG0
30 321 DP0
30 321 DU0
30 321 TY0
30 321 YF0
30 321 YR0

groen
donkergrijs
chroom/marmer
donkerbruin
rood
roze
paars
blauw
geel
oranje

557,05
719,12

76,96
76,96
76,96
76,96
76,96
76,96
76,96
76,96
76,96
76,96

GROHFlexx keuken flexibele uitloop voor Essence semi-professional
slang voor Essence semi-pro keukenkraan
Voor 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx keuken flexibele, hygiënische santoprene slang.
Inclusief bevestigingsmateriaal

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
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GROHE
ESSENCE
Bestel-Nr.

Uitvoering

30 269 000
30 269 DC0
30 269 GL0
30 269 GN0
30 269 DA0
30 269 DL0
30 269 A00
30 269 AL0

chroom
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

Adv. Prijs (€)

297,64
386,82
416,89
446,45
416,89
446,45
416,89
446,45

Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
30 505 000
30 505 DC0
30 505 GL0
30 505 GN0
30 505 DA0
30 505 DL0
30 505 A00
30 505 AL0
Professionele versie
beschikbaar vanaf maart 2021

chroom
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

297,64
386,82
416,89
446,45
416,89
446,45
416,89
446,45

30 270 000
30 270 DC0
30 270 BE0
30 270 EN0
30 270 GL0
30 270 GN0
30 270 DA0
30 270 DL0
30 270 A00
30 270 AL0

chroom
supersteel
nickel
brushed nickel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

392,94
514,24
553,99
593,74
553,99
593,74
553,99
593,74
553,99
593,74

Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
30 504 000
30 504 DC0
30 504 GL0
30 504 GN0
30 504 DA0
30 504 DL0
30 504 A00
30 504 AL0
Professionele versie
beschikbaar vanaf maart 2021
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chroom
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

392,94
514,24
553,99
593,74
553,99
593,74
553,99
593,74
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GROHE
EUROCUBE
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 395 000
31 395 DC0

chroom
supersteel

635,02
825,63

Eurocube
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
draaibare uitloop
draaibereik 140°
wendbare veerarm over 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

31 255 000
31 255 DC0

chroom
supersteel

264,00
343,50

Eurocube
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

KEUKEN
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GROHE
PARKFIELD
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

30 215 001
30 215 DC1

chroom
supersteel

339,43
441,87

Parkfield
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten
omstelling: straalbreker/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
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GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Bestel-Nr.

Uitvoering

32 259 003

chroom

Adv. Prijs (€)

235,97

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
mousseur
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

33 770 002

chroom

235,46

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

32 257 002

chroom

292,54

KEUKEN

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)
omstelling: straalbreker/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

33 772 002

chroom

244,63

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
sprong 271 mm
S-koppelingen
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GROHE
EURODISC
Bestel-Nr.

Uitvoering

33 770 001

chroom

Adv. Prijs (€)

219,15

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

33 771 001

chroom

306,81

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
draaibare buisuitloop met
aanslagbegrenzer met mousseur
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

32 257 001

chroom

282,35

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)
omstelling: straalbreker/SpeedClean sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
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GROHE
CONCETTO
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 491 000
31 491 DC0

chroom
supersteel

432,69
562,14

Concetto
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische GROHFlexx Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen
van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

32 661 003
32 661 DC3

chroom
supersteel

206,92
264,51

32 663 003
32 663 DC3

chroom
supersteel

KEUKEN

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

226,79
291,01

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk
terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
met uittrekbare laminair-straalregelaar
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

31 483 002
31 483 DC2

chroom
supersteel

244,12
318,02

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk
terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
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GROHE
CONCETTO
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 128 001
31 128 DC1

chroom
supersteel

211,00
274,19

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

31 129 001
31 129 DC1

chroom
supersteel

256,86
333,82

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

30 273 001
30 273 DC1

chroom
supersteel

295,09
383,77

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

32 659 001

chroom

188,57

Concetto
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
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GROHE
CONCETTO
Bestel-Nr.

Uitvoering

32 667 001

chroom

Adv. Prijs (€)

189,59

KEUKEN

Concetto
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 280 mm
S-koppelingen
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Bestel-Nr.

Uitvoering

33 975 004

chroom

Adv. Prijs (€)

177,36

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

32 231 004

chroom

177,36

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
hendel met tweetrapsbediening: opent in 2 stappen

31 127 002

chroom

235,46

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

31 126 004

chroom

212,52

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk
terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 482 003

chroom

Adv. Prijs (€)

226,79

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk
terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

30 221 002

chroom

144,23


31 124 002

chroom

187,04

KEUKEN

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

31 159 002

chroom

307,83

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
neerklapbaar, voor montage voor het raam
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
hoogte vaste basis: 30 mm
flexibele aansluitslangen
deze kraan moet op zowel warm als koud water voorzien worden van een
Belgaqua EB-beveiliging
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Bestel-Nr.

Uitvoering

33 977 002

chroom

Adv. Prijs (€)

145,25

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

32 843 002
32 843 DC2

chroom
supersteel

168,69
219,66

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

chroom

217,62

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk
terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

30 193 000
30 193 DC0

chroom
supersteel

124,86
162,58

KEUKEN

31 481 001

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

30 194 000

chroom

143,21

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
Bestel-Nr.

Uitvoering

32 842 000

chroom

Adv. Prijs (€)

134,55

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

32 844 000

chroom

129,45

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met
keramische schijven en centrale opening van koud water
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
EcoCartridge tweetrapsbediening: opent in 2 stappen
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GROHE
EUROSMART
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

33 281 003
33 281 DC3

chroom
supersteel

115,69
150,35

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus

chroom

115,69

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij centrale opening van koud
water en tweetraps debietregeling
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
EcoCartridge tweetrapsbediening: opent in 2 stappen

30 305 001
30 305 DC1

chroom
supersteel

170,73
221,70

KEUKEN

32 221 003

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten
omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 90°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
bescherming tegen terugstroming

30 463 000
30 463 DC0

chroom
supersteel

121,30
157,48

Eurosmart
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
minimum aangeraden druk 1.0 bar
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GROHE
EUROSMART
Bestel-Nr.

Uitvoering

33 202 003

chroom

Adv. Prijs (€)

121,30

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus

30 567 000
30 567 DC0

chroom
supersteel

162,58
211,10

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
minimum aangeraden druk 1.0 bar


31 391 003

chroom

143,21

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 216 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen

31 509 003

chroom

143,21

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 149 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen
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GROHE
EUROSMART
Bestel-Nr.

Uitvoering

32 224 003

chroom

Adv. Prijs (€)

143,21

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 276 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen

32 482 003

chroom

143,21

KEUKEN

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 244 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
C-koppelingen
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GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL
Bestel-Nr.

Uitvoering

32 752 000

chroom

Adv. Prijs (€)

101,42

Euroeco
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°
metalen hendel
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

32 750 000

chroom

107,03

Euroeco
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

32 786 000

chroom

147,80

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

33 912 000

chroom

272,15

Euroeco Special
Veiligheidskeukenmengkraan 1/2“
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
metalen hendel
lengte: 120 mm
temperatuurbegrenzer

32 787 000

chroom

147,80

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen
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GROHE
COSTA
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 831 001

chroom

Adv. Prijs (€)

93,27

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2“ voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen


31 930 001

chroom

198,76

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2“ voor gootsteen
geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
straalbreker
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
kettinghouder
aansluitbuisjes

31 812 001

chroom

109,57

31 829 001

chroom

KEUKEN

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2“ voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
kettinghouder
flexibele aansluitslangen


97,34

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2“ voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen


31 191 001

chroom

106,01

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2“
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
buisvormige uitloop
rotatie van uitloop: 360°
S-koppelingen
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GROHE
COSTA
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 187 001

chroom

Adv. Prijs (€)

104,48

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2“
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm
S-koppelingen


31 182 001

chroom

94,79

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2“
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm
zonder koppelingen

30 484 001

chroom

57,59

Costa L
Tapkraan 1/2“
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm

30 098 001

chroom

41,79

Costa L
Tapkraan 1/2“
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk


31 067 001

chroom

116,71

Costa S
Eéngatsmengkraan 1/2“ voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramisch binnenwerk 1/2“ - 180°
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
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GROHE
COSTA
Bestel-Nr.

Uitvoering

20 179 001

chroom

Adv. Prijs (€)

121,81

Costa S
Toiletkraan 1/2“
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“, 90°
straalbreker
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aansluitmoer 1/2“ met 10,5 mm boring

KEUKEN
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GROHE
BAU LIJNEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 368 001

chroom

Adv. Prijs (€)

107,03

BauLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap
nodig
voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een
bevestigingsset 48 384 000 nodig

31 536 001

chroom

99,38

BauCurve
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap
nodig
voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een
bevestigingsset 48 384 000 nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar

31 706 000

chroom

94,29

BauLoop
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap
nodig
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een
bevestigingsset 48 384 000 nodig

31 688 000

chroom

94,04

GROHE BauFlow
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap
nodig
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een
bevestigingsset 48 384 000 nodig


64

MPL_2021_nl_BE_087_PL_BauLines 64

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

20.05.21 14:18

GROHE
BAU LIJNEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 715 000

chroom

Adv. Prijs (€)

94,29

BauCurve
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap
nodig
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een
bevestigingsset 48 384 000 nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar

chroom

83,58

BauEco
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap
nodig
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een
bevestigingsset 48 384 000 nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar

48 384 000



12,74

Schachtbevestiging
met bevestigingsmoer M33 x 1,5
inclusief schroeven en afdichtingen
maakt verlenging van de schacht mogelijk voor een installatie op 40 mm
en 60 mm werkbladen bij gebruik van eengreeps mengkraan met
GROHE FastFixation
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GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES
Bestel-Nr.

Uitvoering

40 535 000
40 535 DC0
40 535 BE0
40 535 GL0
40 535 GN0
40 535 DA0
40 535 DL0
40 535 A00
40 535 AL0

chroom
supersteel
nickel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

Adv. Prijs (€)

46,38
64,73
70,33
69,31
74,41
70,33
74,41
69,31
74,92

Cosmopolitan zeepdispenser
voor vloeibare zeep
reservoir 500 ml
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 536 000
40 536 DC0

chroom
supersteel

41,79
58,61

Contemporary zeepdispenser
voor vloeibare zeep
reservoir 500 ml
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


40 537 000
40 537 DC0

chroom
supersteel

50,97
71,35

Authentic zeepdispenser
voor vloeibare zeep
reservoir 500 ml
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


36 194 000

chroom

101,93

Zeepdispenser
met drukknop
voor vloeibare zeep
sprong: 113 mm
kraangat 22-30 mm
maximale inhoud 1 liter
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


41 073 000

chroom

40,26

Vaatwas/hoekstopkraan
wandmontage
cartouche binnenwerk 3/8“ voor afsluiting
terugslagklep type EB
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


41 010 000

chroom

39,75

Aansluitventiel 1/2“
wandmontage
cartouche binnenwerk 1/2“ voor afsluiting
terugslagklep type EB
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


66

136574163.indd 66

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

5/4/2021 10:52:10 AM

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

41 263 000

chroom

4,08

chroom

12,23

chroom

9,68

Hoekstopkraan
wandaansluiting 1/2“
uitgang 3/8“
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet


45 704 000
Aansluitslang
300 mm
3/8“ x 3/8“


45 247 000

KEUKEN

Costa Nippel
t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


13 052 000

chroom

18,86

Draaibare S-uitloop
voor wandmengkranen keuken
draaibaar
mousseur
M 22 x 1
sprong 120 mm
messing
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


13 071 000

chroom

35,68

Draaibare buisuitloop
draaibaar, zonder aanslag
mousseur
moer 3/4“
sprong: 140 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


13 028 000

chroom

18,86

Draaibare U-uitloop
mousseur
sprong: 200 mm
moer 3/4“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
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GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES
Bestel-Nr.

Uitvoering

13 034 000

chroom

Adv. Prijs (€)

40,77

Draaibare U-uitloop
voor keuken wandmengkranen, 1/2
buisvormige uitloop
mousseur
sprong: 301 mm
moer 3/4“
messing
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
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GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 582 SD1

RealSteel

743,58

K1000
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte : 1.2 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 1160 x 520 mm
1 bak: 710 x 400 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak rechts
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

RealSteel

743,58

K1000
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte : 1.2 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 1160 x 520 mm
1 bak: 710 x 400 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 583 SD1

RealSteel

KEUKEN

31 581 SD1

501,50

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 518 x 510 mm
1 bak: 462 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
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GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 584 SD1

RealSteel

557,56

K800
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K800 90-S 84.6/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmetingen: 846 x 510 mm
1 bak: 790 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 585 SD1

RealSteel

743,58

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
1 bak: 462 x 400 x 200 mm
bak 2: 462 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 586 SD1

RealSteel

650,82

K800
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K800 120-S 102.4/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
1 bak: 968 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
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GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 574 SD1

RealSteel

206,92

K700U
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Onderbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen : 550 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsnijvlak: 500 x 400 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 575 SD1

RealSteel

255,33

31 576 SD1

RealSteel

KEUKEN

K700U
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 760 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 195 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

236,48

K700U
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
1 bak: 340 x 400 x 200 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak rechts
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

136574217.indd 71

71

5/4/2021 10:52:30 AM

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 577 SD1

RealSteel

236,48

K700U
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
1 bak: 340 x 400 x 200 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 578 SD1

RealSteel

186,02

K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 464 x 464 mm
1 bak: 400 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 726 SD0

RealSteel

201,82

K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 60-S 55/45 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen : 550 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 502 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8
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GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 580 SD1

RealSteel

242,08

K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmeting: 864 x 464 mm
1 bak: 800 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

RealSteel

154,42

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 340 x 420 x 170 mm
buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

31 563 SD1

RealSteel

KEUKEN

31 571 SD1

103,46

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
Model: K500 60-S 100/50 1.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 bak: 450 x 400 x 180 mm
Buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R75
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16
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GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 572 SD1

RealSteel

192,91

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 60-S 100/50 1.5 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 bak: 340 x 420 x 185 mm
0.5 bak: 170 x 320 x 125 mm
buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16

31 588 SD1

RealSteel

201,33

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
bak 1: 340 x 420 x 190 mm
2e bak : 340 x 420 x 190 mm
buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R90
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bladmontage):1140 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 18


31 573 SD1

RealSteel

291,01

Minta
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K500 spoelbak (31 571 SD1)
Minta keukenmengkraan L-uitloop met geintegreerde, uittrekbare mousseur (32
168 000)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
buitenste straal : R6 (vlakbouw), straal binnenbak : R65
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14
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GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 568 SD0

RealSteel

182,45

K400+
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
inbouw - vlakke rand
materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 873 x 513 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (vlakke rand): 18

31 569 SD0

RealSteel

260,94

31 566 SD0

RealSteel

KEUKEN

K400+
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
inbouw - vlakke rand
materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 983 x 513 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
0.5 bak: 150 x 300 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 950 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (vlakke rand): 18

130,47

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 45-S 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 362.5 x 400 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
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GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 567 SD0

RealSteel

173,28

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 60-S 97/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 970 x 500 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
0.5 bak: 150 x 300 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 950 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

31 587 SD0

RealSteel

182,45

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 80-S 116/50 2.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
2 bakken: 362.5 x 400 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

31 570 SD0

RealSteel

260,43

Concetto
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K400 roestvrij stalen spoelbak met ventiel (31 566 SD0)
Concetto eengreeps mengkraan (32 663 003)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
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GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 564 SD1

RealSteel

147,41

K200
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
Model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 965 x 500 mm
1 bak: 346 x 396 x 165 mm
0.5 bak: 180 x 340 x 130 mm
buitenste straal : R10 (opbouw), straal binnenbak : R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16

31 565 SD1

RealSteel

154,42

31 562 SD1

RealSteel

KEUKEN

Eurosmart
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K200 Spoelbak (31 552 SD1)
Eurosmart eengreepsmengkraan (33 281 003)
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde koersbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

145,25

Bau
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K200 Spoelbak (31 552 SD1)
Bau Edge eengreepsmengkraan (31 367 001)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14
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GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 552 SD1

RealSteel

81,54

K200
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
spoelbak: 350 x 400 x 160 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

31 719 SD0

RealSteel

110,08

K200
Roestvrij stalen spoelbak
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 533 x 458 mm
1 spoelbak: 482 x 406 mm
straal binnenbak : R60
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 517 x 442 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
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GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 650 AT0
31 650 AP0

graniet grijs
graniet zwart

Adv. Prijs (€)

201,82
201,82

K700
Composiet spoelbak
model: K700 50-C 40/50 1.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 400 x 500 mm
1 spoelbak: 340 x 370 x 200 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 380 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R45

graniet grijs
graniet zwart

238,52
238,52

K700
Composiet spoelbak
model: K700 60-C 56/51 1.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 560 x 510 mm
1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 545 x 495 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

31 652 AT0
31 652 AP0

graniet grijs
graniet zwart

KEUKEN

31 651 AT0
31 651 AP0

266,04
266,04

K700
Composiet spoelbak
model: K700 80-C 78/51 1.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 780 x 510 mm
1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 764 x 494 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
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GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 653 AT0
31 653 AP0

graniet grijs
graniet zwart

Adv. Prijs (€)

176,85
176,85

K700U
Composiet spoelbak
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 457 x 406 mm
1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 417 x 366 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
montage met silicone (standaard inbouw)
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 654 AT0
31 654 AP0

graniet grijs
graniet zwart

203,35
203,35

K700U
Composiet spoelbak
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 533 x 457 mm
1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 468 x 390 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6
buitenste straal : R7, straal binnenbak : R10

31 655 AT0
31 655 AP0

graniet grijs
graniet zwart

240,55
240,55

K700U
Composiet spoelbak
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 700 mm
afmetingen: 610 x 460 mm
1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 543 x 393 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
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GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 644 AT0
31 644 AP0

graniet grijs
graniet zwart

Adv. Prijs (€)

268,59
268,59

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

graniet grijs
graniet zwart

280,82
280,82

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

31 646 AT0
31 646 AP0

graniet grijs
graniet zwart

KEUKEN

31 645 AT0
31 645 AP0

298,65
298,65

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10
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GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 647 AT0
31 647 AP0

graniet grijs
graniet zwart

Adv. Prijs (€)

335,35
335,35

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

31 648 AT0
31 648 AP0

graniet grijs
graniet zwart

257,37
257,37

K500
Composiet spoelbak
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 555 x 460 mm
1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 525 x 400 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
montage met silicone (standaard inbouw)
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 649 AT0
31 649 AP0

graniet grijs
graniet zwart

312,93
312,93

K500
Composiet spoelbak
model: K500 90-C 86/50 2.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1e spoelbak: 390 x 430 x 200 mm
2e spoelbak: 380 x 365 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
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GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 639 AT0
31 639 AP0

graniet grijs
graniet zwart

Adv. Prijs (€)

199,27
199,27

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 780 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 765 x 485 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

graniet grijs
graniet zwart

251,26
251,26

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 641 AT0
31 641 AP0

graniet grijs
graniet zwart

KEUKEN

31 640 AT0
31 640 AP0

270,11
270,11

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
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GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN
Bestel-Nr.

Uitvoering

31 642 AT0
31 642 AP0

graniet grijs
graniet zwart

Adv. Prijs (€)

288,97
288,97

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R10, kleine bak R8
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 643 AT0
31 643 AP0

graniet grijs
graniet zwart

307,32
307,32

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
1e spoelbak: 400 x 420 x 205 mm
2e spoelbak: 295 x 295 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel
met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 656 AT0
31 656 AP0

graniet grijs
graniet zwart

168,18
168,18

K200
Composiet spoelbak
model: K200 50-C 51 1.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: Ø 510 mm
1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm
straal binnenbak : Ø 380
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: Ø 490 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 3
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LIXIL MAAKT WONEN BETER
REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.
Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige
dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen;
een keuken die creativiteit stimuleert; een wc die
zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je
verbinden met de buitenwereld; douches en kranen
om water op een nieuwe manier te beleven; een
interieur en exterieur dat ruimte tot leven brengt.
Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest
succesvolle Japanse bouwmateriaal- en
woningbouwondernemingen. Daardoor profiteren wij
van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om
wereldwijd toonaangevende en innovatief
hoogwaardige producten te creëren die huizen
transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van
de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over
de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de
thuisbasis van merken als American Standard en
GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer
dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen.
Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of
waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.

Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de
leefkwaliteit verbeteren, zoals onze slimme Ecocarat
wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer
kunnen controleren. We experimenteren met
topontwerpers en creatievelingen om producten te
ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel
waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze
technologieën aan om iedereen toegang te geven,
zoals we dat ook deden met het SATO product
assortiment, dat dagelijks levens redt. Tot slot hebben
we een verantwoordelijk bedrijfsmodel dat ons in
staat stelt om wereldwijde problemen aan te pakken,
zoals onze inzet om 100 miljoen mensen te voorzien
van veilige sanitaire voorzieningen rond 2020.

WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN
EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN
AANRAKING KOMEN MET ONZE
PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIEEL
OM NOG ZOVEEL MEER TE DOEN.

lixil.com
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