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Ideale oplossing voor drukke keukens waar er 
altijd genoeg te beleven is. GROHE EasyTouch 
zorgt voor hygiëne en gebruiksgemak. Geen 
enkele toegeving op het gebied van stijl. 
Dankzij GROHE’s innovatieve EasyTouch-
technologie hoeft u minder tijd te spenderen 
aan schoonmaken en kan u zich volledig 
richten op koken, bakken, kneden, kliederen 
met vingerverf...leven.

Eenvoudige bediening door de kraan aan te raken.

Handmatige bediening met de hendel.

LOVE AT  
FIRST TOUCH
Keukens zijn plekken waar u altijd wel handen tekort 
komt, multitasking is dan ook een absolute must. Waarom 
u het leven niet makkelijker maken met een kraan uit 
de GROHE Touch-reeks? We hebben een innovatieve 
oplossing ontwikkeld die u de waterstroom laat bedienen 
zonder uw handen te gebruiken. Hierdoor wordt uw 
keuken hygiënisch, gemakkelijk en instinctief te gebruiken. 
GROHE EasyTouch kranen kunnen worden bediend met 
een simpele aanraking van de pols of elleboog. Houd uw 
handen vrij en uw kraan stralend schoon. Verander de 
manier waarop u uw keuken gebruikt.



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

LOVE AT  
FIRST TOUCH



GROHE EASYTOUCH 
PRODUCTKENMERKEN

SmoothTurn 
GROHE‘s EasyTouch-technologie voelt 
automatisch of u de kraan aanraakt om deze 
aan te zetten of dat u de uitloop vasthoudt 
voor minder dan 5 seconden om deze in de 
juiste positie te draaien.

NIEUW

GROHE StarLight®
Stralend glanzend oppervlak, bestand tegen 
vuil en vlekken.
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Pull-Out Mousseur Spray 
Vergroot de werkruimte van de kraan en 
biedt verschillende stralen.

EasyTouch 
Raak de kraan gewoon ergens willekeurig aan 
met uw pols, elleboog of vinger om hem aan 
of uit te zetten. Stel de gewenste temperatuur 
in met het nieuwe ingebouwde mengventiel.

NIEUW

GROHE SilkMove® 
Zet de kraan aan en uit met behulp van de 
hendel.



GROHE
ZEDRA TOUCH

Vloeiende en sensuele kracht van water in het middelpunt 
van uw keuken met de Zedra Touch. De opvallend brede, 
draaibare uitloop en de mooi vormgegeven hendel 
combineren ergonomisch design en visuele flair. En met 
de bijkomende GROHE EasyTouch-technologie kunt 
u de watertoevoer regelen met één enkele aanraking. 
Kies je EasyTouch-functie in de standaardversie met een 
geïntegreerd element voor gemengd water of upgrade 
met een Grohtherm Micro onderbouwthermostaat voor 
het perfect regelen van warm water zonder risico op 
verbranding.
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30 219 001 € 811,00 
30 219 DC1 € 1.015,00 
Elektronische mengkraan voor gootsteen  
met uittrekbare handdouche (2 straalsoorten)

  

Kleurenopties:  
 000/001 I StarLight Chrome  |   DC0/DC1 I SuperSteel

Pull-Out 
Dual Spray

Easy
Touch

Forward
Rotating Lever

34 487 000 € 152,00 
Grohtherm Micro

  

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

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Speed
Clean

Comfort
Height

Aanbevolen verkoopprijs exclusief BTW



GROHE
MINTA TOUCH

Modern en minimalistisch design. De sensuele rondingen 
en bogen van de GROHE Minta-collectie zullen altijd hip 
blijven en passen uitstekend in elke hedendaagse keuken. 
Dit EasyTouch-model zorgt voor ultieme netheid en
gebruiksgemak in uw keuken. Schakel de waterstraal 
aan en uit door de kraan met je arm aan te raken, Minta 
Touch legt volledige controle in jouw handen. Kies een 
Touch-functie in de standaardversie met een geïntegreerd 
element voor gemengd water of upgrade met een 
Grohtherm Micro onderbouwthermostaat voor het perfect 
regelen van warm water zonder risico op verbranding.
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31 358 001 € 599,00 
31 358 DC1 € 699,00 
Elektronische mengkraan  
voor gootsteen C-uitloop  
met uittrekbare sproeier, 2 stralen

31 360 001 € 548,00 
31 360 DC1 € 679,00
Elektronische mengkraan  
voor gootsteen L-uitloop  
met uittrekbare handdouche, 2 stralen

    

34 487 000 € 152,00 
Grohtherm Micro

Kleurenopties:  
 000/001 I StarLight Chrome  |   DC0/DC1 I SuperSteel

Pull-Out 
MousseurSpray

Pull-Out
Mousseur

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

Easy
Touch

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Speed
Clean

Forward
Rotating Lever

Comfort
Height

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

  

Aanbevolen verkoopprijs exclusief BTW



GROHE  
EASYTOUCH INSTALLATIE

De installatie van EasyTouch-kranen is verrassend eenvoudig. Volg de 
installatiestappen hieronder en uw kraan is snel klaar voor gebruik. 
Scan de QR code om de complete installatie te zien en de installatievideo 
online te bekijken.

1.  Steek de drie slangen door de basisplaatjes en de o-ring, houd op zijn plaats onder de kraan. Steek dan de slangen en de 
kraan door het kraangat. Werk het deel onder de gootsteen verder af met de bevestigingsset.

2.  Verbind de slangen voor warm en koud water met beide t-connectoren en verbind het mengventiel met de t-connector 
aan de koudwaterkraan door middel van de enkele slang.

Scan de QR code met uw smartphone of tablet 
om de installatievideo te bekijken op YouTube.
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3.  Bevestig de controle unit en het magneetventiel aan de wand van het keukenkastje (max. afstand tot kraan 300 mm) en 
verbind met het mengventiel. 

4.  Bevestig nu eerst de gele aardingskabel met behulp van de meegeleverde tape, en steek dan de batterij in het 
magneetventiel.

5.  Stel de gewenste temperatuur voor de EasyTouch-functie in op het mengventiel. Wacht 1 minuut, test en geniet van de 
EasyTouch-technologie!



GROHE  
EASYTOUCH-FAQs

Hoe kan ik de temperatuur en waterstroom regelen?

De kraan kan als een gewone keukenkraan worden 
gebruikt, waarbij de temperatuur en de hoeveelheid water 
geregeld kunnen worden met behulp van de hendel.

Welke temperatuur en waterhoeveelheid kan ik 
verwachten met de EasyTouch-functie?

Met EasyTouch kunt u zowel warm als koud water 
activeren, de hoeveelheid water is vooraf ingesteld. Stel 
de door u gewenste temperatuur in met het mengventiel - 
verander het wanneer u wilt, indien nodig. 

Begint het water automatisch te stromen als ik 
de kraan aanraak, bijvoorbeeld om de uitloop te 
draaien?

Nee, de EasyTouch-technologie voelt automatisch of u de 
kraan aanraakt om deze te activeren of dat u de uitloop 
vasthoudt voor minder dan 5 seconden om deze in de 
juiste positie te draaien. 

Hoe kan ik de kraan reinigen?

Raak de uitloop van de kraan voor langer dan 5 seconden 
aan. De reinigingsmodus zal automatisch geactiveerd 
worden (2 minuten).

Wat gebeurt er als ik de waterstroom niet stop door 
middel van de EasyTouch-functie?

Maak u geen zorgen! Om veiligheidsredenen zal de 
watertoevoer automatisch stoppen na 60 seconden. 

Werkt de EasyTouch-technologie op batterijen of op 
electriciteit?

De EasyTouch kranen werken enkel op batterijen.

Wat is de levensduur van de batterij?

Dit is afhankelijk van hoe vaak u de EasyTouch-functie 
gebruikt. De batterij heeft een levensduur van ongeveer 
2-4 jaar. 

Hoe weet ik dat ik de batterij moet vervangen?

Als de batterij helemaal leeg is zal de EasyTouch-functie 
niet meer werken. Ongeveer 1 maand voordat de batterij 
leeg is zal de waterstroom 3 keer pulseren telkens als u 
de EasyTouch-functie gebruikt om aan te geven dat de 
batterij bijna leeg is.

Kan ik de kraan nog gebruiken als de batterij 
helemaal leeg is?

Natuurlijk. Door de hendel te gebruiken.

Werkt de kraan ook onder extreme 
temperatuursomstandigheden?
Zeker. Zelfs bij een temperatuur tot 40 graden Celcius, 
met een luchtvochtigheid tot 80% blijft de EasyTouch 
kraan perfect functioneren.



GROHE 
FOOTCONTROL
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Ideale oplossing voor drukke keukens waar er altijd genoeg 
te beleven is. GROHE FootControl zorgt voor hygiëne en 
gebruiksgemak. Geen enkele toegeving op het gebied van 
stijl. Dankzij GROHE’s innovatieve FootContol-technologie 
hoeft u minder tijd te spenderen aan schoonmaken en kan 
u zich volledig richten op koken, bakken, kneden, kliederen 
met vingerverf...leven.

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

MAAK UW 
HANDEN VRIJ 
TIK MET 
UW VOET



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

GROHE SilkMove® 
Zet de kraan aan en uit met behulp van de 
hendel.

GROHE StarLight®
Stralend glanzend oppervlak, bestand 
tegen vuil en vlekken.
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Pull-Out Dual Spray
Vergroot de werkruimte van de kraan en 
schakelt makkelijk tussen mousseur en 
handdouche.

Comfort Height
Kookpotten zijn makkelijk te vullen dankzij de 
hoge uitloop.

FootControl 
Een tik met uw voet tegen de onderkant 
van uw keukenkastje volstaat om de kraan 
aan en uit te zetten. Stel de gewenste 
temperatuur in met het nieuwe 
ingebouwde mengventiel.

NIEUW

Gemakkelijk aan en uit zetten van de 
waterstroom met je voet of met de hendel.



GROHE 
K7  
FOOTCONTROL
Ontdek het potentieel van je keuken met de K7 
FootControl kraan. Geniet van de prestaties van de 
professionele sproeier van de K7 in combinatie met de 
FootControl-technologie. De strakke architecturale styling 
van de kraan is op zichzelf al een designelement, maar de 
buitengewone professionele eigenschappen maken deze 
kraan meer dan geschikt voor elke taak. In drukke keukens 
waar efficiëntie een must is brengt de K7 FootControl 
totale controle - en zorgt ervoor dat uw handen vrij zijn 
voor andere taken.
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30 309 000 € 339,00 
Retro-Fit set
geschikt voor het upgraden van elke GROHE 
keukenkraan met uittrekbare sproeier naar 
FootControl technologie

40 535 000 € 56,00 
40 535 DC0 € 70,00 
Cosmopolitan zeepdispenser  
met bakje voor vloeibare zeep 0,4 I

  

Kleurenopties:  
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

Foot 
Control

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Speed
Clean

Forward
Rotating Lever

Comfort
Height

Professional
Spray

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

  

Aanbevolen verkoopprijs exclusief BTW



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

30 309 000 € 339,00 
Retro-Fit set
geschikt voor het upgraden van elke GROHE 
keukenkraan met uittrekbare sproeier naar 
FootControl technologie

40 535 000  € 56,00 
40 535 DC0 € 70,00 
Cosmopolitan zeepdispenser  
met bakje voor vloeibare zeep 0,4 I

  

Kleurenopties:  
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

Foot 
Control

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Speed
Clean

Forward
Rotating Lever

Comfort
Height

30 311 000  € 669,00 
30 311 DC0 € 769,00 
Electronische keukenmengkraan  
met FootControl 
L-uitloop en uittrekbare handdouche, 
2 stralen

  

Pull-Out 
Dual Spray

Aanbevolen verkoopprijs exclusief BTW
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GROHE  
FOOTCONTROL INSTALLATIE

De installatie van FootControl-kranen is verrassend eenvoudig. Volg de 
installatiestappen hieronder en uw kraan is snel klaar voor gebruik. 
Scan de QR code om de complete installatie te zien en de installatievideo 
online te bekijken.

1.  Steek de drie slangen door de basisplaatjes en de o-ring, houd op zijn plaats onder de kraan. Steek dan de slangen en 
de kraan door het kraangat. Werk het deel onder de gootsteen verder af met de bevestigingsset.

2.  Verbind de slangen voor warm en koud water met beide t-connectoren en verbind het mengventiel met de t-connec-
tor aan de koudwaterkraan door middel van de enkele slang.

Scan de QR code met uw smartphone of tablet 
om de installatievideo te bekijken op YouTube.
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3.  Bevestig de controle unit en het magneetventiel aan de wand van het keukenkastje (max. afstand tot kraan 300 mm) 
en verbind met het mengventiel. Steek de batterij in het magneetventiel.

4.  Bevestig de gele aardingskabel met behulp van de meegeleverde tape. Zet het plaatje van de FootControl sensor vast 
op de plint of aan de onderkant van het keukenkastje en bevestig de sensorkabel aan het plaatje.

5.  Stel de gewenste temperatuur voor de FootControl-functie in op het mengventiel. Wacht 1 minuut, test en geniet 
van de FootControl-technologie!



GROHE  
FOOTCONTROL -FAQs

Hoe kan ik de temperatuur en waterstroom regelen?

De kraan kan als een gewone keukenkraan worden 
gebruikt, waarbij de temperatuur en de hoeveelheid water 
geregeld kunnen worden met behulp van de hendel.

Welke temperatuur en waterhoeveelheid kan ik 
verwachten met de FootControl-functie?

Met FootControl kunt u zowel warm als koud water 
activeren, de hoeveelheid water is vooraf ingesteld. Stel 
de door u gewenste temperatuur in met het mengventiel - 
verander het wanneer u wilt, indien nodig. 

Waar moet ik de FootControl sensor plaatsen voor 
een perfecte werking?

Om een perfecte werking te garanderen kan de 
FootControl sensor onder het keukenkastje, achter 
de plint (max. dikte 25 mm) of waar dan ook op het 
keukenkastje (bereikbaar met de voet) worden geplaatst, 
zolang de afstand maximaal 1,10 m is.

Hoe activeer ik de FootControl sensor?

U kunt het water laten stromen en stoppen door uw voet 
bij de FootControl sensor te houden.

Wat gebeurt er als ik de waterstroom niet stop door 
middel van de FootControl sensor?

Maak u geen zorgen! Om veiligheidsredenen zal de 
watertoevoer automatisch stoppen na 60 seconden.

Hoe kan ik de kraan reinigen?

Reinig de kraan zoals iedere andere kraan. De reiniging 
heeft geen invloed op de FootControl-technologie.

Werkt de EasyTouch-technologie op batterijen of op 
electriciteit?

De EasyTouch kranen werken op batterijen.

Wat is de levensduur van de batterij?

Dit is afhankelijk van hoe vaak u de FootControl-functie 
gebruikt. De batterij heeft een levensduur van ongeveer 
2-4 jaar. 

Hoe weet ik dat ik de batterij moet vervangen?

Als de batterij helemaal leeg is zal de FootControl-functie 
niet meer werken. Ongeveer 1 maand voordat de batterij 
leeg is zal de waterstroom 3 keer pulseren telkens als u 
de FootControl-functie gebruikt om aan te geven dat de 
batterij bijna leeg is.

Kan ik de kraan nog gebruiken als de batterij 
helemaal leeg is?

Natuurlijk. Door de hendel te gebruiken.

Kan ik de technologie installeren op mijn bestaande 
keukenkraan?

Ja, met de GROHE FootControl retrofitset kan elke 
GROHE keukenkraan met uittrekbare sproeier een 
upgrade krijgen naar de FootControl-technologie.

Werkt de kraan ook onder extreme 
temperatuursomstandigheden?

Zeker. Zelfs bij een temperatuur tot 40 graden Celcius, 
met een luchtvochtigheid tot 80% blijft de FootControl 
kraan perfect functioneren.


