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PERFECT MATCH

MAAK KENNIS MET DE KEUKENSPOELBAKKEN VAN GROHE
ONTWORPEN VOOR EEN MATCH TUSSEN VORM EN FUNCTIE
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Denk aan een ruimte waar mensen bij elkaar komen.
Een ruimte waar je elke stemming kunt omzetten in
een eindeloos aantal heerlijke gerechten en drankjes.
Een ruimte waar je niet alleen je persoonlijkheid
uitdrukt, maar ook nieuwe recepten probeert en
miljoenen smaken ontdekt.
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MAAK KENNIS MET DE
KEUKENSPOELBAKKEN VAN GROHE
Tel op hoeveel tijd je aan de keukenspoelbak doorbrengt.
Pannen vullen, groenten voorbereiden, afwassen na een
maaltijd. Het is een plek waar je talloze malen per dag
komt. Dus waarom kies je geen spoelbak die je behoeften
op het gebied van kwaliteit, ontwerp en functies overstijgt?
GROHE spoelbakken zijn ontworpen om bij elke keukenstijl
te passen. Door de ruime keuze uit innovatieve en moderne
ontwerpen vind je altijd een spoelbak die perfect bij je huis past.
Je kunt kiezen uit compacte modellen met een geïntegreerd
afdruipgedeelte, grote dubbele spoelbakken voor als je meer
ruimte nodig hebt en chique inbouwspoelbakken die aansluiten
op je werkblad. Met functies zoals het GROHE QuickFix-systeem
en standaard omkeerbare ontwerpen kun je je nieuwe GROHE
spoelbak in een handomdraai en zonder gedoe laten installeren.
We zijn ook vol vertrouwen dat je zult genieten van de speciale
functies die we bieden, van de geluidsreducerende GROHE
Whisper-isolatie tot de automatische afvoer van afval zodat
je nooit meer met je handen het vieze water in hoeft. Met een
spoelbak van GROHE merk je het verschil en gebruik je de
spoelbak elke keer met veel plezier.
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PRODUCTFUNCTIES,
AFWERKINGEN EN TYPEN INSTALLATIES

GROHE StarLight
Alle GROHE spoelbakken zijn gemaakt van roestvrij staal
dat boven het industriegemiddelde is genormeerd, zodat
je kunt vertrouwen op hun kwaliteit en duurzaamheid. Onze
innovatieve borsteltechniek betekent dat het schitterende
stalen oppervlak superglad is en dus eenvoudiger te reinigen.

GROHE QuickFix
Plaats je spoelbak in een handomdraai dankzij het GROHE
QuickFix-systeem (set meegeleverd). Met twee voorgeboorde
gaten voor de kraan zijn onze spoelbakken eenvoudig
omkeerbaar. Zo beschik je over voldoende flexibiliteit voor
elk ontwerpplan.

GROHE Whisper
Ssst! Een speciale isolatie op de onderkant van de spoelbak
betekent dat het geluid van stromend water en het werken
met potten en pannen tot het minimum wordt gedempt.
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Ongeacht het ontwerp van je keuken, je vindt vast en
zeker een GROHE spoelbak die er perfect bij past. De
serie bevat standaardmodellen voor inbouw, modellen
die aansluiten op het werkblad, modellen voor onderbouw
en modellen met een vlakke rand, met acht verschillende
ontwerpen, van tijdloos tot minimalistisch.
Je kunt kiezen uit twee verschillende normen roestvrij
staal – AISI 304 en AISI 316 – volgens je eigen specificaties.
Dus of je nu een compacte keuken inricht of op zoek
bent naar een spoelbak voor in het keukeneiland,
GROHE heeft zeker een model dat precies goed is,
voor een passende prijs.
AISI 304
GROHE gebruikt voor elk model spoelbak roestvrij
staal van de norm AISI 304, een norm die hoger is dan
de industriestandaard. Dankzij de hoge percentages
chroom en nikkel geeft AISI 304-staal een bijzonder
heldere afwerking en dit maakt het product bestand
tegen roest en corrosie.

STANDAARD INBOUW
Traditioneel inbouwmodel met een verticale rand van 8 mm.
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AISI 316 (MARINESTAAL)
Met AISI 316 op de K400+-serie biedt GROHE een
duurzame oplossing, zelfs voor gebieden met een zout
klimaat, dat roest veroorzaakt. AISI 316 staat ook wel
bekend als 'marinestaal' en wordt voornamelijk gebruikt
in de chemische en scheepsbouwindustrie. Dit staal
staat bekend om de hoge percentages chroom, nikkel
en molybdeen en is uitstekend bestand tegen roest en
corrosie en zelfs tegen zuren of chloor.
GEPATENTEERDE BORSTELTECHNIEK
(GROHE SATIJNEN AFWERKING)
De K300 – K1000-series zijn behandeld met speciale
plantaardige vezels (Tampico) wat de spoelbakken
hun karakteristieke extrafijne satijnen afwerking geeft
die zeer elegant en functioneel is. De gepatenteerde
borsteltechniek van GROHE creëert een roestvrijstalen
oppervlak dat gladder en minder poreus is dan bij
veel andere merken, wat de duurzaamheid aanzienlijk
vergroot en waardoor je spoelbak eenvoudiger te
reinigen is.

VLAKKE RAND
Een originele rand met een schuin profiel van 3 mm hoog, extreem elegant
en eenvoudig te plaatsen.

RUIME BAKKEN
Dankzij onze innovatieve productietechnieken hebben alle GROHE
spoelbakken een bak met een ruime diepte van 16 cm, zodat je ook
grote pannen er eenvoudig in kunt afwassen.

AFVOERINSTALLATIE MET AFSTANDSBEDIENING
De installatie met afstandsbediening, geleverd met elk model, geeft je de
mogelijkheid om de spoelbak te legen zonder dat je met je handen het
vieze water in hoeft te gaan: schoon en handig.

ONDERBOUW
Strak en eigentijds, ideaal voor plaatsing onder het aanrechtblad.

AANSLUITEND MODEL
Dit product wordt ingebouwd met een rand van 1,5 mm zodat de spoelbak
perfect aansluit op het aanrechtblad. Dit model kan ook op het aanrechtblad
worden geplaatst.

13
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VOEL DE VOORDELEN
INNOVATIEVE KENMERKEN
EN FUNCTIES

Ruime bakken
Dankzij onze innovatieve productietechnieken
hebben alle GROHE spoelbakken een bak
met een ruime diepte van minimaal 16 cm,
zodat je ook grote pannen er eenvoudig in
kunt afwassen.

We kunnen niet zeggen dat afwassen leuk is, maar dankzij de
slimme, handige kenmerken van elke GROHE spoelbak zijn we
er van overtuigd dat we je spoelbak tot een plaats kunnen maken
waar je met plezier wat tijd doorbrengt. Met een GROHE spoelbak
is reinigen eenvoudiger, de bak kan op afstand worden geleegd en
zelfs het geluid van het stromende water is minimaal. Dus
selecteer je ideale maat en stijl, want de plaatsing gaat moeiteloos
en de voordelen spreken voor zich.
Afvoerinstallatie met afstandsbediening
GROHE spoelbakken zijn uitgerust met een
afvoerinstallatie van 3,5" en een handige
zeefdop waardoor vaste bestanddelen en
restjes niet met het afvalwater meespoelen.
De stalen dop die voor sommige modellen
beschikbaar is, geeft de bak extra elegantie
en verbergt restjes die in het onderliggende
zeefje worden opgevangen.

Voorgeboorde kraangaten
Elke GROHE spoelbak wordt
geleverd met twee voorgeboorde
kraangaten, zodat er geen extra
gereedschap nodig is. Daarnaast
zijn bepaalde spoelbakken
omkeerbaar zodat ze als
linkshandige of rechtshandige
optie kunnen worden geplaatst.
Overloop
De overloop, beschikbaar op alle GROHE
spoelbakken, voorkomt overlopen als je
per ongeluk vergeten bent de kranen dicht
te draaien. De perimetrische oplossing op
sommige modellen verbetert het uiterlijk
dankzij de vierkantige en essentiële vorm.

Bijgesloten sifon
Voor een snelle en simpele installatie
wordt elke spoelbak geleverd met
een sifon onder de spoelbak voor een
gegarandeerde ALLES-IN-ÉÉN-oplossing.
Waterafvoer
Afvoer van de bodem van de bak en zeefjes zijn een
belangrijk kenmerk, altijd goed verzorgd op GROHE
spoelbakken. In de vierkantige spoelbakken met vlakke
bodems wordt een goede afvoer verzekerd door de
elegante, ruitvormige inkepingen die ervoor zorgen
dat het water eenvoudiger wegstroomt.
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KWALITEIT DIE EEN
LEVEN LANG MEEGAAT
De reputatie van GROHE voor kwaliteit gaat uiteraard ook op
voor elke spoelbak uit onze serie. De dikte van het staal varieert
van 0,6 mm voor het instapsegment tot 1 mm voor de premium
series, zodat elk model gebruikmaakt van staal dat hoger is
genormeerd dan de industriestandaard. Daarnaast zorgt ons
gepatenteerde borstelproces voor een superglad oppervlak
dat eenvoudig te reinigen is. Voor nog meer zekerheid wordt
elke GROHE spoelbak geleverd met vijf jaar garantie, net als
onze kranen.
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PRODUCTIEPROCES
De GROHE-collectie bevat spoelbakken van elke klasse, van instapmodellen
tot verfijnde minimalistische ontwerpen. De manier waarop je spoelbak
is geproduceerd, is van invloed op de duurzaamheid, ruimte en strakke
uitstraling. We gebruiken drie soorten productieprocessen:
GEGOTEN SPOELBAKKEN
Elke spoelbak is gegoten uit één enkele plaat hoogwaardig roestvrij staal
waarbij gebruik wordt gemaakt van een drukpers. De gaten voor de kraan
en afvoer worden achteraf gestanst. Deze methode zorgt voor stevige
spoelbakken, zelfs in complexe vormen, dus een spoelbak die duurzaam
en betaalbaar is.
GEGOTEN-GELASTE SPOELBAKKEN
Het frame en de bak worden drukgegoten in hoogwaardig roestvrij staal
voordat ze aan elkaar worden gelast. Dit proces zorgt voor diepere bakken,
verticalere wanden aan de binnenkant en een kleinere radius tussen de
bak en het frame, voor een strakke, moderne look.
GEBOGEN-GELASTE SPOELBAKKEN
Hoogwaardig staal wordt met de laser op maat gesneden voordat het wordt
gebogen in de vorm van de bak. Deze bak wordt vervolgens op het frame
van de spoelbak gelast. Met deze methode worden de interne hoeken
van de bak strakker met een zeer kleine radius: ideaal voor minimalistisch
ontworpen spoelbakken. Doordat het staal niet wordt gegoten, blijft het
gladder en behoudt het zijn originele dikte, zelfs op de bodem van de bak.
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SERIES
Personaliseer je keuken door de perfecte GROHE
spoelbak te kiezen. In onze K-serie bieden we
acht prachtig ontworpen en duurzame spoelbakken
aan, inclusief opties voor 1, 1,5 en 2 bakken.
Er zijn diverse installaties mogelijk van inbouw
tot onderbouw, naar je eigen persoonlijke smaak.

K500

K1000

K800

K400+

K400

K700 ONDERBOUW

K700

K300

K200
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30 270 AL0
Keukenmengkraan, hoge uitloop
met uittrekbare handdouche
met twee standen

GROHE
K1000-SERIE
De K1000, een superieure spoelbak ontworpen voor de
eisen van hedendaagse keukens, heeft een gelast ontwerp
met een ruitvormige bodem en een ruime afvoer. De
architectonische stijl komt terug in diverse bijpassende
accessoires zoals een bijgesloten sifon en automatische
afvoeraansluiting. Kan aansluitend worden gemonteerd
of als inbouw.
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31 581 SD0
K1000 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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31 581 SD0
K1000 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

31 582 SD0
K1000 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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32 950 DC0
Professionele keukenmengkraan

GROHE
K800-SERIE
Met de K800 kies je voor een premium spoelbak voor
je keuken op het gebied van ontwerp en duurzaamheid.
De spoelbak heeft strakke, eigentijdse lijnen en een
ruitvormige bodem. Kies uit 1 of 2 bakken, aansluitend
geplaatst of als inbouw, en geniet van de extra voordelen
van de ruimtebesparende sifon en de automatische
afvoeraansluiting met stijlvolle afdekking van de afvoer.
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31 584 SD0
K800 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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31 584 SD0
K800 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

31 586 SD0
K800 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

31 585 SD0
K800 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 2 bakken
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31 583 SD0
K800 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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GROHE
K700-ONDERBOUWSERIE
Kies voor de ongecompliceerde, architectonische look
met de K700-onderbouwspoelbak. Met een diepere bak
en zachte randen is deze spoelbak ontworpen voor onder
je aanrecht, voor een naadloze en moderne afwerking.
Verkrijgbaar met 1 of 1,5 bak met een grotere bak aan de
linker- of rechterkant.

31 577 SD0
K700 onderbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak
31 255 000
Keukenmengkraan,
hoge uitloop
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31 577 SD0
K700 onderbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak

31 576 SD0
K700 onderbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak

31 575 SD0
K700 onderbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak
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31 574 SD0
K700 onderbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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GROHE
K700-SERIE
De K700 kubusvormige spoelbak is perfect voor moderne,
minimalistische keukens en biedt een diepere, grotere bak
met schitterende randen en een ruitvormige bodem. De
spoelbak is ideaal voor grotere keukens en is verkrijgbaar
voor een standaard ingebouwde of aansluitende plaatsing
en in drie verschillende maten.

30 294 000
Professionele
keukenmengkraan

31 579 SD0
K700 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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GROHE KEUKENSPOELBAKKEN  K700-SERIE

31 579 SD0
K700 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak

31 580 SD0
K700 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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31 578 SD0
K700 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak
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40 953 000
Afvoerset
met afvoergarnituur en overloop
Voor nog meer comfort kun je de
afvoerset met afvoergarnituur en
overloop toevoegen.
Geschikt voor keukenspoelbakken
uit de series:
K700 en K700 onderbouw.
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GROHE
K500-SERIE

31 573 SD0
Minta-spoelbakbundel

De K500 spoelbak is gemaakt van hard roestvrij staal met
een gelaste afwerking voor extra duurzaamheid. Deze
spoelbak heeft een eigentijds, chic ontwerp met praktische
functies. Kies voor een model met 1 of 1,5 bak (omkeerbaar)
met afdruipgedeelte en een automatische afvoeraansluiting.
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31 572 SD0
K500 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak en omkeerbaar
afdruipgedeelte

31 588 SD0
K500 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 2 bakken en omkeerbaar
afdruipgedeelte

31 573 SD0
Minta-spoelbakbundel
Keukenkraan en spoelbakbundel
bestaat uit:
Roestvrijstalen keukenspoelbak K500
Eenhendel-keukenmengkraan Minta
met uittrekbare mousseur
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31 571 SD0
K500 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak en omkeerbaar
afdruipgedeelte
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GROHE
K400+-SERIE
30 273 DC1
Keukenmengkraan,
gemiddelde uitloop
met uittrekbare handdouche
met twee standen

Met de K400+ spoelbak van AISI 316-genormeerd roestvrij
staal biedt GROHE een extra oplossing zelfs voor gebieden
met een zout klimaat, dat roest veroorzaakt. De K400+serie biedt de keuze uit 1 of 1,5 bak. Beide modellen zijn
omkeerbaar en hebben een vlakke rand van 4 mm voor
een strakkere afwerking.

31 569 SD0
K400+ keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak en omkeerbaar
afdruipgedeelte
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31 569 SD0
K400+ keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak en omkeerbaar
afdruipgedeelte

31 568 SD0
K400+ keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak en omkeerbaar
afdruipgedeelte
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GROHE
K400-SERIE
Geef je keuken een designer uitstraling met de K400 spoelbakken.
De K400 spoelbakken zijn stevig en praktisch, maar hebben wel
een designer uitstraling. Je hebt de keuze uit 1, 1,5 of 2 bakken,
met afdruipgedeelte. Alle modellen zijn omkeerbaar en worden
standaard geleverd met een inbouwrand en een afvoeraansluiting
met afstandsbediening.

31 570 SD0
Concetto-spoelbakbundel
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31 567 SD0
K400 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak en omkeerbaar
afdruipgedeelte

31 587 SD0
K400 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 2 bakken en omkeerbaar
afdruipgedeelte

31 570 SD0
Concetto-spoelbakbundel
Keukenkraan en spoelbakbundel
bestaat uit:
Roestvrijstalen keukenspoelbak K400
Eenhendel-keukenmengkraan Concetto
met uittrekbare mousseur
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31 566 SD0
K400 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak en omkeerbaar
afdruipgedeelte
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GROHE
K300-SERIE
De gladde lijnen en zachte randen van de K300, speciaal
ontwikkeld voor de moderne levensstijl, zorgen ervoor dat
deze spoelbakken perfect in je keuken passen. Deze volledig
omkeerbare inbouwspoelbak is leverbaar met 1 of 1,5 bak,
met een afdruipgedeelte en automatische afvoer.

31 565 SD0
Eurosmart-spoelbakbundel
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31 563 SD0
K300 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak en omkeerbaar
afdruipgedeelte

31 565 SD0
Eurosmart-spoelbakbundel
Keukenkraan en spoelbakbundel
bestaat uit:
Roestvrijstalen keukenspoelbak K300
Eenhendel-keukenmengkraan Eurosmart
met draaibare uitloop
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31 564 SD0
K300 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 bak en omkeerbaar
afdruipgedeelte
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GROHE
K200-SERIE
De K200 spoelbak heeft een veelzijdig ontwerp dat perfect past
bij elk huis en is een duurzame, praktische optie voor drukke
keukens. Met een enkele bak en een afdruipgedeelte is dit model
volledig omkeerbaar. Het wordt geleverd met een automatische
afvoeraansluiting voor extra comfort en gemak.
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31 562 SD0
Bau-spoelbakbundel
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31 562 SD0
Bau-spoelbakbundel
Keukenkraan en spoelbakbundel
bestaat uit:
Roestvrijstalen keukenspoelbak K200
Eenhendel-keukenmengkraan BauEdge
met draaibare uitloop

31 552 SD0
K200 keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 bak en omkeerbaar
afdruipgedeelte
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GROHE KEUKENSPOELBAKKEN  PERFECT MATCH

VIND DE PERFECT MATCH
SPOELBAK EN KRAAN
IN PERFECTE HARMONIE
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Alles aan de GROHE-spoelbakserie is ontworpen voor
een perfecte fit: met je kraan, met je keuken, met
je levensstijl. Alle spoelbakken zijn ontworpen om
naadloos te combineren met onze keukenkranen
en watersystemen, zowel op het gebied van ontwerp
als praktisch gebruik, met comfortabele proporties
en zonder te spetteren.

Om het nog eenvoudiger te maken om de juiste
spoelbak en kraan te kiezen, hebben we ook vier
spoelbak- en kraanbundels gecreëerd, zodat je jouw
ideale spoelbak met kraan samen kunt kopen, zonder
gedoe. Je kunt kiezen uit een bundel van Bau,
Eurosmart, Concetto of Minta om het proces van
ontwerp, aankoop en plaatsing nog eenvoudiger
en sneller te maken.
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K1000

K800

K700
ONDERBOUW

K700

K500

K400+ / K400

K300

K200

EUROCUBE

ESSENCE

ESSENCE

MINTA

MINTA

CONCETTO

EUROSMART

BAUEDGE

ESSENCE

K7

EUROCUBE

EUROCUBE

MINTA

EURODISC

EUROSMART COSMOPOLITAN

EUROSMART

K7

GROHE BLUE HOME UITTREKBAAR

K7

ZEDRA

MINTA

EURODISC COSMOPOLITAN

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

OOK VERKRIJGBAAR ALS BUNDEL
GROHE BLUE HOME UITTREKBAAR

GROHE BLUE HOME

GROHE RED II DUO
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K7

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

MINTASPOELBAKBUNDEL

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

CONCETTOSPOELBAKBUNDEL

EUROSMARTSPOELBAKBUNDEL

BAUSPOELBAKBUNDEL

Dit zijn onze aanbevelingen voor JOUW PERFECTE MATCH.
Natuurlijk kan elke andere keukenkraan van GROHE worden gecombineerd met onze keukenspoelbakken.
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GROHE KEUKENSPOELBAKKEN  WATERSYSTEMEN

PERFECT MATCH MET
GROHE-WATERSYSTEMEN
ONTWORPEN OM TE STRALEN
IN JOUW KEUKEN
Ontdek de nieuwe droom voor jouw keuken en combineer
onze keukenspoelbakken met watersystemen GROHE Red
en GROHE Blue Home voor het perfecte keukensysteem.
Waar onze GROHE spoelbak je de perfecte bereidingsplek
biedt, bieden GROHE Red en GROHE Blue Home Mono je
het ultieme gemak van kokend heet water uit de kraan en
een bron van heerlijk, gekoeld, gefilterd drinkwater.
Dat noemen we nu watergenot.

GROHE
BLUE HOME
MONO

GROHE
RED

De keukenspoelbakken van GROHE passen in
standaardkasten en kunnen worden gecombineerd
met de GROHE Blue Home-koeler en de GROHE
Red L-Size-boiler in een standaardkast van 60 cm
waarbij er nog ruimte genoeg overblijft om
schoonmaakmiddelen op te bergen.
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GROHE KEUKENSPOELBAKKEN  

GROHE: EEN HELE WERELD
VAN INTELLIGENT ONTWERP
VOOR DE KEUKEN
Ontdek de vele mooie en functionele kranen van onze ruime selectie. Deze variëren
van strakke, minimalistische vormen met een tijdloze uitstraling tot verbluffende
stijlen voor een opvallend design-statement. En ze zijn verkrijgbaar met veel
ingenieuze kenmerken en functies voor eenvoud en gebruiksgenot. Bijvoorbeeld
met uittrekbare mousseurs en handdouches die zowel handig als tijdsbesparend
zijn. Of eenvoudige aanraakkranen die je met je vingertop kunt bedienen. Wat je
behoeften ook zijn, GROHE biedt je alle keuze, comfort en flexibiliteit die je je wenst.

BROCHURE KEUKEN
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BROCHURE WATERSYSTEMEN

BROCHURE BLUE HOME

BROCHURE RED

75

KWALITEIT

Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel. 079-368 01 33

© 08/2018 – Copyright van GROHE
TECHNOLOGIE
DESIGN
DUURZAAMHEID
From FORTUNE, September 15, 2017. FORTUNE is a registered trademark
of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not
affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

Volg ons

