
WATER 
OPNIEUW 
UITGEVONDEN
NIEUW: GROHE WATERSYSTEMEN



PERFECTE SMAAK

DIRECT UIT JE KRAAN
UNBOTTLED WATER BY GROHE BLUE HOME

100% TASTE



BUBBELS DIRECT UIT DE KRAANPERFECTE SMAAK MET EEN DRUK OP DE KNOP

100% TASTE



WE BELIEVE THE 
ANSWER LIES 
CLOSER TO HOME

PERHAPS IN
A BOTTLE?

OR NONE OF 
THESE?

WAAR KOMT HET 
HEERLIJKSTE WATER 
VANDAAN?

GEWOON BIJ 
JOU THUIS UIT 
DE KRAAN

MAAK KENNIS MET 
DE GROHE BLUE 
HOME JE EIGEN 
WATERBRON

100% TASTE



Als eerste valt de pure elegantie van de kraan 
in het oog. Maar wanneer je een kijkje achter 
de schermen neemt, ontdek je het geheim 
van GROHE Blue Home: de koeler. De reden 
waarom water drinken nooit meer hetzelfde 
zal zijn.

MAAK KENNIS MET JE 
EIGEN WATERBRON.
Wanneer was de laatste keer dat je écht water proefde? Dat je 
een slok water nam die deed verlangen naar meer. Dat is wat 
er gebeurt na de eerste kennismaking met GROHE Blue Home. 
Een mooi en slim systeem dat het water uit de kraan eenvoudig 
omtovert tot een een verrassende en dorstlessende ervaring 
en de keuken een ware ontmoetingsplek maakt voor dorstige 
vrienden.

100% TASTE



Vorm en functie komen samen in GROHE Blue 
Home, waarbij alle voordelen van een high-end 
keukenkraan en een doordachte waterkoeler 
worden gecombineerd. Voeg daarbij het intuïtieve 
en tijdloze design en je hebt de waterbron van de 
toekomst. 

HET DRINKWATER 
VAN MORGEN

100% TASTE



WE VERTELLEN GRAAG 
WELKE VOORDELEN
GROHE BLUE HOME 
TE BIEDEN HEEFT: 

Uitloop, 150° draaibaar

Hendel met structuur voor betere grip

Cartouche met GROHE SilkMove
technologie voor normaal leidingwater

Hygiënische mousseur met 
twee uitgangen voor gefi lterd en 
ongefi lterd water

Uitloop met twee waterwegen
voor ongefi lterd kraanwater en 
gefi lterd drinkwater

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

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

GEMAK
geen gesjouw meer om flessen water naar huis te krijgen

DUURZAAMHEID
milieuvriendelijker, minder afval door verpakking 
en productie in vergelijking met mineraalwater uit flessen

Stelt je toch eens voor: je drinkt water, vers uit een 
bron in de bergen – je voelt dat je leeft, lest je dorst en 
ervaart absolute puurheid. En stel je nu eens datzelfde, 
gezondheid schenkende en onbezoedelde water voor 
dat rechtstreeks uit uw keukenkraan stroomt. Dankzij 
het watersysteem GROHE Blue Home wordt dit realiteit 
in je eigen huis. Het transformeert regulier kraanwater 
en fi ltert het; het resultaat is een smaakbeleving zo 
fris en puur als de natuur bedoelde. Wat jouw idee 
van perfecte verfrissing door water ook is – gefi lterd, 
gekoeld, bruisend of dat alles samen – GROHE Blue
Home maakt het mogelijk voor je, rechtstreeks uit de 
kraan.

Drukknop met verlichte LED ring voor plat, 
licht bruisend en bruisend water.

100% TASTE



Drink je je water het liefst gekoeld en 
zonder bubbels dan is er niets simpeler: 
Druk gewoon op de bovenste knop. 
De led licht blauw op en je glas wordt 
gevuld met heerlijk fris water.

Bruisend water met lekker veel bubbels? 
Als dat jouw keuze is, druk dan simpel-
weg op de onderste knop – de led licht 
groen op – voor uw perfecte glas water.

Bruisend – maar niet teveel bubbels?
Liever licht bruisend? Komt eraan. Druk 
achtereenvolgens op beide knoppen – 
de led licht turquoise op – en aan het 
water worden fi jne bubbels toegevoegd.

Hoe bruisend wil jij je water? ’t Is allemaal een kwestie 
van smaak. GROHE Blue Home heeft een eenvoudig 
en intuïtief mechanisme waarmee je de hoeveelheid 
koolzuur in je drinkwater met een druk op de knop regelt. 
Voor heerlijk koel gefi lterd water, precies waar jij – en je 
gezin – van houdt.

PLAT, LICHT BRUISEND 
OF BRUISEND: 
MAAK ZELF DE KEUZE

100% TASTE



BYPASS WATERFILTRATIE

INSTELLING BYPAS

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

WATERINVOER

BYPASS WATERSTROOM

WATERUITVOER

FILTRATIE IN VIJF STAPPEN

FIJNE FILTRATIE
Vangt zelfs de fi jnste 
resterende deeltjes.

GEACTIVEERDE 
CARBONFILTRATIE
Een tweede fi lterproces voor een 
maximale smaakervaring. Bypass-
water wordt gefi lterd en gezuiverd 
met behoud van essentiële 
mineralen.

HIGH-PERFORMANCE 
IONENWISSELAAR
Verwijdert kalk- en 
metaaldeeltjes.

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

PRE-FILTRATIE
Filtert grove deeltjes zand en vuil.

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

Daarnaast zijn er twee andere fi lters 
beschikbaar. 

Als je in een gebied met zacht water 
woont, is het geactiveerde koolfi lter 
geschikt voor jou. Het verbetert de 
smaak, maar laat de koolzuurniveaus 
in het water ongemoeid.

Voor de beste smaak- en gezondheids-
voordelen is het magnesium+-filter 
de ideale keuze. Het voegt tot 35 
mg/lmagnesium aan je dagelijkse 
mineralen-huishouding toe. 

Terwijl het zorgt voor de lekkerst 
mogelijke koffi e en thee.

DE MAGIE 
ZIT IN HET FILTER

100% TASTE



DE GARANTIE 
VOOR ZUIVERE SMAAK
Als je van thee en koffi e houdt, geniet je er met GROHE Blue 
Home zelfs nog meer van. Of het nu in je koffi ezetapparaat 
zit of dat je er thee mee maakt. Dankzij de ultieme zuiverheid 
van het gefilterde water kunnen de aroma’s zich volledig 
ontwikkelen – voor een onvergetelijke café crema. 
Tegelijkertijd beschermt het je high-end keukenapparatuur.

100% TASTE



THUISBEZORGD ZO 
VANUIT DE KRAAN 
OP TAFEL

Wat is eenvoudiger – en handiger – dan je drinkwater 
rechtstreeks uit de kraan tappen? Het leven is opeens 
een stuk eenvoudiger.

100% TASTE

Meer ruimte willen we allemaal. En in 

de koelkast is er al helemaal weinig van. 

Probeer er maar eens genoeg waterfl essen 

in te proppen om het gezin een weekend 

draaiende te houden of wanneer vrienden 

langskomen. Want niemand wil lauw water 

drinken op een zomerse dag. Godzijdank 

zorgt GROHE Blue Home voor gekoeld 

water wanneer je maar wilt.

Denk eens aan hoeveel moeite het kost 

om thuis zeker te zijn van een constante 

voorraad fl essenwater. In de rij staan om 

ze te kopen, de zware kratten en fl essen 

naar huis sjouwen, ze de trap op dragen 

en ze opbergen. En voor je het weet, is het 

tijd om de lege terug te brengen, zodat het 

proces van voor af aan kan beginnen. 

Tijd: ook zoiets waardevols. Dus waarom 

zou iemand die kostbare minuten willen 

besteden aan het naar de supermarkt 

rijden, een parkeerplaats zoeken en fl essen 

retourneren? GROHE Blue Home betekent 

minder frustratie, meer vrije tijd.

En dan is er nog een overweging: als elk gezinslid een ander soort water het lekkerst vindt, moet je drie varianten kopen. 
Niet met GROHE Blue Home. Je kunt bruisend, licht bruisend en plat water schenken – uit één en dezelfde kraan.



Flessenwater: Tot 108,5 gram 
CO2-equivalent per liter t per litre

GROHE Blue Home: 17,96 gram 
CO2-equivalent per liter 

Voor de productie van één liter fl essenwater 
is zeven liter water nodig. 

GROHE Blue heeft er aan 
één genoeg. 

1 
litre 

1 
litre 

1 
litre 

1 
litre 

1 
litre 

1 
litre 

1 
litre 

1 
litre 

Dus hebben we eigenlijk wel fl essen-
water nodig? Bij GROHE geloven we 
de oplossing gevonden te hebben 
met GROHE Blue Home. Wij gaven de 
Universiteit van Göttingen de opdracht 
diepgaand onderzoek uit te voeren 
waarin vergelijkingen van CO2-emissies 
werden gemaakt. Het resultaat: een 
enorme vermindering van 61% ten 
opzichte van fl essenwater. 

Je kunt dus genieten van zuiver water 
zonder afbreuk te doen aan jouw groene 
idealen. 

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, 
maar in een wereld die langzaam ten 
onder gaat aan een zee van plastic 
wordt het probleem van de praktisch 
onverwoestbare plastic flessen 
urgenter dan ooit. Niet alleen dat; 
het vergt een verbazingwekkende 
zeven liter water om één enkele liter 
fl essenwater te produceren, om nog 
maar te zwijgen van de verbruikte 
energie en de veroorzaakte CO2-
uitstoot.

DE BESTE VERPAKKING 
VOOR WATER: HELEMAAL 
GEEN VERPAKKING 
Wij zijn verantwoordelijk voor onze aarde. Van ons wordt 
verlangd dat we zorgen voor haar milieu en zuinig zijn 
met haar kostbare watervoorraden. Met GROHE Blue 
Home werken we mee aan dat doel.

100% TASTE



KOELER 
GROHE BLUE HOME

S-SIZE FILTERCO2 FLES 425g

ELKE GROHE BLUE HOME BESTAAT UIT:

GROHE Blue Home
C-uitloop

GROHE Blue Home
U-uitloop

GROHE Blue Home
L-uitloop

KIES JE GROHE BLUE HOME DUO SET

   

GROHE Red Mono
L-uitloop 

 

GROHE Red Mono
C-uitloop 
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GROHE RED MONO IS INCLUSIEF BOILER EN MENGVENTIEL. 

Scan hier om je eigen 
watersysteem te 
configureren.

Ga voor meer informatie
naar grohe.nl

Koeler en boiler kunnen op een afstand van 1,80 meter van 
de kraan worden geplaatst.

GROHE WATERSYSTEMEN
ONTWORPEN OM ER MOOI UIT TE 
ZIEN IN JOUW KEUKEN



WATER 
OPNIEUW 
UITGEVONDEN
NIEUW: GROHE WATERSYSTEMEN



100 °C HOT

100 °C 

DIRECT UIT JE KRAAN
GROHE RED: KOKEND HEET WATER 

DIRECT BESCHIKBAAR



ELK MOMENT TIJD VOOR THEE

100 °C HOT

AL DENTE MET EEN DRUK OP DE KNOP



WIJ PRESENTEREN DE 
NIEUWE GROHE RED:
KOKEND HEET WATER 
DIRECT BESCHIKBAAR

KOKEND HEET WATER:
WAT ZOUDEN WE 
MOETEN DOEN
ZONDER JOU?

MAAR WAAROM,
DUURT HET ZO LANG
TOT JE KOOKT?

MAAR NU IS HET
WACHTEN VOORBIJ

100 °C HOT



Onder de GROHE Red kraan staat de energie-efficiënte
titanium boiler in je keukenkastje klaar om je kokend heet
water te leveren wanneer jij het nodig hebt.

Denk eens na over het aantal keren per dag dat je kokend 
heet water nodig hebt – en de tijd die je doorbrengt terwijl 
je wacht tot het water kookt. En stel je nu eens voor dat je 
tijd, energie en ruimte in de keuken kan besparen – alles in 
één keer. Dat is wat de GROHE Red voor je kan doen: een 
mooi en betrouwbaar systeem dat direct én veilig kokend 
heet water levert uit de kraan. Wanneer je eenmaal alle 
voordelen ontdekt van deze hulp in de keuken
zul je nooit meer zonder willen.

WELKOM BIJ DE
NIEUWE HOT SPOT
IN JE KEUKEN

100 °C HOT
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WAT MAAKT GROHE RED
ZO AANTREKKELIJK?
Door de combinatie van goede looks en prachtige 
functionaliteiten is de GROHE Red een klasse apart. 
De combinatie van een breed scala aan toepassingen 
gecombineerd met slanke elegantie verandert de 
GROHE Red elke keuken in een culinaire hotspot.

100 °C HOT



VEILIGHEID VOOROP
Onze hoogste prioriteit is jouw veiligheid.
Daarom heeft GROHE Red een unieke
kinderbeveiliging

NIET MEER WACHTEN
Kokend heet water is altijd beschikbaar
met een druk op de knop, dus wachten
op kokend heet water is verleden tijd

MINDER VERSPILLING
Je neemt alleen de exacte hoeveelheid
heet water dat je nodig hebt, dus je bespaart
op water en energieverbruik

LEEG AANRECHT
Geen behoefte meer aan een waterkoker.
De GROHE Red levert direct kokend
heet water uit de kraan

SilkMove technologie voor een soepele 
bediening van het normale kraanwater

Touch knoppen met kindveilige 
bedieningvoor kokend heet water

Greep draait naar voren en heeft een
gekartelde structuur voor betere grip

Separate binnenwaterwegen voor
normaal en kokend heet water

TECHNOLOGIE 
DIE JE KUNT 
VERTROUWEN
GROHE Red is ontworpen tot in het kleinste detail met
het oog op gemak, duurzaamheid en veiligheid en biedt
een breed scala aan intelligente en onmisbare functies.

Uitloop is draaibaar tot 150°

100 °C HOT



Hoe meer je hem gebruikt, hoe meer dingen je ermee 
wilt doen: GROHE Red Maakt het leven simpel als nooit 
tevoren. Blancheren,koken, steriliseren, reinigen, thee, 
koffie, broccoli, spaghetti, eieren, babyfles of feestje, de 
mogelijkheden zijn eindeloos. En zodra je het grote 
gemak hebt gehad van het gebruik van GROHE Red 
kun je niet meer zonder.

ÉÉN BRON VOOR
ONEINDIG VEEL
TOEPASSINGEN

Tijdens het ontgrendelen knippert de 
LED rood en licht continue op zodra 
de kinderbeveiliging wordt gedeac-
tiveerd.

Druk 1 seconde lang op de bovenste 
knop om de kokend water functie te 
ontgrendelen.

Om de stroom van kokend water 
te starten, houd je de onderste knop 
ingedrukt. Verwijder je vinger om de 
waterstroom te stoppen.

100 °C HOT



STATISTIK

TECHNOLOGIE DIE VEILIGHEID
OP DE EERSTE PLAATS ZET
Veiligheid staat voorop, daarom heeft de GROHE Red een kinderbeveiliging.
Helaas zijn waterkokers nog steeds de oorzaak van vele ongelukken in de keuken.
Tragisch genoeg zijn de slachtoffers van deze ongevallen meestal kleine kinderen
jonger dan 5 jaar. Het gebeurt keer op keer: een kind grijpt een kabel of trekt de
waterkoker over zich heen. In het Verenigd Koninkrijk lopen meer dan 360 jonge
kinderen jaarlijks ernstige brandenwonden op. Dat is één kind per dag – en elk
kind is er één te veel.

Als je voor de GROHE Red kiest, dan kies je
voor veiligheid. GROHE Red heeft de Duitse
TÜV test met goed gevolg ondergaan. TÜV
is het onafhankelijke orgaan dat test of aan de
geldende veiligheidseisen en kwaliteitsnormen
is voldaan.

source: http://www.humanics-es.com/burns.pdf

ONGEVALLENSTATISTIEKEN
(alleen ernstige verwondingen)
Kinderen van 0 tot 4 jaar 
(367 ernstige verwondingen per jaar)

Ongeval      % van de gevallen

Kind greep of trok de waterkoker over zich heen  44 %
  

Kind trok aan de kabel en dus de waterkoker over zich heen 18 %

Ouder / volwassene met een waterkoker in de hand        3 %
en per ongeluk uit de handen getrokken door kind

Volwassene spat warm water uit boiler op kind     4 %

Ander kind trok de waterkoker op het slachtoffer  12 %

Andere situaties    16 %

100 °C HOT

Volwassene spat warm water uit boiler op kind     4 %



VOOR ALS ER VEEL KOKEND
HEET WATER NODIG IS 
GROHE RED PANVUL FUNCTIE 

In tegenstelling tot GROHE Red, kan de gemiddelde 
waterkoker maximaal 1,7 liter per keer koken. GROHE 
Red heeft een nuttige panvul functie waarmee je in een 
keer tot 3 liter kokend water kan tappen. Ideaal voor 
een spaghetti maaltijd of iets anders waar je in 1 keer 
veel kokend heet water voor nodig hebt. En zodra de 
panvul functie werkt, kun je je duim van de knop halen. 
Hierdoor heb je beide handen vrij om de pan vast te 
houden.

Ontgrendel de pan-vul functie door
twee keer op de bovenste knop te 
drukken, tot de LED van rood naar 
geel verandert

Druk dan op de onderste knop
om de panvul functie te starten

Gedurende 60 seconden wordt
de pan gevuld met 3 liter kokend
heet water waarna de waterstroom
automatisch stopt

100 °C HOT



KLAAR VOORDAT
JE KUNT ZEGGEN
“WAT ETEN WE VAN…”

Waarom wachten – wanneer de buikjes knorren? 
Wanneer je kokend heet water nodig hebt, zijn wij 
van mening dat het direct klaar moet staan. GROHE 
Red’s innovatieve technologie betekent dat je nooit 
meer hoeft te wachten op een heerlijk kopje thee. 
Of voor het avondeten. En minder lang wachten 
betekent ook minder energieverbruik. Dus neem de 
tijd om te genieten, niet te wachten tot het water kookt.

WACHTTIJD OM 1 LITER WATER TE KOKEN

MINUTES

7,0
5,2

4,2 0,0

keramische
kookplaat
(2000 W)

waterkoker
(2000 W)

inductie 
kookplaat
met booster
(2500 W)

GROHE RED
(2100W)

MINUTES

MINUTES MINUTES

100 °C HOT



WIJ ZETTEN AL ONZE 
ENERGIE IN OM ENERGIE 
TE BESPAREN
Kun je echt energie besparen als je constant water aan de 
kook hebt? Het antwoord is ja! De GROHE Red titanium 
boiler is de reden: de uitstekende isolatie betekent dat er 
minimale energie nodig is om de temperatuur op 100 °C te 
houden. Vergeleken met het bedrag dat een waterkoker 
of een kookplaat kost, bespaart GROHE Red kostbare 
energie. Bedenk maar eens hoe vaak je de waterkoker 
opnieuw aanzet. Telkens als je op de knop drukt, gaat 
ook je elektriciteitsrekenin omhoog. Dat gebeurt niet met 
GROHE Red. Going on holiday? Then simply switch the 
boiler to holiday mode – that way the water is only heated 
to 60 ºC – ensuring further energy savings. 

Op vakantie? Zet de boiler in de vakantiemodus – zodat 
het water maar tot 60 ºC wordt verwarmd, waardoor 
verdere energiebesparingen worden gerealiseerd.

Energie-efficiënt A-label 
wanneer er van mengklep 
40841001 gebruikt wordt 
gemaakt om warm water
te genereren

ENERGIEKOSTEN OM 1 LITER WATER TE KOKEN

CENT

5,82

CENT

4,36
CENT

4,36
CENT

3,85 

100 °C HOT

keramische
kookplaat
(2000 W)

waterkoker
(2000 W)

inductie 
kookplaat
met booster
(2500 W)

GROHE RED
(2100W)



 

GROHE WATERSYSTEMEN 
ONTWORPEN OM ER MOOI UIT TE  
ZIEN IN JOUW KEUKEN

  
MENGVENTIEL

KIES JE GROHE RED DUO SET

GROHE Red  
L-uitloop

  

ELKE GROHE RED BESTAAT UIT:

BOILER 5,5 LITER KOKEND  
HEET WATER

GROHE Blue Home Mono
C-uitloop 
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Scan hier om je eigen 
watersysteem te 
configureren.

GROHE Red  
C-uitloop

GROHE Red 
U-uitloop

 

Ga voor meer informatie 
naar grohe.nl

Koeler en boiler kunnen op een afstand van 1,80 meter van  
de kraan worden geplaatst.


