U N B OT T L E D
WAT E R
FORFRISKENDE MED GROHE BLUE HOME

HVOR VILLE DU
HA FORVENTET
Å FINNE DET MEST
DEILIGE VANNET
PÅ JORDEN?

FALLENDE FRA
EN REGNSKY?

FERSKT OG BOBLENDE
FRA EN NATURLIG
VANNKILDE?

KANSKJE
I EN FLASKE?

ELLER INGEN
AV DISSE?

VI TROR AT SVARET
LIGGER NÆRMERE
HJEMMET

VI KALLER DET
FLASKEFRITT
VANN
OG INTRODUSERER
GROHE BLUE
HOME

VELKOMMEN TIL DIN
PRIVATE VANNKILDE
Når var siste gangen du faktisk smakte vann? Var det når du tok
en slurk som fikk deg til å tørste etter mer? Det er det som skjer
etter ditt første møte med GROHE Blue Home: et vakkert og smart
system som transformerer enkelt vann til ren tørstslukkende glede.
Og kjøkkenet ditt til en møteplass for tørste venner.

Ved første øyekast er det servantens rene
eleganse som stjeler oppmerksomheten.
Men når du tar en titt under overflaten vil
du oppdage hemmeligheten til GROHE
Blue Home: kjøleren - og årsaken til hvorfor
drikkevann aldri vil bli det samme igjen.

UTFORMINGEN AV
MORGENDAGENS
DRIKKEVANN
Form og funksjon kommer sammen i GROHE Blue Home, ved
å kombinere fordelene med en eksklusiv kjøkkenservant og en
sofistikert kjøler. Legg til intuitivt og tidløst design, og du ser
på fremtidens vannkilde.

SÅ KALDT OG DEILIG RETT FRA KRANEN.

Stille vann har dypest grunn. Hvis du
foretrekker ditt vann kjølig og stille, får
du det enkelt ved å bare trykke på den
øverste knappen. LED-displayet lyser
blått og glasset ditt fylles med rent
forfriskende vann.

STILLE, MEDIUM ELLER
MED BOBLER: VALGET
ER DITT
Hvor mye kullsyre liker du i vannet ditt? Det er et spørsmål om smak og behag.
GROHE Blue Home har en enkel og intuitiv mekanisme som lar deg karbonisere
drikkevannet ditt ved hjelp av et knappe-trykk. Deilig og kaldt filtrert drikkevann,
akkurat slik som du - og hele familien din - liker det.

Vann med kullsyre, levende med
bobler. Hvis det er din oppfatning
av tørstslukkende glede, bare trykk
på den nederste knappen - LEDdisplayet lyser grønt - og du får
ditt perfekte glass med vann.

Kullsyre - men ikke for mye? Bare litt
kullsyre? Coming right up. Trykk inn
begge knappene i rekkefølge - LEDdisplayet lyser turkis - for å produsere
en deilig strøm av vann.

PERFEKT NEDKJØLT AKKURAT SLIK DU LIKER DET
Forestill deg den forfriskende følelsen av kaldt vann - nedkjølt og tørstslukkende.
Klart og tilgjengelig for deg ved et knappe-trykk - til nøyaktig riktig temperatur.
Tenk på kondenseringen i glasset fra vanndråpene og den første deilige kalde slurken.
Nedkjølt vann når som helst - hvor forfriskende er det da?

DEN INTELLIGENTE
GROHE BLUE HOME
GROHE Blue Home kjøleren er vårt hemmelige geni som tar vann,
filtrerer det, nedkjøler det og gir det bobler - den er alltid klar til å
fylle glasset ditt til randen.

Det er her det skjer:
her kan du justere
temperaturen mellom
5 ° og 10 °, og sette inn
filteret og CO2-flasken.

MAGIEN LIGGER
I FILTERET
Ved utviklingen av vårt GROHE Blue system har vi samarbeidet med BTW Europa’s ledende fagfolk innen vannfiltrering - for å sikre at systemet vårt
gir en enestående og forfriskende drikke-opplevelse. GROHE Blue filteret
bruker en fem-trinns filtreringsprosess for å fjerne selv de minste partiklene
fra vannet i springen, samtidig som den gir deg alle de viktige mineralene
til fordel for din helse.

INNSTILLING
En liten mengde kalk i vannet er viktig
for en behagelig smak og mineral
balanse. Bypass innstillingen tillater
en liten mengde av vannet til å bli
filtrert uten å fjerne kalk i ionebytteren.

VANNINNTAK

VANNUTLØP
FEM-TRINNS FILTRERINGSPROSESS

FILTRERING AV VANN

VANNFØRING

I tillegg er det to andre filtere tilgjengelige.
Hvis du bor i et mykt-vanns område, vil
det aktiverte karbon-filteret være riktig
for deg. Det forbedrer smaken, men lar
karbon-nivåene i vannet stå urørte.
For best mulig smak og helsemessige
fordeler, er magnesium+ filteret det
ideelle valget. Den tilsetter opptil 35 mg
magnesium i hver liter med vann, slik
at du får nok av dette viktige mineralet
mens den samtidig leverer den beste
smaken av te og kaffe som mulig.
For mer informasjon om våre forskjellige
filtre, besøk: www.grohe.no

FIN-FILTRERING
Fanger selv de minste gjenværende
partiklene.

AKTIVERT KARBON-FILTRERING
En annen filtreringsprosess for
maksimal smaksopplevelse. Vannet
filtreres og renses samtidig som
den holder igjen viktige mineraler.

HØYTYTENDE IONEBYTTER
Fjerner kalk og matall stoffer.

AKTIVERT KARBON-FILTER
(= SMAKSFORBEDRING)
Fjerner klor og flere organiske
forbindelser inkludert insektog plantevernmidler, for en
renere og friskere smak.

FØRSTE FILTRERING
Filtrerer ut grove partikler
som sand og smuss.
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GARANTERER
REN SMAK
Hvis du liker te og kaffe, kommer du til å elske dem enda mer med GROHE
Blue Home. Enten i kaffetrakteren eller i vannkokeren, vil vannet få frem
det beste i din favoritt drikke. Og takket være den ultimate renheten til det
filtrerte vannet kan aromaene utvikle seg til det fulleste - samtidig som det
beskytter dine lukuriøse kjøkkenmaskiner.

1 min.
å bytte

Ta en titt på videoen og se hvor
enkelt det er å skifte ut CO2-flasken.
www.grohe.no

DEN ENKLESTE VEIEN
TIL PERFEKTE BOBLER
Ingenting kunne vært enklere - eller raskere - enn å sette inn CO2-flasken.
På mindre enn ett minutt har du en helt ny forsyning av vann med kullsyre opp til 75L.
Når det er tid for å erstatte CO2-flasken, vil displayet på servanten begynne
å blinke for å gi deg god varsel.
GROHE Blue nettbutikken gjør bestilling av nye flasker og returnering av
de tomme enkelt og uanstrengt.
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NYT ALLE
FORDELENE MED
GROHE BLUE HOME

HJEMLEVERANSE
FRA KRAN TIL BORDET
Hva kunne vell ha vært enklere - og mer beleilig - enn å tappe filtrert drikkevann
rett fra kranen? Livet ble plutselig mye enklere.

Plass: vi vil alle gjerne ha mer av det,
og i kjøleskapet er det spesielt liten
plass. Prøv å stappe inn nok vannflasker
til hele familien for en helg eller før
venner kommer på besøk. Fordi ingen
ønsker å drikke lunkent vann på en varm
sommerdag. Takk og lov at GROHE Blue
Home leverer kaldt vann når enn du
trenger det.

Tenk litt på de kreftene det tar å sikre
en konstant tilførsel av flaskevann
hjemme. Du står i kø for å kjøpe den,
bærer tunge kasser og flasker hjem
(hvordan er ryggen din forresten?),
og frakter dem opp trappen for å
lagre dem. Før du vet ordet av det
er det på tide å pante flaskene, før
du starter hele prosessen på nytt.

Tid: også dyrebart. Så hvorfor skulle
noen ønske å tilbringe de dyrebare
minuttene på kjøring til butikken, på
jakt etter parkeringsplass og panting
av flasker. GROHE Blue Home skaper
mindre frustrasjon og mer fritid.

For ikke å glemme: når hvert medlem av familien foretrekker forskjellig vann, da må du kjøpe tre forskjellige typer.
Ikke med GROHE Blue Home. Du kan ha vann med mye, litt eller ingen kullsyre - bare med et enkelt trykk på en knapp.

SPAR I DET LANGE
LØPET OG I DET KORTE
GROHE Blue Home er en investering på flere måter enn bare én. Når du ser på
kostnadene ved å tilby kvalitets drikkevann for din familie og venner 365 dager
i året vil du raskt se for deg hvor mye du begynner å spare i forhold til flaskevann.

MERKEVARE A

-50 %
MERKEVARE B

Når du registrerer ditt GROHE Blue Home kjøp på nettet, vil vi utvide din garanti
til 3 år for ekstra kostnadseffektivitet.

MERKEVARE C

GROHE BLUE HOME
Kostnad per år:

Kostnad per år:

Kostnad per år:

Kostnad per år:

1620,-

1188,-

1080,-

540,-

Eksempel
Årlige kostnader for
en familie på fire med
et gjennomsnittlig
forbruk på 1,5 liter
per dag per person.

Det er et enkelt mattestykke. Du vil snart spare penger for hvert glass du drikker.
Og det er ikke medregnet tid og krefter du også sparer.

DEN BESTE EMBALASJEN FOR
VANN: INGEN EMBALASJE
I DET HELE TATT
Vi har alle et ansvar for vårt lille blå hjem, planeten vår.
Det krever at vi bryr oss om miljøet og sparer på dens
dyrebare vannressurser. Hos GROHE Blue Home har
vi et mål: å redde planeten et glass av gangen.

Det kan virke innlysende, men i en verden
som sakte synker i et hav av plast, blir
utredelsen rundt de nesten uforgjengelige
flaskene viktigere enn noensinne.
Ikke nok med det, det tar en forbløffende
7 liter med vann bare for å produsere en
enkel flaske på en liter.

1
liter

1
liter

1
liter

1
liter

1
liter

1
liter

1
liter

For å produsere 1 liter flaskevann
trengs det 7 liter vann.

1
liter

GROHE Blue trenger
bare en.

Så trenger vi egentlig flaskevann?
Hos GROHE tror vi at vi har funnet
løsningen i GROHE Blue Home.
Vi ga universitetet i Göttingen et
oppdrag hvor de gjennomførte en
grundig etterforskning som har gjort
sammenligninger av CO2
utslipp. Resultatet viste en stor reduksjon
på 61 % i forhold til flaskevann.
Dette betyr at du kan nyte rent vann uten
at det går utover dine grønne idealer.

Flaskevann: Opp til 600 gram
CO2 tilsvarende per liter

GROHE Blue Home: 17,96 gram
CO2 tilsvarende per liter

GIR DEG BEDRE
HELSE I LIVET DITT

+35 %

Alle vet at grunnlaget for god helse er å drikke nok vann. Det er viktig for hjernen
og bra for huden din. Så hvis det er skjønnhet og en skarp hjerne du er ute etter,
trenger du ikke se lenger enn GROHE Blue Home.
Magnesium og vitalitet går hånd i hånd.
Med det valgfrie magnesium + filteret,
kan du ha mer av dette viktige mineralet
i kostholdet ditt. Det forbedrer også
smaken av vannet, slik at det smaker
like godt som det gjør deg godt.

Oppskriften på smak og helse:
Ekslusive vann-oppskrifter fra GROHE
Blue Home. Basert kun på naturlige
ingredienser og utviklet av GROHE
og BWT, er oppskriftsboken full av
appetittvekkende drinker. Testet og
godkjent av vann-sommelierer.

Hvor mye er nok? Eksperter anbefaler
at vi drikker minst 2 liter om dagen.
Men med GROHE Blue er det så lett og
behagelig å tappe et glass forfriskende
vann at mange opplever at de kommer
tilbake for mer.

VANNKILDEN TIL NÅR
DU ER PÅ FARTEN:
GROHE TO GO
Du trenger ikke å bli hjemme for å nyte GROHE Blue Home. Oppdag de stilige og praktiske
flaskene til du er ute og farter. I uknuselig plast eller elegant børstet aluminium vil disse
flaskene sikre at du alltid kan nyte deilig vann uansett hvor du er. Dessuten er de vakre å
se på slik at du alltid kan ha de med deg.

VI TAR EN NÆRMERE
TITT PÅ GROHE BLUE
HOME

DESIGNET FOR
Å SE VAKKER UT
I ALLE KJØKKEN

Vi designet den ikoniske GROHE
Blue Home med et mål om å skape
et estetisk midtpunkt i kjøkkenet.
For å sikre at din servant harmonerer
med ditt kjøkken, uansett utvalgt stil,
kan du velge ut ifra flere forskjellige
former. Det er tre tidløse og elegante
alternativer: L-, C- og U-formede tuter,
tilgjengelige i to stilige utførelser krom og SuperSteel.
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SERVANTEN SOM
KOMPLIMENTERER
ALLE ANDRE
Hvis du allerede har en ekslusiv servant på kjøkkenet og
ikke ønsker å erstatte den, så er GROHE Blue Home Mono
det perfekte valget for deg. Den passer perfekt sammen
med din eksisterende servant, en vannkilde med deilig,
friskt og boblende filter-vann.

Separerte indre vannveier for
ufiltrert kran og filtrert drikkevann.

150° svingbar tut

Hygienisk mousseur
med to utløp for filtrert
og ufiltrert vann.

DET ULTIMATE INNEN
DESIGN OG FUNKSJON
GROHE Blue Home er symbiosen av elegant, tidløst design som gjør det
til en fornøyelse å bruke. Så nydelig som den er å se på, er det mye mer
ved GROHE Blue Home enn hva vi ser.

Når tiden er inne
for å erstatte
filteret, vil displayet
på kranen varsle
deg med et oransjblinkende lys.

Et hvitt, blinkende
lys varsler deg
når det er på
tide å erstatte
CO2-flasken.

Fremover roterende
spake med riflete struktur
for et bedre grep.

Trykk på knappen
med opplyst LEDring for vann med
eller uten kullsyre.

Patron med
SilkMove-teknologi
for vanlig vann
fra springen.

INSTALLASJON AV KJØLER:
DET KUNNE IKKE HA VÆRT
ENKLERE

GROHE Blue Home kjøleren er slank og tilpasningsdyktig, noe som gjør det enkelt å finne den ideelle plassen for den i ditt
kjøkken. Den kan monteres direkte under vasken eller innenfor en radius på 4,5 meter, f.eks. i et 30 cm bredt håndkleskap.

HVER PLASS KAN
BLI ET HJEM FOR
GROHE BLUE HOME

Plasser servanten og monter med
monterings-settet under vasken/
skapet.

Plasser ventilasjons-malen og bore et
passende ventilasjonshull.

Sett inn T-beslaget og monter
med alle slangene. Etterpå kobles
slangene til kjøleapparatet. Test
om det er lekkasje ved å åpne
vinkel-ventilene.

Skru inn filteret i filterhodet og plasser
kjøleren under skapet ved boret hull.
Deretter konfigureres filtrer-vannet
(uten CO2-flaske installert) sammen
med servantens trykknapper.

Skru inn CO2-flasken etter konfigurering
av det filtrerte vannet og tildekk foran
med deksel. Deretter, installeres
kullsyre-vannet med trykk-knappene
på servanten.

Tilpass programmet til korrekt
innstilling.
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GROHE BLUE HOME
PRODUKTPORTEFØLJE
OG UTVALG AV TILBEHØR

31 454 000 / 31 454 DC0
GROHE Blue Home
L-tut Start kit

31 455 000 / 31 455 DC0
GROHE Blue Home
C-tut Start kit

31 456 000 / 31 456 DC0
GROHE Blue Home
U-tut Start kit

31 498 000 / 31 498 DC0
GROHE Blue Home
Mono Start kit

40 404 001
GROHE Blue Home
Filter i størrelse S
Kapasitet på 600l ved 15 ° KH

40 547 001
GROHE Blue Home
Aktivert karbon filter
For områder med vann hardhet
på <9 ° KH er kapasiteten 3000l

40 691 001
GROHE Blue Magnesium+
filter med magnesium
og førsteklasses smak
Kapasitet på 400l ved 15° KH

40 434 001
GROHE Blue Home
rensekassett
40 694 000
adapter for GROHE Blue
BWT filterhode til bruk
i kombinasjon med 40 434 001

40 422 000
GROHE Blue CO2-flaske
425g 4 enheter

40 437 000
GROHE Blue Glass 6 stk

40 405 000
GROHE Blue Glass karaffel

40 848 000 / 40 848 SD0
GROHE Blue drikkeflaske
plast
GROHE Blue drikkeflaske
rustfritt stål

HVER GROHE BLUE HOME INNEHOLDER:

KARBONATOR
GROHE BLUE HOME

Farge muligheter:
000 I StartLight Krom |

GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

CO2-FLASKE 425 g

S-STØRRELSE
FILTER

Tilgjengelig i
40 687 000
GROHE Blue Refill CO2-flaske
425g 4 enheter

DC0 I SuperSteel

Enhanced
Water

Swivel
Stop

Comfort
Height

grohe.no | Side 57

Hvor mye plass trenger jeg for å installere
GROHE Blue Home?

HER ER SVARENE PÅ
ALLE SPØRSMÅLENE
DINE

Kjøleren er 20 cm bred og 50 cm i dybde. Dette
betyr at hele systemet passer inn i et standard
60 cm eller 30 cm kjøkkenskap.

Hva er kapasiteten på CO2-flaskene?
Flaskene på 425 g produserer 75 liter vann
med kullsyre.
Hva skjer hvis jeg ikke bruker GROHE Blue
Home i en lengre periode?

Når skal jeg skifte ut filteret?
Filteret må skiftes minst hver 12. måned, eller
når den er tom, avhengig av hva som skjer først.
En LED-skjem på servantens venstre hendel gjør
det enkelt å se når filterkapasiteten er lav. Et
blinkende lys indikerer mindre enn 10 % kapasitet
og et raskt blinkende oransje lys indikerer 1 %
kapasitet, hvilket betyr at filteret må byttes.
Når skal jeg bytte CO2-flaske?
Så snart vannet ikke har gnisten lenger. For å
gi en heads-up vil LED-displayet på servantens
venstre hendel blinke hvitt i kort tid før CO2flasken må byttes.
Hvor kan jeg kjøpe filter og CO2-flasker?
Besøk vår online GROHE Blue nettbutikk for
erstatning av alle filtere, CO2-flasker og tilbehør.
Hvordan bytter jeg filter?
Filteret kan enkelt byttes ved å skru av det gamle
filteret før du skrur på det nye filteret igjen.
Du trenger ikke engang slå av vanntilførselen.
Hvordan bytter jeg CO2-flaske?
CO2-flasken kan også byttes ut ved å ganske
enkelt skru av den gamle flasken og skru på
den nye flasken. Enkelt!
Hvordan kan jeg kvitte meg med filteret?

GROHE anbefaler ikke å forlate filtersystemet
ute av drift i lengre perioder av gangen. Dersom
GROHE Blue filter-systemet ikke blir brukt på
noen få dager, må filtersystemet skylles med
minst fire liter vann. Hvis du lar systemet stå
ubrukt i mer enn fire uker må systemet rengjøres
med GROHE Blue Bio-Clean rensevæske
40 434 001 og filteret må erstattes.
Hvorfor skal jeg drikke GROHE Blue vann?
Jeg hører stadig vekk at vannet fra kranen
er i topp kvalitet, så hvorfor bør jeg kjøpe
GROHE Blue Home?
GROHE Blue renser også vann med god kvalitet
og gir deg selvfølgelig valget mellom nedkjølt
og kullsyreholding vann i tillegg. Stoffer som
er viktig for kroppen, som for eksempel kalsium
og magnesium beholdes, mens kalkavleiring
reduseres og elementer som påvirker smak
slik som tungmetaller (kobber, jern), klor og
organiske stoffer (plantevernmidler) blir filtrert
ut. Vannforsynings-selskaper garanterer kun
drikkevannskvalitet til vannet går inn i ditt hjem.
Urenheter forårsaket av husets rør elimineres
med GROHE Blue filteret.
Hva trenger jeg å tenke på når jeg installerer
GROHE Blue Home?
Ikke glem at kjøleapparatet krever tilstrekkelig
med luft-ventilasjon og krever et varmlufts uttak
i bunnen av skapet. Mal for utskjæring er inkludert
i hvert produkt sett.

Filteret kan veldig enkelt kastes sammen med
vanlig plast.
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GROHE: EN HEL VERDEN
AV INTELLIGENT DESIGN
FOR KJØKKENET
Oppdag de mange vakre og funksjonelle servantene i vårt brede sortiment.
Sortimentet strekker seg fra elegante og minimalistiske former som er tidløse
i sin stil, til stilige stiler for et dristig design statement.
Servantene kommer med mange smarte funksjoner som skaper både glede
og et enklere liv. Som for eksempel uttrekkbar mousseur og spray som både
er praktiske og tidsbesparende. Eller servanter med touch som kan betjenes
med bare en fingertupp. Uavhengig av ditt behov, tilbyr GROHE deg all
valgmulighet, komfort og fleksibiliet du måtte ønske deg.

Les mer på grohe.no

REGISTRER DEG EN
GANG, FÅ FORDEL
TO GANGER!
Registrer ditt GROHE Blue Home System nå! Og motta en
utvidet garanti fra 2 til 3 år.
Som en ekstra takke-gave sender vi deg vår velkomstpakke,
inkludert en praktisk GROHE vannflaske og vår nye inspirerende
Oppskriftsbok til vann. Bare husk at du må gjøre dette innen tre
måneder, så skyndt deg!
Produkt-registrering: http://product-registration.grohe.com
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