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HVORFOR ELEKTRONIKK?

DET OVERLEGNE VALGET FOR GOD HYGIENE

GROHE infrarød teknologi brukes tradisjonelt i hovedsak til servanter  
og urinaler. Det er her, og i toaletter, at hygienefordelene ved  
berøringsfri aktivering blir ekstra tydelige for å eliminere en potensiell  
kilde til kryssmitte og smittespredning.

BERØRINGSFRI KOMFORT

GROHE har laget infrarøde produkter i mange år, og sørger for  
at alle armaturer starter og stopper vannet pålitelig og nøyaktig.  
Resultatene er komfortable, berøringsfrie og bærekraftige produkter  
for både unge og gamle. 

INNEBYGD KOSTNADSEFFEKTIVITET

GROHE infrarøde armaturer gir overlegen verdi. Med relativt lave 
innkjøpskostnader har våre kolleksjoner en rekke funksjoner som  
bidrar til å redusere kostnadene for vann, strøm og vedlikehold.  
Prefekt til både offentlig og privat bruk.

Det optimale innen dette feltet er våre infrarøde produkter  
med Powerbox, et innebygd kraftverk.

HVORFOR
ELEKTRONIKK? 
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BERØRINGSFRIE PRODUKTER FOR ULIKE TAPPEPUNKTER 

GROHEs berøringsfrie blandebatterier og kraner, men kan også  
levere løsninger for dusjen, toalettet og urinaler. 

Hovedfunksjonene kan stilles inn uten ekstrautstyr. Disse inkluderer:
• Automatisk spyling for å forebygge stillestående vann
• Termisk desinfeksjon
• Stopp ved rengjøring

Med fjernkontrollen eller appen kan man endre alle innstillinger  
enda mer nøyaktig. 

PÅLITELIG OG VELDOKUMENTERT BERØRINGSFRI TEKNOLOGI

GROHE infrarød er pålitelig og veldokumentert teknologi som har  
vært i bruk og blitt oppdatert i over 40 år, noe som har ført til et  
meget pålitelig produkt.

Ved kommersiell bruk kan GROHE Power Box bidra til å spare strøm 
også. En turbin konverterer kinetisk energi til lagret elektrisitet hver 
gang kranen brukes, med bare 60 sekunder bruk produseres nok 
strøm til å drive armaturet i 24 timer.

DESIGN

GROHEs berøringsfrie produkter er tilgjengelige i en rekke design,  
alle kjennetegnet av sine slanke og moderne linjer og med detaljer  
som er enkle å holde rene. Uansett prosjekt har vi det perfekte 
berøringsfrie designet som passer til din stil.

ENKEL INSTALLASJON

Den mekaniske installasjonen er enkel, og den elektroniske installasjonen  
er også meget brukervennlig. Standard fabrikkinnstillinger er programmert 
til å passe for de fleste. Elektronikken kan drives av en strømforsyning, 
men den kan også drives av et batteri med hele syv års levetid (ved 
150 aktiveringer per dag).

Toveissensoren kan programmeres manuelt, og den kan også avleses  
og programmeres via fjernkontroll eller i appen.

FORDELENE
MED GROHE ELEKTRONIKK
ER STORE 

FORDELENE MED GROHE ELEKTRONIKK
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FJERNKONTROLL
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FJERN-
KONTROLLEN 

Alle funksjoner og innstillinger (se side 38) kan endres med den nye 
GROHE fjernkontrollen. Menyen er logisk oppbygd for å sikre enkel 
betjening. Den er intuitiv og enkel å bruke og sørger for at rørleggere, 
vaktmestere og andre får enkel tilgang til produktene. 

Den integrerte skjermen viser tydelig alle innstillinger – selv termisk 
desinfeksjon kan enkelt aktiveres ved å trykke på en knapp, og i tillegg  
vises ulik bruksinformasjon på et øyeblikk. 

grohe.no



APPEN 

Utvalgte GROHE-produkter bruker Bluetooth® til å kommunisere  
via smarttelefoner og nettbrett ved hjelp av en gratis app (fra Apple  
eller Android Store). Fordelene er at du kan avlese flere produkter  
fra rundt 15 meters avstand. Produktene kan få hvert sitt navn og  
kan passordbeskyttes for å forhindre eksterne forstyrrelser. 

Appen kan analysere gjennomsnittsforbruk for siste 30 dager, vise  
antall automatiske spylinger og tidspunkt for den siste automatiske  
spylingen (se side 36). Appen kan også registrere aktivering av termisk 
desinfeksjon, inkludert tidspunkt for siste termiske desinfeksjon – alt 
i sanntid.

APP
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nyhet

36 446 000 
Infrarød servantkran (6 V)
uten blandebatteri
Høyde perlator 190 mm

36 445 000 
Infrarød servantkran (6 V)
med blandebatteri
Høyde perlator 211 mm
36 444 000
Infrarød servantkran (230 V) 

36 447 000 
Infrarød servantkran (230 V)
uten blandebatteri
fremspring 182 mm

36 264 001  
Skjult boks for kaldt  
eller ferdigblandet vann
for 36 442 000 / 36 447 000

38 748 002  
Rapid SL skjult for kaldt  
eller ferdigblandet vann
for 36 442 000 / 36 447 000

65 807 000  
Rund
Oppløft og avløpsgarnityr av metall
for servant  
med utløp

28 912 000  
Rund
Avløpsgarnityr

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernkontroll

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

BerøringsfriLongLife
Batteri

SmartFix

Juster innstillinger via:
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Designvokabularet til Essence E-kolleksjonen  
av kraner, basert på den sylindriske formen,  
er enkelt, men sofistikert. Moderne utseende  
og høyt komfortnivå på grunn av høyden og  
den roterende tuten har blitt kombinert i et 
elegant design som ser like bra ut hjemme  
som på offentlige steder, i restauranter og  
til og med i private sanitæranlegg.

grohe.no
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Eurocube E er inspirert av de slanke og skarpe linjene til en kube og 
er perfekt på trange steder der det er viktig å gjøre inntrykk. Ved å 
kombinere vår veldokumenterte infrarøde teknologi med dette meget 
populære ettgrepsbatteriet passer dette kubistiske mesterverket nå 
perfekt for kontorer, hoteller og annen kommersiell bruk.
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GROHE
EUROCUBE E 

EUROCUBE E

nyhet

Juster innstillinger via:

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernkontroll

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

BerøringsfriLongLife
Batteri

SmartFix

36 442 000  
Infrarød servantkran (230 V)
uten blandebatteri
fremspring 172 mm

36 264 001  
Skjult boks for kaldt  
eller ferdigblandet vann
for 36 442 000 / 36 447 000

38 748 002  
Rapid Sl skjult for kaldt  
eller ferdigblandet vann
for 36442000 / 36 447 000

40 565 000  
Firkantet
Oppløft og avløpsgarnityr av metall
for servant
med utløp

40 564 000  
Firkantet
Avløpsgarnityr

36 441 000
Infrarød servantkran (6 V)
med blandebatteri
Høyde perlator 200 mm
36 440 000 
Infrarød servantkran (230 V)
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36 209 000  
Skjult blandebatteri for Europlus E

36 240 001  
Infrarød servanttermostat (6 V),  
veggmontert, fremspring: 232 mm
36 239 001  
fremspring 264 mm

36 387 000  
Infrarød servantkran 
med power box og blandebatteri 

36 207 001  
Infrarød servantkran (6 V)  
med blandebatteri
Høyde perlator 91 mm
36 236 001  
med blandebatteri og avløpsgarnityrsett
36 208 001  
uten blandebatteri

36 015 001  
Infrarød servantkran (230 V)  
med blandebatteri 
34 197 001 
med blandebatteri for lavt trykk 
36 016 001  
uten blandebatteri

LongLife
Batteri

BerøringsfriGROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

Juster innstillinger via:

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernkontroll
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Europlus E fra GROHE er basert på tidløs design som har gjort den til en klassiker 
på offentlige sanitæranlegg over hele verden. De som eier og driver flyplasser, 
sportsanlegg, sykehus, klinikker og restauranter setter pris på denne effektive og 
allsidige bruken av pålitelig teknologi, som er grundig dokumentert over mange år.

grohe.no
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Cosmopolitan E-kolleksjonen inneholder kraner med en rekke ulike høyder  
og lengder, med eller uten blandebatteri, for å kunne tilby en perfekt løsning  
for de som driver offentlige eller kommersielle anlegg. 

Kranen på Eurosmart CE-blandebatteriene er designet med 7 graders vinkel.  
Det gir ekstra plass til hendene under betjeningen og høyere brukerkomfort.  
Designet er visuelt definert av den unike diamantformen, som man også ser  
i IR-sensoren og som er typisk for kranene i Cosmopolitan-kolleksjonen fra  
GROHE. Den enkle elegansen understrekes av den sømløse kroppen, som  
gjør den enkel å holde ren.
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GROHE
EUROSMART CE / EUROECO CE

EUROSMART CE / EUROECO CE

  nyhet

  nyhet

36 269 000  
Infrarød servantkran (230 V) 
uten blandebatteri

36 384 000  
Infrarød servantkran 
med power box, uten blandebatteri 

36 333 000  
Infrarød servanttermostat (6 V) 
veggmontert, fremspring: 255 mm
36 332 000  
fremspring: 287 mm

36 281 001  
Infrarød servantkran (6 V)  
uten blandebatteri
Høyde perlator 86 mm

36 274 000  
Infrarød servantkran (6 V) 
veggmontert 
uten blandebatteri
fremspring: 170 mm

36 327 001  
Infrarød servantkran (6 V)
med blandebatteri 
Høyde perlator 106 mm
36 331 001  
med blandebatteri og avløpsgarnityrsett
36 330 001  
med skjult blandebatteri  
36 439 000
uten blandebatteri

36 325 001  
Infrarød servantkran (230 V) 
med blandebatteri 
36 324 001  
med blandebatteri for lavt trykk

36 421 000  
L-størrelse
Infrarød servantkran (230 V)
med blandebatteri
Høyde perlator 150 mm
36 422 000 
Infrarød servantkran (6V)

36 386 001  
Infrarød servantkran  
med power box og blandebatteri

LongLife
Batteri

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

Berøringsfri

Juster innstillinger via:

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernkontroll
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36 339 000  
Skult boks for tilkobling 
til blandebatteri

36 315 000  
Infrarød servantkran (230 V) 
veggmontert, med blandebatteri 
fremspring: 172 mm
36 376 000 
Kromtut og dekkplate 
for skjult boks 36 339 000
fremspring: 232 mm

36 273 000  
Infrarød servantkran (230 V) 
veggmontert, uten blandebatteri
Kromtut og dekkplate 
for skjult boks 36 336 000
eller 36 337 000 
fremspring: 172 mm

36 336 000  
Skjult boks med integrert 
forhåndsjusterbart termostatbatteri 
36 337 000  
Skult boks for kaldt
eller ferdigblandet vann

36 335 SD0  
Infrarød servantkran (230 V)
veggmontert, fremspring: 172 mm
36 334 SD0 
Messing SuperSteel-tut veggdeksel  
av rustfritt stål for skjult boks  
36 336 000 eller 36 337 000, 
fremspring: 232 mm

Juster innstillinger via:

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernkontroll

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

BerøringsfriSmartFix
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Cosmopolitan E-kolleksjonen inneholder etthullsløsninger  
og en rekke skjulte produkter med blandebatteri, ferdigblandet  
vann eller for kaldt vann. Dette moderne og rene designet  
passer perfekt alle steder, med ekstra fordeler i form av skjulte  
rør som gjør den enklere å holde ren og som gir den et mer 
luksuriøst utseende.

grohe.no
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GROHE  
INFRARØDT TOALETT OG URINAL

Infrarød betjeningsplate til urinal eller toalett er den perfekte følgesvennen til kranene våre.  
De har alle én ting til felles: Den samme sensorteknologien, som også inkluderer alle funksjoner  
og fordeler slik at du kan skape et helt hygienisk og komfortabelt konsept.

Den infrarøde teknologien garanterer at toalettet/urinalet alltid er klar for neste bruker, og du  
kan også programmere automatisk førspyling eller rengjøringsspyling for å unngå stillestående 
vann etter en definert periode uten bruk.

INFRARØDT TOALETT OG URINAL
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37 427 000  
Tectron Rondo infrarød kontroll 
konverteringssett for 37 021 000  
og varianter (6 V)
37 428 000  
for 37 339 000 og varianter (6 V)

37 751 001  
Tectron konverteringssett for infrarød 
kontroll (6 V)

37 421 000  
Tectron Rondo infrarød kontroll (6 V)

37 324 001  
Tectron Skate infrarød kontroll (6 V)
37 324 SD1 
rustfritt stål
37 321 001  
Tectron Skate infrarød kontroll (230 V)
37 321 SD1 
rustfritt stål
37 321 SH1  
alpine white

37 337 001  
Tectron Surf infrarød kontroll (6 V)
37 336 001  
Tectron Surf infrarød kontroll (230 V)

38 787 000  
Skjult boks for urinal (6 V)

38 698 SD1  
Tectron Skate infrarød toalettplate  
for spylesisterne (230 V) 
rustfritt stål
38 393 SD1  
for spyleventil (230 V)

38 699 001  
Tectron Surf infrarød toalettplate  
for spylesisterne (230 V)

37 419 000  
Tectron Skate infrarød toalettplate 
for spylesisterne (230 V)  
med ekstra manuell aktivering 
37 419 SD0  
rustfritt stål

URINAL 
TECTRON SKJULT

TOALETT 
TECTRON SKJULT

SYNLIG INSTALLASJON ETTERMONTERINGSSETT

Juster innstillinger via:

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernkontroll

GROHE 
StarLight

LongLife
Batteri

Berøringsfri

grohe.no



BLUETOOTH®

APP-PRODUKTER MED
BLUETOOTH®-KOMMUNIKASJON

Utvalgte GROHE-produkter (230 V) med Bluetooth®-kommunikasjon* tilbyr 
en spesiell funksjon: De kan kommunisere med smarttelefoner og nettbrett 
ved hjelp av en gratis app, slik at det blir enklere enn noen gang å lese ut 
forbruksinformasjon og stille inn en rekke funksjoner.

I sanitæranlegg med flere kraner eller toaletter/urinaler vil informasjonen fra 
alle infrarøde produkter registreres i sanntid og kan avleses etter hverandre. 
I tillegg kan tappepunktene tildeles navn ved hjelp av appen, slik at 
vedlikeholdet kan gjøres mer systematisk.
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*   Bluetooth® og logoer er registrerte varemerker   
 som tilhører Bluetooth® SIG, Inc. og som 

 Grohe AG bruker under lisens. Andre varemerker  
  og merkevarer tilhører sine respektive eiere.
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BLUETOOTH®

GROHE-KRANER
MED BLUETOOTH®-KOMMUNIKASJON*

36 336 000  
Skjult boks med integrert  
forhåndsjusterbart termostatbatteri

36 337 000  
Skult boks for kaldt
eller ferdigblandet vann

36 339 000  
Skjult boks for tilkobling  
av blandebatteri

36 413 000  
Eurosmart Cosmopolitan E  
infrarød servantkran (230 V)  
med blandebatteri for app

36 409 000  
Euroeco Cosmopolitan E  
infrarød servantkran (230 V)  
med blandebatteri for app

36 411 000  
Europlus E  
infrarød servantkran (230 V) 
med blandebatteri for app

36 414 000  
Eurosmart Cosmopolitan E  
infrarød servanttermostat (230 V) 
veggmontert, for app
fremspring: 287 mm
39 383 000  
Inntak for 36 414 000

36 412 000  
Eurosmart Cosmopolitan E  
infrarød servantkran (230 V) 
veggmontert, med blandebatteri  
for app, fremspring: 172 mm  
for skjult boks 36 339 000

36 410 000  
Euroeco Cosmopolitan E  
infrarød servantkran (230 V)  
uten blandebatteri for app 
fremspring: 172 mm  
for skjult boks 36 336 000
og 36 337 000

Juster innstillinger via:

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernkontroll

GROHE 
Bluetooth®

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

GROHE 
StarLight

GROHE 
EcoJoy

BerøringsfriSmartFix
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36 416 000  
Skult boks med termostatbatteri

37 505 SD0  
Tectron Skate  
infrarød toalettplate 
for sisterne (230 V)  
for app 
rustfritt stål

37 338 000  
Skjult boks for urinal 6 V eller 230 V  

39 369 000 
Temperatursensor (230 V)
for app 
for kombinasjon med
Rapid SL 39 376 000

36 415 000  
Eurosmart Cosmopolitan E  
infrarød dusjkontroll 
veggmontert, (230 V)  
uten blandebatteri for app
for skjult boks 36 416 000

37 504 000  
Tectron Skate  
infrarød toalettplate 
for sisterne (230 V)  
med ekstra manuell aktivering 
for app

37 503 000  
Tectron Skate  
infrarød urinalplate (230 V)  
for app

*  Bluetooth® og logoer er registrerte varemerker  
 som tilhører Bluetooth® SIG, Inc. og som  
 Grohe AG bruker under lisens. Andre varemerker  
 og merkevarer tilhører sine respektive eiere.

grohe.no



36 133 000  
Tyverisikker mousseur  
med nøkkel 7,5 – 9,0 l/min ved 3 bar

36 338 000  
Strømtilførsel med bryter  
for skjult stikkontakt

38 896 000  
Forlengersett, 50 mm 
for 37 338 000 og 38 787 000

36 276 000  
Rotasjonslås for Eurosmart 
Cosmopolitan E

36 340 000  
Skjøteledning, 3 m
36 341 000  
10 m

47 533 000  
Tilkoblingssett Grohtherm Micro  
for armatur med blandebatteri
45 704 000  
for armatur uten blandebatteri

34 487 000  
Grohtherm Micro
termostat under servant

42 388 000  
Strømtilførsel med bryter  
for synlig stikkontakt

GROHE 
TILBEHØR

TILBEHØR
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36 407 001  
Fjernkontroll  
for alle GROHEs infrarøde  
armaturer inkl. demo-modus
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Warranty

GROHE

Ye
ar

GROHE INFRARØD TEKNOLOGI
DINE FORDELER 

FORDELER FOR DE SOM DRIVER SANITÆRANLEGG PÅ OFFENTLIGE
OG KOMMERSIELLE STEDER

 Pålitelig og slitesterk teknologi med en rekke valgmuligheter som oppfyller 
brukernes behov

Full åpenhet om når kraner og spylesystem er aktivert, noe som gir bedre 
muligheter for å spore og kontrollere brukermønster

Enklere vedlikehold

Bedre sikkerhet og hygiene takket være forenklede innstillinger for automatisk 
spyling, termisk desinfeksjon og funksjon for stopp ved rengjøring

 Mer effektivt og kostnadseffektivt

Mer bærekraftig takket være lavere vann- og strømforbruk

FORDELER FOR RØRLEGGERE

Bedre tilgang til innstillinger og kontroll over kraner og spylesystemer

Intuitiv aktivering og kontroll over brukstid, vannmengde, deteksjonssoner  
og andre funksjoner

Enklere innstilling av funksjoner som automatisk spyling, rengjøringsmodus  
og termisk desinfeksjon

Raskere eller samtidig innstilling av en hel rekke sanitærprodukter 

Bedre servicekvalitet og enklere planlegging av vedlikehold

FEM ÅRS GARANTI

Siden GROHEs produkter er utformet for å ha meget lang levetid og gjennomgår 
intensiv testing, kan vi tilby romslige garantier.

FORDELENE VED Å VELGE INFRARØD TEKNOLOGI
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FUNKSJONER OG INNSTILLINGER 
MANUELT

MANUELLE INNSTILLINGER VED HJELP AV SENSORER

Syv forhåndsinnstilte standardprogrammer for nøkkelfunksjonene 

Hyppighet for automatisk spyling
(av, 24 eller 72 timer for å forebygge stillestående vann)

Varighet for automatisk spyling (60, 300 eller 600 sekunder)

Termisk desinfeksjon (3, 5 eller 11 minutter eller kontinuerlig drift. 
Sensorovervåkning: Automatisk stopp når en hånd nærmer seg (refleksjon)

Stoppefunksjon for rengjøring (av eller 180 sekunder, enkel å bruke  
for renholdsmedarbeidere)

Stille inn spylevolum for toalett og urinal (toalett 4 – 9 l, urinal 1 – 7 l)

Batteriindikator: Blinkende LED = lavt batterinivå, må lades. 
Viser fire nivåer: > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

FUNKSJONER OG INNSTILLINGER MANUELTGROHE ARMATUR OG SPYLESYSTEMER
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FUNKSJONER OG INNSTILLINGER MED FJERNKONTROLL
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FJERNKONTROLLEN
FUNKSJONER OG INNSTILLINGER 

INNSTILLINGER VIA FJERNKONTROLL (KONFIGURASJON)

Stille inn deteksjonssonen i 1 – 19 trinn (7 – 20 cm)

Automatisk spyling
Tid: I henhold til tiden eller bruk i 4 timers trinn (4 – 80 timer) 
Spylingens varighet: Fleksibel, i trinn på 30 sekunder (30 – 600 sekunder)

Termisk desinfeksjon i trinn på ett minutt (4 – 23 minutter)

Aktivere termisk desinfeksjon ved å trykke på en knapp 

Funksjon for stopp ved rengjøring med tre ulike tidsinnstillinger  
(180, 320, 560 sekunder)

Total tid for vanntilførsel per aktivering (6 – 420 sekunder)

Aktiveringstid etter at deteksjonssonen er tom kan justeres individuelt  
i trinn på ett sekund (0 – 19 sekunder)

SERVICE VIA FJERNKONTROLL

Avlesing, lagring og innlasting av produktprofil (avhengig av produktkategori)

Batteriindikator

Gjenopprett fabrikk- eller brukerinnstillinger 

Avles informasjon om det infrarøde produktets programvareversjon, 
serienummer og produksjonsdato

Antall strømbrudd

Slå produkt på/av

FORBRUKSINFORMASJON VIA FJERNKONTROLL (OVERVÅKING)

Overvåke forbruk og informasjon om vannmengde

Antall termiske desinfeksjoner

Total brukstid

Antall ganger magnetventilen har blitt åpnet og lukket

Antall automatiske spylinger

Tilbakestill magnetventilteller for vedlikehold
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APPEN FUNKSJONER  
OG INNSTILLINGER

FORBEDREDE VEDLIKEHOLDSFUNKSJONER

Finner alle produkter som er innen rekkevidde, og avleser dem i rekkefølge 

Passordbeskyttet tilgang 

Enkelt produktvalg via appen 

Hvert produkt kan tildeles sitt eget navn 

Analyse av gjennomsnittsforbruk for siste 30 dager 

Antall automatiske spylinger, tidspunkt for siste automatiske spyling 

Forbruk per dag, forbruk for siste 30 dager 

Aktivering av termisk desinfeksjon, siste termiske desinfeksjon 

Total brukstid for hver armatur, aktiveringer av magnetventil 

Sanntidsspyling

PRAKTISKE OG BRUKERVENNLIGE INNSTILLINGER

Rekkeviddeinnstilling i 1 – 19 trinn (7 – 20 cm)

Automatisk spyling 
Brukertid i trinn på 4 timer (4 – 80 timer) 
Spylingens varighet: Fleksibel, i trinn på 30 sekunder (30 – 600 sekunder) 
Nøyaktig tidskontroll 

Termisk desinfeksjon i trinn på ett minutt (4 – 23 minutter)

Aktivere tidsstyrt termisk desinfeksjon ved å trykke på en knapp 

Funksjon for stopp ved rengjøring med tre ulike tidsinnstillinger  
(180, 320, 560 sekunder)

Total tid for vanntilførsel per aktivering (6 – 420 sekunder)

Aktiveringstid etter at deteksjonssonen er tom kan justeres individuelt  
i trinn på ett sekund (0 – 19 sekunder)

FORBEDRET INFORMASJON OM SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSOPPGAVER

Avlesing, lagring og innlasting av produktprofil: Tre profiler per produktkategori 

Gjenopprett fabrikk- eller brukerinnstillinger

Maskinvare- og programvareversjoner

Systemkrav
Apple* iPhone 5 / 6 / 6s / 6 Plus / SE / 7 / 7 Plus
iPad 2 / 3 / 4 / Air / Air 2 / iPad mini 2 / 3
Apple operativsystem: 
iOS 8.0 og nyere (32/64 bit)
Android
4" skjerm, OS 4.3.x–5.x

Mobile enheter og GROHE infrarød app er ikke 
inkludert i leveringen og må kjøpes fra autorisert 
Apple-forhandler/iTunes eller Google Play Store.

* Apple, Apple-logoen, iPod, iPod Touch, iPhone  
og iTunes er varemerker som tilhører Apple Inc., 
registrert i USA og andre land. Apple tar ikke 
ansvar for enhetens funksjon eller for enhetens 
samsvar med sikkerhetsstandarder og regelverk.
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VELKOMMEN TIL
GROHE SMART

Vær SMART, og bli partner i ett av de største lojalitetsprogrammene for rørleggere! GROHE 
SMART er spesialutformet for deg som installerer GROHE-produkter: Som GROHE SMART-
partner får du mer for pengene – mer "SMARTS" for hvert GROHE-produkt du kjøper fra 
hele kolleksjonen og en rekke spennende premier.

Men det er ikke bare frittstående installatører som kan bli GROHE SMART-partner. Hele 
bedriften kan bli det også. Hver ansatt kan samle poeng, også kalt SMARTS, for bedriften.

HVILKE FORDELER FÅR DU MED GROHE SMART? 

SAMLE "SMARTS", OG FÅ PREMIER 

Kolleksjonen vår består av over 2500 produkter for installasjon både foran og bak vegger, og  
du kan samle SMARTS for alle disse produktene. Poengene kan du veksle inn i flotte premier. 
Det er enkelt å registrere produktene du har kjøpt. Du skriver bare inn UPI-koden eller skanner 
QR-koden fra GROHE-emballasjen på nett eller via SMART-appen, som du kan laste ned fra 
Apple- og Android-butikkene, så kan du begynne å samle verdifulle bonuspoeng.

MEDLEMSKAPET ER GRATIS OG FLEKSIBELT 

Medlemskapet i GROHE SMART er helt gratis og tilpasset dine behov: Få fordeler, premier 
og informasjon som er skreddersydd etter dine behov. Jo mer du bruker GROHE SMART, 
desto bedre kan vi hjelpe deg.

HOLD DEG OPPDATERT

Takket være GROHE SMART er du alltid oppdatert. Vær den første som får produktnyheter,  
bli invitert til opplæringer og introduksjoner i ditt område, delta på gratis nettbaserte 
opplæringer og få oversikt over alle spesialtilbud.

REGISTRER DEG I DAG PÅ GROHESMART.COM

GROHE SMARTGROHE ARMATUR OG SPYLESYSTEMER
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