100 °C RETT
FRA KRANEN
NY GROHE RED: KOKENDE VANN RETT FRA KRANEN
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KOKENDE VARMT VANN:
HVA SKULLE VI HA GJORT
UTEN DEG?
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NYT EN RYKENDE VARM
DRINK NÅR DU KOMMER
INN FRA KULDEN
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VÅR SPAGHETTI
À LA MAISON
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OG VARM MELK I
TÅTEFLASKE PÅ
NATTERSTID
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HVORFOR, HVORFOR
MÅ DET TA SÅ LANG
TID Å KOKE?
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MEN NÅ ER
VENTETIDEN OVER
OG VANNKOKEREN
HISTORIE
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VI INRODUSERER KOKENDE
VARMT VANN RETT FRA KRANEN:
NY GROHE RED
Tenk på hvor mange ganger om dagen du trenger kokende vann – og hvor
mye tid du bruker på å vente på at vannet skal koke. Forestill deg at du kunne
spare tid, energi og plass på kjøkkenet - alt på en gang. Det er det GROHE
Red kan gjøre for deg: et vakkert og pålitelig system som leverer kokende
varmt vann rett fra springen - trygt og umiddelbart.
Når du oppdager alle fordelene ved denne bemerkelsesverdige hjelperen
i kjøkken ser du aldri tilbake.
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VELKOMMEN TIL DEN
NYE VARMEKILDEN
I DITT KJØKKEN

Nå kan du se den, nå kan du ikke. Under den elegante kranen
gjemmer den energieffektive berederen i titanium seg, klar til
å levere akkurat når du trenger det.
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HVA GJØR GROHE RED
SÅ HOT?
En kombinasjon av godt utseende og fantastisk funksjonalitet skiller
GROHE Red fra andre. Og hvorfor skal ikke en high-end kjøkkenkran
utkonkurrere en vannkoker? Ved å kombinere en rekke bruksområder med
slank eleganse, gjør GROHE Red hvert kjøkken om til en kulinarisk hot spot.
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TEKNOLOGI
DU KAN STOLE PÅ
Designet ned til siste detalj med tanke på bekvemmelighet,
bærekraft og sikkerhet, presenterer GROHE Red en rekke
intelligente og uunnværlige funksjoner.

Tut, kan dreies i 150°

SIKKERHET FØRST
Vår første forpliktelse er til din sikkerhet. Derfor kommer
GROHE Red med en unik, ufeilbar barnelås

Separert indre vannveier for vanlig
og kokende vann

Fremover roterende spak med riflete
struktur for bedre grep

IKKE MER VENTING
Kokende varmt vann er alltid tilgjengelig ved et trykk på
en knapp. Nå trenger du ikke vente på at vannet i kjelen
skal koke.

MINDRE AVFALL
Du tar bare den eksakte mengden varmt vann du
trenger, slik att du sparer på vann og energiforbruk

REN, FRISK SMAK

Trykk-knapper med ChildLock
sikkerhet for kokende vann

Filtrert vann oppvarmet til 100 ºC for en eksepsjonell
smaksopplevelse

Patron med GROHE SilkMove teknologi
for normalt vann fra kranen

FRIGJØR KJØKKENBENKEN
Filtrert vann oppvarmet til 100 ºC betyr at det ikke er
nødvendig med en vannkoker. GROHE Red dekker alle
behovene du har for vann med en enkel kran.
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ALT FOR PEN TIL
Å GJEMMES BORT
Elegant og strømlinjeformet, GROHE Red berederen ser for bra ut til
å leve i skapet. Det minimalistiske designet gir sin funksjonalitet. Det
at den er laget av titan gjør den ekstremt motstandsdyktig overfor
rust og kalkoppbygging - og opprettholder perfekt ytelse over en
lang levetid. I motsetning til de fleste beredere som vanligvis er laget
av rustfritt stål eller kobber, garanterer GROHE Red berederen at det
ikke kommer metallisk smak. Finnes i to størrelser, GROHE Red kan
levere 3 liter eller 5,5 liter på et øyeblikk.

M-størrelse bereder for 3 l
kokende vann på en gang
20

L størrelse bereder for 5.5 l
kokende vann på en gang
21

RASK TILGANG PÅ VITAMINER
Blanchering av grønnsaker er den beste måten å bevare deres farge
og næringsstoffer. Bruk GROHE Red til din snarvei for å spise sunt.

TID FOR TE PÅ ET ØYEBLIKK

RASK BAKTERIEFRI

Når som helst på dagen - en kopp te passer til enhver anledning.
Med GROHE Red den klar i det øyeblikket du tenker på den.

Noen ganger vil du være sikker på at det ikke er bakterier igjen i sikte.
Med GROHE Red kan du være dobbelt så sikker.

UMIDDELBAR AL DENTE
Sultne folk kan ikke vente og hvert minutt teller.
Med GROHE Red er tilfredshet bare en gaffel unna.

100 °C MED EN GANG?
BARE TENK PÅ HVA
DET KAN BETY FOR DEG

GROHE RED

grohe.no

NYT ALLE
FORDELENE
MED GROHE RED
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TEKNOLOGI SOM
SETTER SIKKERHET FØRST
Hvis det er barn i familien din, er det få bedre grunner til å fjerne vannkokeren for
godt. Dessverre fortsetter vannkokere å være årsaken til mange ulykker på kjøkkenet.
Tragisk nok er ofrene for disse ulykkene oftest små barn under 5 år. Det skjer igjen
og igjen: et barn griper i ledningen eller søler en vannkoker med kokende vann over
seg selv. Det er forferdelig å tenke på. I Storbritannia opplever over 360 små barn
alvorlig skolding hvert år. Det er ett barn hver dag - og hvert barn er barn for mye.

Når du velger GROHE Red, kan du være sikker
på at du velger sikkerhet først. GROHE Red har
bestått den tyske TÜV-testen, den uavhengige
organisasjonen som bekrefter at gjeldende
sikkerhetskrav og kvalitetsstandarder er oppfylt.

ULYKKESTATISTIKK
(Kun alvorlige skader)
Barn i alderen 0 – 4 år (367 alvorlige skader pa.)

Ulykkesbeskrivelse

% av tilfellene

Barn tatt fatt eller trukket vannkoker over seg selv

44 %

Barn trukket ledning, vannkoker over seg selv

18 %

Foreldre / voksne holder vannkoker, og ved	  3 %
et uhell blir dratt av barn eller sølt pga. barn

STATISTIK

Voksne sølt varmt vann fra vannkoker	  4 %
på barnet
Annet barn dratt ned vannkoker på offeret

12 %

Andre sjeldne situasjoner

16 %

source: http://www.humanics-es.com/burns.pdf
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ØYEBLIKKELIG 100 °C ØYEBLIKKELIG SIKKERHET
Vi designet GROHE Red for å være det tryggeste systemet tilgjengelig - fordi
ingenting er viktigere enn å beskytte deg og din familie. Våre kraner har en sikker
barnelås og sikkerhetsfunksjon som eliminerer all fare for skolding. Det er heller
ikke fare for sprut: GROHE Red har patentert luftblander, som sikrer at strømmen
av kokende vann strømmer jevnt uten å sprute. I det sekundet du tar hånden av
knappen, vil avskjæringsfunksjonen stoppe strømmen umiddelbart.

BARNESIKRING
Sikkerhet er viktigst i en families kjøkken og derfor kommer

Trykk på barnelås-knappen
i 1 sekund for å låse opp funksjon
for kokende vann.

32

Når du låser opp, vil LED-lyset
blinke rødt, og lyse kontinuerlig
så snart barnelåsen er deaktivert.

For å starte strømmen av kokende
vann, trykk og hold nede
aktiveringsknappen. Fjern fingeren
for å stoppe vannstrømmen.
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FYLL FLERE MAGER MED
GROHE RED POTFILLER
En gjennomsnittlig vannkoker kan kun koke maksimalt 1,7 liter om gangen.
I motsetning til GROHE Red. Den har en nyttig Potfiller-funksjon som gir opptil
3 liter kokende vann med en gang. Utmerket til et spagettimåltid eller noe annet
der det er behov for mye kokende vann på en gang. Når Potfiller-funksjonen
opererer, kan du ta tommelen av knappen - da kan du ha begge hender fri for
å holde tunge kjeler.

Lås opp Potfiller-funksjonen ved
å trykke på barnesikringsknappen
to ganger på rad, til LED-lyset går
fra rød til gul.
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Deretter trykker du på den nedre
aktiveringsknappen for å starte
Potfiller.

Nå vil kokende vann strømme
i 60 sekunder, opp til 3 liter,
før den stopper.
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KLAR FØR DU KAN SI
“HVA ER TIL MID ...”
Hvorfor vente - når magen er romler? Hvorfor vente på å få spaghetti til å koke?
Når du trenger kokende varmt vann, mener vi at det skal være klart og ventende
på deg. GROHE Reds innovative teknologi gjør at du aldri skal måtte vente på
nytelsen av en kopp te igjen. Eller til middag. Og mindre ventetid betyr mindre
energi brukt på oppvarming også. Så ta deg tid til å nyte, ikke til å koke.

VENTETID TIL Å KJØPE 1 LITER AV VANN
MINUTTER

7,0

MINUTTER

5,2
Keramisk
kokeplate
(2000 W)

36

vannkoker
(2000 W)

MINUTTER

MINUTTER

4,2

0,0

induksjonsplate
med booster
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)
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ØYEBLIKKELIG FRED
NÅR DU PLUTSELIG
TRENGER DET
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ÉN KILDE MED KOKENDE
VANN - EN MILLION TING

Å GJØRE MED DET

Jo mer du bruker det, jo flere ting finner du ut at du kan gjøre: GROHE Red
gjør livet enkelt som aldri før. Blanchering, koking, brygging, sterilisering,
rengjøring. Te, kaffe, brokkoli, spaghetti, egg. Frokost, babyens flaske, nattmat.
Mulighetene er uendelige. Og når du har hatt gleden av ren bekvemmelighet
med å bruke GROHE Red, vil du aldri klare deg uten den.

...
40
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VI LEGGER ALL VÅR ENERGI
TIL SPARING AV ENERGI
Kan man virkelig spare energi ved å ha kokende vann konstant klar?
Svaret er et klart ja. GROHE Red titaniumsberederen er årsaken: den
gode isolasjonen gjør at det kreves minimum av energi for å opprettholde
temperaturen til 100 °C. Sammenlignet med mengden som kreves av en
vannkokere eller en komfyr, sparer GROHE Red verdifull energi. Bare tenk
på hvor ofte du bruker vannkokeren. Hver gang du trykker på knappen,
går det på strømregningen din. Det skjer ikke med GROHE Red.
Skal du på ferie? Da kan du enkelt sette berederen i feriemodus på den måten oppvarmes vannet kun til 60 ºC - noe som sikrer
ytterligere energibesparelser.

ENERGIKOSTNADER VED Å KJØPE 1 LITER AV VANN
5,82
CENT

4,36
CENT

4,36
CENT

3,85
CENT

Keramisk
kokeplate
(2000 W)

vannkoker
(2000 W)

Induksjonsplate
med booster
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)

Energieffektivitetsvurdering A
når den brukes med blandeventil
40 841 001 til å genere varmt vann.
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FÅ TEMPERATUREN
PERFEKT - OPPDRAG UTFØRT
GROHE Red kan gjøre mye mer foruten å levere kokende vann umiddelbart Takket være blandeventilen. Hvis kjøkkenet ditt bare har kaldt vann, kan du
bruke GROHE Red berederen for å få varmt vann. Når berederen er koblet til
blandeventilen, blander den kokende vann med kaldt vann fra vannforsyningen,
for å levere varmt vann til blandevannspaken på springen. Takket være Coldfillinstallasjonen, er det ikke behov for varmtvannstank. Men forutsatt at du har
varmtvannsforsyning - kan det fortsatt være en ventetid før det varme vannet
kommer og i mellomtiden renner vannet nedover avløpet. Blandeventilen griper
inn, blander kokende vann med kaldt for å kompensere og opprettholde en
konstant, termostatstyrt, varm vanntemperatur. Med Hotfill-installasjonen blir
varmt vann tilgjengelig med en gang. Ikke vent. Spar vann.
Blandeventilen er tilgjengelig som ekstrautstyr og kan kombineres med hvert
GROHE Red sett.

COLDFILL INSTALLASJON:
Kokende vann blandes med kaldt vann fra strømnettet
for å tilføre varmt vann til kjøkkenkranen.

MIXING
VALVE
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HOTFILL INSTALLATION:
Øyeblikkelig varmt vann via GROHE Red berederen
med vedlagt blandeventil

MIXING
VALVE
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NOE ER MYE,
NOK ER FOR MYE:
VÅRE BIDRAG TIL
Å SPARE VANN
Tenk på å sette på vannkokeren for en kopp te. Eller for å koke poteter.
Hvordan måler du mengden vann du trenger? En kopp blir én og en halv
kopp. Kanskje du er litt for generøs når det kommer til vann til spaghetti.
Du vet at du alltid fyller på mer enn du egentlig trenger for å være sikker
på at du har nok. Litt etter litt, vil kostnaden av å koke det lille ekstra vannet
bli mye.
Avhengelig av hvilken vannkoker du har, spesielt hvis den har et eksponert
varmeelement, må du muligens varme opp minimum 0,5 liter til og med hvis
du trenger mindre. Med GROHE Red tapper du alltid nøyaktig så mye som
du trenger og ikke en dråpe mer.
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DET ER TID
FOR Å KJENNE
SMAKEN AV
PERFEKSJON
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GARANTIEN FOR
REN SMAK
Smak handler ikke bare om hva du legger inn - noen ganger er det du ikke
legger inn som gjør hele forskjellen. Derfor ga vi GROHE Red et flott filter.
Det fjerner spor av urenheter i vannet som kalk og klor, slik at ingenting kan
ødelegge din opplevelse. Oppdag hvordan kvaliteten på GROHE Reds filtrert
vann får ut det beste i te og kaffe. Noen ganger stemmer det at ‘Less is more’.
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ALT KOKER NED
TIL FILTERET
GROHE Red leveres med høyytelsesfiltre. De bruker en fem-trinns
filtreringsprosess for å fjerne selv det minste spor av urenheter
fra vannet - samtidig som du beholder alle de viktige mineralene
som er til nytte for helsen din. Utover å garantere en uovertruffen
smakopplevelse, oppfyller filteret en annen viktig funksjon: ved å
filtrere ut kalk, sikrer den at berederen kan fungere perfekt over
sin lange levetid.
BYPASS-INNSTILLING
En liten mengde kalk i vannet er
viktig for en behagelig smak og
mineralbalanse. Bypass-innstillingen
tillater en liten mengde av vannet
til å bli filtrert uten å fjerne kalk
i ionbytteren.

VANNINNTAK

VANNUTLØP

FEM-TRINNS FILTRERINGSPROSESS
FILTRERING AV VANN
FIN FILTRERING
Fanger selv de minste resterende partikler.
BYPASS VANNSTRØM

I tillegg er to andre filtre tilgjengelige.
Hvis du bor i et myktvanns område,
vil det aktiverte karbonfilteret være
riktig for deg. Det forbedrer smaken,
men lar karbo-nivået i vannet stå
uberørt.
For best mulig smak og helsemessige
fordeler, er magnesium + filteret
det ideelle valget. Det tilsetter opp
til 35 Mg magnesium i hver liter av
vann, slik at du får nok av dette
viktige mineralet mens den samtidig
leverer den beste smaken te og
kaffe som mulig.
For mer informasjon om våre
forskjellige filtre, besøk:
www.grohe.no
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AKTIVERT KARBONFILTRASJON
En annen filtreringsprosess for
maksimal smakopplevelse. Bypass
vannet filtreres og renses samtidig
som den holder igjen viktige
mineraler.

HØYTYTENDE IONEBYTTER
Fjerner kalk og metallstoffer.

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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RED HOT
TO GO
Når du oppdager den overlegne smaken som følger med GROHE Red vil du ikke
gå foruten. Og du trenger ikke heller: våre stilige og praktiske flasker kan enkelt
tas med; De vil holde de varme drikkene varme i opptil 8 timer og kommer
utstyrt med en nyttig tefilter. Laget av elegant, rustfritt stål, er GROHE Red
flasker ikke bare nyttige, men de ser også bra ut.
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VI TAR EN NÆRMERE
TITT PÅ GROHE RED
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SÅ MANGE KOMPLIMENTER –
DET ER NOK TIL Å FÅ
KRANEN TIL Å BLI RØD
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Hos GROHE er flott design en selvfølge. Våre GROHE
Red kraner er den perfekte symbiosen av form og
funksjon, designet for å motta en rekke komplimenter.
For å forsikre at din kran harmoniser med resten av
ditt kjøkken, kan du velge fra mellom flere flotte stiler.
Det er tre tidløse og elegante alternativer: L, C og
U-formede tuter, Tilgjengelig i to stilige overflater.
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KRANEN SOM
KOMPLEMENTERER
ALLE ANDRE
Du kan allerede ha en high-end kran på kjøkkenet ditt. Hvis du har det og du
ikke ønsker å erstatte den, er GROHE Red Mono den perfekte løsningen. Den
mindre størrelsen Mono leverer kun kokende vann og passer perfekt sammen
med din eksisterende kjøkkenkran. Finnes i et utvalg av to elegante tutformer.
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HJEMME
I ETHVERT KJØKKEN
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INSTALLERE GROHE RED:
KLAR FERDIG. KOK OPP

LAG DIN EGEN
VARMEKILDE
Gjør deg klar til å installere din egen varmekilde - det kan gjøres ved
noen enkle trinn. Den tynne GROHE Red berederen er tilgjengelig
i 2 størrelser og passer pent under vasken samtidig som den frigjør
dyrebar plass på arbeidsflaten.

L-størrelse (5,5 liter)
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M-størrelse (3,0 liter)

Plasser servanten og monter med
monteringssettet under vasken/skapet.

Fest filterholderen til skapet og skru filteret
i filterhodet. Koble deretter filteret til
kaldtvannforsyningen.

Fest sikkerhetsenheten med holderen til skapet
og koble til filterhodetuttaket.

Koble berederen til sikkerhetsenheten og
servanten. Deretter åpner du vinkelventilene
før du kobler til strømforsyningen.

Luft berederen i 3 minutter via berøring på
trykk-knappen på servanten

Tilpass filteret og kapasitetsteller i henhold
til vannhardheten.
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GROHE RED

PRODUKTPORTEFØLJE

HVER GROHE RED INNEHOLDER
BEREDER (M ELLER L STØRRELSE) & FILTERSETT.

30 325 001 / 30 325 DC1
GROHE RED Duo
L-tut, L-størrelse

30 327 001 / 30 327 DC1
GROHE RED Duo
L-tut, M-størrelse

30 339 001
GROHE RED Mono
L-tut, M-størrelse

BEREDER
L-STØRRELSE

30 079 001 / 30 079 DC1
GROHE RED Duo
C-tut, L-størrelse
30 083 001 / 30 083 DC1
GROHE RED Duo
C-tut, M-størrelse
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BEREDER
M-STØRRELSE

30 080 001
GROHE RED Mono
C-tut, L-størrelse
30 085 001
GROHE RED Mono
C-tut, M-størrelse

Fargealternativer:
001 I StarLight Krom |

40 841 001
GROHE RED blandeventil
DC1 I SuperSteel
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GROHE RED
PRODUKTPORTEFØLJE
FILTER OG TILBEHØR
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40 404 001
GROHE Blue Home
S-størrelse filter
Kapasitet 600 l ved 15° KH

40 547 001
GROHE Blue Home
Aktivert karbonfilter
For områder med vannhårdhet <9° KH
Kapasitet 3000 l

40 412 001
GROHE Blue Home
M-størrelse filter
Kapasitet 3000 l ved 15° KH

40 430 001
GROHE Blue Home
L-størrelse filter
Kapasitet 3000 l ved 15° KH

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

40 919 SD0
GROHE Red Termosflaske
inkl. Te-filter

40 432 000
GROHE Red te-glass
(4 stk.)
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HER ER SVARENE TIL
ALLE DINE SPØRSMÅL
HVOR MYE PLASS TRENGER JEG FOR Å
INSTALLERE GROHE RED UNDER VASKEN?
Begge berederene har en diameter på 21 cm.
Berederen i M-størrelse har en høyde på 37 cm
mens berederen i L-størrelse har en høyde på 49 cm.

KAN GROHE RED BRUKES AV SMÅ BARN?
Nei, 2-trinns berøringsaktiveringen er for komplisert
for små barn. Operasjonen for å aktivere strømmen av
kokende vann sørger for barnsikker håndtering. Dette
har blitt sertifisert av tyske TÜV.

HVOR MANGE LITER KOKENDE VANN LEVERER
HVER BEREDER?
Berederen i M-størrelse leverer 3 liter, og berederen
i L-størrelse leverer 5,5 liter kokende vann.

HVIS ALT VANNET I BEREDEREN ER BRUKT OPP,
HVOR LANG TID TAR DET FØR VANNET NÅR
MAKS TEMPERATUR IGJEN?
Avhengig av temperaturen på vanninntaket, vil
oppvarmingstiden for beredere i M-størrelse være
15 – 20 minutter mens oppvarmingstiden for
beredere i L-størrelse være 20 – 30 minutter.

HVILKEN BEREDER ER EGNET FOR MEG?
Du kan velge i henhold til hvor mye du koker vann.
Begge berederene er egnet for bruk i et privat hjem.
For kontorskjøkken anbefaler vi bruk av bereder
i L-størrelse.

HVILKEN VANNTEMPERATUR LEVERER
GROHE BOILER?
Temperaturen på det kokende vannet som kommer
ut av tuten er 100 °C.

KAN BEREDEREN OGSÅ BRUKES SOM EN
VANLIG VANNFORSYNING AV VARMT VANN?
Begge beredere kan gi varmt vann hvis de er koblet
til GROHE Red blandeventilen. Hvis ditt kjøkkenet
kun har kaldvannstilkobling, vil ventilen blande
kokende vann med kaldt vann fra strømnettet for
å lage varmt vann til blandebatteriet på kranen din.
Dette gjør en direkte varmtsvannstank unødvendig.
Hvis kjøkkenet ditt har kald og varm vanntilførsel
kan blandeventilen brukes for å unngå ventetid til
ønsket temperaturen er nådd. Fordi den innledende
vannstrømmen fra varmtvannsforsyningen er kald,
blander ventilen kokende vann for å kompensere.
Dette resulterer i en umiddelbar tilgang på varmt
vann. Blandeventilen er tilgjengelig som tilbehør
under produktnummeret 40 841 001.
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HVA ER DRIFTSKOSTNADENE FOR GROHE RED?
Ca. 1 kr per dag i standby-modus, basert på
tyske strømkostnader.

HVORFOR TRENGER JEG Å INSTALLERE ET
FILTER MED GROHE RED?
For å beskytte berederen fra kalk, anbefaler GROHE
bruk av et filter. Hvis vannhardheten overskrider
10 grader, er bruk av filter viktig for å garantere
at berederen vil ha lang levetid. Filtersettet er en
del av hvert GROHE Red sett.

HVORDAN INSTALLERER JEG FILTERET MED
GROHE RED?
Filteret skal kobles mellom kaldtvannforsyningen og
berederen. Den tilhørende slangen er en del av det
komplette settet.

HVA TRENGER JEG Å VURDERE NÅR JEG
INSTALLERE GROHE RED?
Berederen skal kun fylles via kaldtvannforsyning.
Videre må sikkerhetsenheten monteres med vannlås,
som er inkludert i produktemballasjen.
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GROHE
BLUE HOME
MONO

GROHE
RED

NÅR KOKENDE VARM
GROHE RED MØTER
NEDKJØLTE OG SPRUDLENDE
GROHE BLUE HOME
Oppdag det nye drømmeteamet for ditt kjøkken: GROHE Red and
GROHE Blue Home kombinert gir deg det perfekte vannsystemet.
Hvor GROHE Red gir den ultimate komforten med å få kokende
varmt vann fra kranen, er GROHE Blue Home Mono er en kilde
med deilig, nedkjølt drikkevann. Det er det vi kaller vannfornøyelse.

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

Finn ut mer om GROHE Blue Home

74

75

GROHE RED

grohe.no

GROHE: EN HEL VERDEN
AV INTELLIGENT DESIGN
FOR KJØKKENET
Oppdag de mange vakre og funksjonelle armaturene i vårt brede sortiment.
Det spenner seg fra slanke, minimalistiske former som er tidløse i sin appell,
til slående stiler som skiller seg ut i design. Og de kommer med mange geniale
funksjoner for enkelhet og brukervennlighet. For eksempel med uttrekkbar
perlator og spray som er både praktiske og tidsbesparende. Eller easytouch
armaturer som kan betjenes med bare en fingertupp. Uansett hva du trenger,
tilbyr GROHE deg alt av valgmuligheter, komfort og fleksibilitet du måtte
ønske deg.
Finn ut mer på grohe.no

BLUE HOME BROSJYRE
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Følg oss på

Skann QR-koden for å laste ned
den nyeste brosjyren som PDF-fil til
nettbrettet eller smarttelefonen din.

Grohe AS
Engebrets Vei 3
0275 Oslo
Norge
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