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Master of Technology, sprawdza twardość 
krystalicznie czystej wody pitnej płynącej  
z systemu GROHE Blue®, który filtruje 
schładza i nasyca gazem wodę bieżącą.

 NIKLAS MICHEL
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MASTERS OF TECHNOLOGY 

Inżynierowie GROHE są nazywani przez kolegów z branży 
sanitarnej Mistrzami Technologii. Zasłużyli sobie na takie 
miano dzięki wprowadzanym przez siebie innowacjom, 
znakomitemu wzornictwu i wypracowaniu rozwiązań, które  
wielokrotnie wyrózniono na międzynarodowych konkursach.

Połączenie ich zaawansowanych umiejętności z nowoczesnym 
podejściem do efektywnej pracy zespołowej i procesu 
produkcji sprawiło, że Mistrzowie Technologii przodują w 
rozwoju, projektowaniu i wdrażaniu wyjątkowych kolekcji 
produktów. Każda, nawet najmniejsza ich część jest 
szczegółowo sprawdzana i testowana, by zapewnić klientowi 
najwyższy poziom satysfakcji.

Rezultatem jest ponadczasowy design i niezmiennie 
wysoka jakość, która przetrwa pokolenia. Produkty GROHE 
wciąż zaskakują swoich użytkowników funkcjonalnością  
i unikalnymi rozwiązaniami, które zgodnie z dewizą firmy 
GROHE gwarantują „Pure Freude an Wasser“ - czystą 
przyjemność korzystania z wody. Używając produktów 
GROHE poczujesz różnicę - za każdym razem.

Weźmy na przykład system GROHE Blue®, który zapewnia 
świeżo filtrowaną i schłodzoną wodę pitną o różnych 
stopniach nasycenia dwutlenkiem węgla. Pożegnaj się z 
niewygodami związanymi z korzystaniem z wody 
butelkowanej. Wyśmienity smak wody GROHE Blue® bez 
wątpienia służy zdrowiu i poprawia kondycję.

Kolejnym systemem godnym uwagi jest GROHE Red®, 
który w błyskawicznym tempie zapewnia wodę o 
temperaturze 100°C wprost z kuchennej baterii. Dzięki 
technologii GROHE CoolTouch® wylewka nigdy się nie 
nagrzewa do zbyt wysokiej temperatury.  Armatura 
kuchenna GROHE wyposażona jest w szereg przydatnych 
funkcji dostosowanych do Twoich codziennych potrzeb. 
Baterie charakteryzują się designem, który idealnie pasuje 
do Twojej kuchni, a woda z nich płynąca jest źródłem życia, 
przynosi radość i daje przyjemność każdego dnia.
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THE 
SOURCE 
OF
REFRESHMENT
Woda jest źródłem życia: świeża, swobodnie płynąca, niezbędna. 
Wierzymy, że woda powinna dawać orzeźwienie i służyć zdrowiu. 
Dlatego opracowaliśmy systemy GROHE Blue®, zapewniające wodę 
o dobrym smaku, wygodę i witalność. Bez względu na to, czy masz 
ochotę na wodę filtrowaną, schłodzoną czy gazowaną, GROHE Blue® 
to rozwiązanie idealne, dzięki któremu jej picie jest radosnym 
doświadczeniem.
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Wyobraź sobie, że pijesz wodę wprost z górskiego źródła 
- krystalicznie czystą, rześką i zaspokajającą pragnienie. 
Teraz wyobraź sobie tę samą zdrową nieskażoną żadnymi 
zanieczyszczeniami wodę płynącą prosto z Twojej baterii 
kuchennej. System GROHE Blue® sprawi, że to marzenie 
stanie się rzeczywistością. Zmieni on zwykłą wodę 
kranową, poddając ją procesowi filtracji, zostawiając  
smak świeżości i czystości - taki jaki w naturze.

Nieważne jak widzisz idealną odświeżającą wodę - schłodzoną, 
gazowaną, a może lekko musującą? GROHE Blue® dostarczy  
Ci ją prosto z Twojej baterii kuchennej.

GROHE 
BLUE®

DOWIEDZ SIĘ JAKIE KORZYŚCI 
ZAPEWNI SYSTEM GROHE BLUE®  
W TWOJEJ KUCHNI:

SMAK 
filtry GROHE usuwają z wody wszelkie 
zanieczyszczenia, dając jej czysty świeży
smak, lepszy nawet od tego, który ma  
woda butelkowana.

 

ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE
usuwając nawet najdrobniejsze osady i
zostawiając cenne minerały, GROHE Blue® 
zachowuje wszystkie dobroczynne
właściwości wody.

WYGODA 
koniec z dźwiganiem do domu ciężkich butelek.

EKOLOGIA
system jest przyjazny dla środowiska - nie
zużywa zasobów potrzebnych na pakowanie
i transport, które są niezbędne przy produkcji
wody butelkowanej.
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CZYSTOŚĆ, W KTÓREJ 
ZASMAKUJESZ
Wszystko sprowadza się do smaku. Podczas badania 
przeprowadzonego wśród konsumentów wody, ocenie 
poddano cztery próbki wody. Oprócz wody dostarczonej 
przez GROHE Blue®, brały w niej udział trzy wiodące 
na rynku marki wody butelkowanej. Jak się okazało  
aż 73% ankietowanych opisało smak wody GROHE Blue® 
jako „świeży“, podczas gdy tylko 63% opisało w ten 
sposób inne próbki.

Woda GROHE Blue® jest nie tylko pyszna, ale nadaje kawie 
i herbacie bardziej wyrafinowany i intensywny smak.

GROHE 
BLUE®

Zdecydowany zwycięzca testu 
smaku nad 3 wiodącymi markami 
wody butelkowanej! GROHE Blue® 
to najświeższy smak!

WĄŻ 2
NIEFILTROWANA
WODA

WĄŻ 1
FILTROWANA
WODA
GROHE BLUE®

ODSEPAROWANE WEWNĘTRZNE KANAŁY WODNE  
DLA 100% CZYSTOŚCI I SMAKU

Aby upewnić się, że woda GROHE Blue® nie będzie się mieszała z wodą niefiltrowaną 
zastosowano wysokiej jakości podział na dwa wewnętrzne kanały wodne - jeden dla 
wody zwykłej, a drugi dla oczyszczonej, pitnej. Chroni ją to przed zanieczyszczeniem, 
zachowując jej doskonały smak.
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Woda jest najcenniejszą i najbardziej fascynującą 
substancją na Ziemi, źródłem samego życia i ma 
udowodniony dobroczynny wpływ na zdrowie, 
samopoczucie, a nawet wygląd. Eksperci zalecają  
picie co najmniej 2 litrów wody dziennie. Wiele osób 
wybiera wodę butelkowaną, wierząc że jest zdrowsza  
i smaczniejsza od kranowej. Naukowe analizy dowiodły 
jednak, że ze względu na rygorystyczne przepisy 
regulacji i kontroli zasobów wody pitnej, woda z 
kranu jest przynajmniej tak dobra jak butelkowana. 
Innym powodem, dla którego ludzie kupują wodę 
butelkowaną, jest ich zamiłowanie do wody gazowanej. 
Teraz jednak GROHE Blue® dostarcza wszystkie korzyści 
wody butelkowanej prosto do Twojej kuchni. Zapewnia 
doskonały smak i oferuje możliwość jej nasycenia 
CO2. Czyni to GROHE Blue® idealnym, rozwiązaniem 
- dobrym nie tylko dla zdrowia i środowiska ale 
gwarantującym także świetne wrażenia smakowe.

ŹRÓDŁO
ZDROWSZEGO ŻYCIA
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Woda butelkowana jest świeża i smaczna, ale z pewnością 
zajmuje dużo miejsca w domu. Dzięki GROHE Blue® możesz 
oszczędzać miejsce w lodówce i spiżarni, opróżniając je z 
nieporęcznych, ciężkich butelek. Nigdy więcej zagraconych 
szafek. Nigdy więcej czekania, aż woda się schłodzi w 
lodówce. Zamiast tego czysta, filtrowana woda zawsze, 
kiedy chcesz, bezpośrednio z kranu.

GROHE 
BLUE®

ZACHOWAJ CENNĄ  
PRZESTRZEŃ W SWOIM DOMU
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Pomyśl przez chwilę o wysiłku i energii, które są potrzebne do 
zaopatrywania Twojego domu w wodę butelkowaną. Najpierw 
musisz ją kupić w sklepie, a następnie przenieść ją z samochodu 
do domu. Gdy już to zrobisz, potrzebujesz znaleźć miejsce, w 
którym będziesz ją przechowywał, najlepiej takie, które nie rzuca 
sie w oczy. Po wykorzystaniu wody z butelek, musisz je wyrzucić  
i zacząć cały cykl od początku.
Instalując w kuchni system GROHE Blue® możesz pożegnać się  
z wysiłkiem i niewygodami związanymi z butelkowaną wodą,  
bez żadnych ustępstw, które mogłyby wpłynąć na Twoje zdrowie 
lub przyzwyczajenia smakowe. Po prostu odkręć kran i ciesz się 
bezkonkurencyjnym doświadczeniem świeżości. Co może być  
od tego prostsze?

KONIEC Z DŹWIGANIEM
CIĘŻKICH ZGRZEWEK Z WODĄ
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GROHE 
BLUE®
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REDUKUJĄC ILOŚĆ
ODPADÓW,
SZANUJESZ NATURĘ
Woda pitna nie musi być kosztowna dla Ziemi.
Potrzeba aż 7 litrów wody, do wyprodukowania jednego 
litra wody butelkowanej. Nie wspominając o zużytej 
energii i emisji dwutlenku węgla, które są efektem 
wyprodukowania 1,5 miliona ton plastikowych opakowań 
potrzebnych co roku temu przemysłowi. W GROHE 
cały czas pracujemy nad zabezpieczeniem przyszłości 
wody, naszego najcenniejszego, naturalnego zasobu. To 
właśnie troska o przyszłość stoi za produktami takimi jak 
GROHE Blue®, które z łatwością pomagają ograniczyć 
zużycie energii i wody.

GROHE BLUE®
POTRZEBUJE
TYLKO JEDNEGO
LITRA - TEGO,  
KTÓRY WYPIJESZ.

ABY WYPRODUKOWAĆ 1 LITR
WODY BUTELKOWANEJ,
POTRZEBA 7 LITRÓW WODY.
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GROHE  
BLUE® 

GROHE BLUE®:
17,96 GRAM CO2

EKWIWALENT NA LITR

BARDZIEJ 
PRZYJAZNE 
ŚRODOWISKU
Wiemy, że często wygoda klienta nie idzie 
w parze z dbałością o środowisko. Dlatego 
zleciliśmy Uniwersytetowi w Getyndze 
przeprowadzenie dogłębnych badań nad 
emisją CO2 przez system GROHE Blue®,  
w zestawieniu z emisją w trakcie produkcji 
wody butelkowanej. Wyniki potwierdziły 
tezę, że system GROHE Blue® stanowi mądrą 
alternatywę dla wody butelkowanej. Emisje 
CO2 okazują się być o 61% niższe niż w 
przypadku produkcji wody butelkowanej, co 
oznacza, że możesz się cieszyć korzyściami 
płynącymi ze stosowania tego systemu, nie 
rezygnując ze swoich ideałów.
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GROHE  
BLUE® 

WODA BUTELKOWANA:
DO 600 GRAM CO2

EKWIWALENT NA LITR
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GROHE 
BLUE®

PIĘCIOSTOPNIOWY PROCES
FILTRACJI KROK PO KROKU

FILTR DROBNY
Zatrzymuje wszystkie cząsteczki o
wielkości powyżej 10 mikrometrów.

FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM
Usuwa niepożądane substancje, 
takie jak chlor (redukcja zapachu) 
i zanieczyszczenia organiczne, 
poprawiając smak.

FILTR WYMIANY JONOWEJ
Usuwa osady wapienne 
i metale ciężkie.

FILTR WSTĘPNY Z WĘGLEM 
AKTYWNYM
Usuwa chlorany, substancje metaliczne 
i większe cząsteczki organiczne, w tym 
środki owadobójcze i pestycydy - wszystko 
po to, aby zapewnić świeży smak.

FILTR WSTĘPNY
Zatrzymuje cząstki stałe o wielkości 
powyżej 80 mikrometrów.

PRZEPŁYW
OBEJŚCIA WODY

WODA
WPŁYWAJĄCA

FILTRACJA WODY
Z OBEJŚCIA

WODA WYPŁAWAJĄCA

5

4

3

2

1

USTAWIENIA OBEJŚCIA
Mała ilość osadów w wodzie poprawia jej smak 
i pozwala zachować mineralną równowagę. 
Regulacja umożliwia ustawienie żądanej ilości 
wody bez usuwania osadów wapiennych w filtrze 
wymiany jonowej.

TECHNOLOGIA FILTRÓW 
BWT
Technologia, która pozwala posmakować różnicę
Tworząc GROHE Blue®, współpracowaliśmy z fi rmą BTW - liderem Europejskiego rynku fi ltrowania wody, 
aby upewnić się, że nasz system będzie dostarczał wodę o bezkonkurencyjnym smaku. GROHE Blue® używa 
pięciostopniowego procesu fi ltracji, aby usunąć nawet najdrobniejsze osady z wody kranowej, nie pozbawiając 
jej jednocześnie ważnych minerałów, które mają dobroczynny wpływ na Twoje zdrowie.
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FILTR GROHE BLUE® -
UDOSKONALONA
WODA PITNA

Do każdego zestawu startowego GROHE Blue® dołączany jest wysoko 
wydajny filtr w rozmiarze S. Po jego zużyciu możesz wymienić go  
na jeden z trzech dostępnych filtrów: S, M i L. Każdy z nich używa  
5 stopniowego procesu filtracji, aby usunąć wszystkie substancje  
z wody kranowej, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej smak. 
Filtracja węglowa usuwa chlorany, podczas gdy wymiennik jonowy 
redukuje zawartość osadów i metali ciężkich, co pozwala rozkoszować 
się czystą, świeżą i wolną od nieprzyjemnych aromatów wodą.

FILTR GROHE BLUE®
MAGNEZ

+

WYJĄTKOWY SMAK
I POPRAWA ZDROWIA

Ciesz się dodatkowym, pozytywnym wpływem na Twoje zdrowie  
i wybierz filtr Magnez+. Zastosowano w nim standardowy 5-stopniowy
proces filtracji, dodając opcję nasycania wody magnezem. Jesteś
koneserem kawy lub herbaty? Jest to zatem opcja idealna dla Ciebie -
dodatek magnezu idealnie podkreśla smak i aromat obydwu napojów!

FILTR Z AKTYWNYM WĘGLEM
GROHE BLUE® - IDEALNE
ROZWIĄZANIE DLA OBSZARÓW
Z MIĘKKĄ WODĄ
Idealny do miękkiej wody filtr z aktywnym węglem, poprawia jej smak
usuwając chlorany i substancje metaliczne zostawiając jednak węglany,
czyniące ją twardszą.

System GROHE Blue® oferuje wybór trzech rozmiarów  
i typów filtra, co oznacza, że możesz cieszyć się 
perfekcyjną wodą niezależnie od tego, czy na terenie  
w którym mieszkasz jest ona twarda czy miękka.
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Wolisz schłodzoną wodę z bąbelkami czy bez? Może 
preferujesz coś pomiędzy? Z GROHE Blue® wybór należy 
tylko do Ciebie. Najpierw woda jest filtrowana, w celu 
usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. Następnie ulega 
schłodzeniu, aby stała się orzeźwiająca jak górski potok. 
Świeża woda dopasowana idealnie do Twojego smaku, 
płynąca z baterii kuchennej - to takie proste! Uchwyt po 
prawej stronie kranu miesza ciepłą i zimną wodę, pełniąc 
funkcję standardowej baterii, a ten po jego lewej służy do 
obsługi systemu GROHE Blue®, włączając przepływ wody 
pitnej i dając możliwość wyboru stopnia jej nasycenia CO2 - 
od idealnie spokojnej po eksplodującą bąbelkami. Wskaźnik z 
diodami LED umieszczony na uchwycie przedstawia kolorami 
wybrany stopień nasycenia wody dwutlenkiem węgla - 
niegazowaną, średnio gazowaną i gazowaną, a także ostrzega 
gdy wydolność filtra spadnie do 10%, co oznacza, że wkrótce 
powinien zostać zmieniony. Temperaturę wody można 
regulować w zakresie od 6° do 10° C.

GROHE BLUE®  

WODA SCHŁODZONA
I GAZOWANA
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WODA NIEGAZOWANA

WODA LEKKO GAZOWANA

WODA GAZOWANA

GROHE Blue®

Woda fi ltrowana 

schłodzona i gazowana

Woda zimna, 

ciepła lub 

zmieszana

Woda zimna, 

ciepła lub 

zmieszana
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GROHE Blue® nie tylko oferuje możliwość dopasowania idealnego smaku wody 
pitnej do Twoich preferencji, ale oferuje także szeroki wachlarz modeli baterii, 
dzięki czemu dobierzesz ich wygląd do wnętrza urządzonego w każdym stylu. 
Wybierz jedną z czterech stylowych kolekcji: klasyczną GROHE Blue® z wylewką 
w kształcie C lub U, GROHE Blue® K7 lub GROHE Blue® Minta.

GROHE BLUE®  

WODA SCHŁODZONA
I GAZOWANA
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31 324 001
31 324 DC1 
GROHE Blue®  
wylewka w  
kształcie litery U

31 323 001
31 323 DC1 
GROHE Blue®  
wylewka w  
kształcie litery C

      

31 347 002
31 347 DC2 
GROHE Blue® Minta

31 346 001 
31 346 DC1 
GROHE Blue® K7 

31 355 001
31 355 DC1 
GROHE Blue® K7  
z prysznicem bocznym

  

Opcje kolorystyczne 
 001/002 I StarLight Chrome  |   DC1/DC2 I SuperSteel

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Swivel 
Stop

Comfort
Height

Enhanced 
Water

GROHE BLUE® CHILLED & SPARKLING  
DUO

GROHE Blue®  
Filtr w rozmiarze S

GROHE Blue®  
butla CO2, 425g

GROHE Blue®  
chłodziarka

GROHE Blue®  
głowica filtra

+ + +

KAŻDY ZESTAW GROHE BLUE® CHILLED & SPARKLING ZAWIERA:

Kuchenna wylewka i filtr GROHE Blue®, 
dający schłodzoną wodę gazowaną lub 
niegazowaną w jednym.
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GROHE BLUE® 

MONO WODA SCHŁODZONA 
I GAZOWANA
GROHE Blue® Mono powstał dla tych, którzy nie chcą wymieniać swojej baterii 
kuchennej. System zapewnia dopływ filtrowanej, schłodzonej i gazowanej wody, 
i instalowany jest obok baterii kuchennej lub w innym miejscu.
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31 302 001 
31 302 DC1 
GROHE Blue® Mono

Opcje kolorystyczne 
 001 I StarLight Chrome  |   DC1 I SuperSteel

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Swivel 
Stop

Comfort
Height

Enhanced 
Water

GROHE BLUE® CHILLED & SPARKLING 
MONO

Zawór sztorcowy do zestawu GROHE Blue®, 
który zapewnia filtorwaną wodę schłodzoną 
i gazowaną.

GROHE Blue®  
Filtr w rozmiarze S

GROHE Blue®  
butla CO2, 425g

GROHE Blue®  
chłodziarka

GROHE Blue®  
głowica filtra

+ + +

KAŻDY ZESTAW GROHE BLUE® CHILLED & SPARKLING ZAWIERA:
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GROHE BLUE®   
PURE
Czysta radość z wody
Dla ludzi preferujących tylko wodę niegazowaną, najlepszym 
rozwiązaniem będzie system GROHE Blue® Pure. Dostarcza 
on wodę smaczniejszą od zwyczajnej kranówki, jest bardziej 
przyjazny dla środowiska w porównaniu z produkcją wody 
butelkowanej oraz znacznie wygodniejszy. GROHE Blue® 
Pure oferuje wodę pitną o nieskazitelnej czystości.
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GROHE BLUE® 

PURE
Bateria zlewozmywakowa oraz filtrowana woda GROHE Blue® w jednym. 
Jeśli preferujesz czystą, przefiltrowaną i nieschłodzoną wodę, to GROHE Blue® 
Pure jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Podczas gdy uchwyt po prawej 
stronie baterii pełni tradycyjną funkcję mieszając zimną i gorącą wodę, ten po 
stronie lewej steruje przepływem wody filtrowanej. Po prostu wybierz design 
swojej baterii spośród czterech opcji: wylewki w kształcie C lub U, GROHE 
Blue® K7 z opcjonalnym wyciąganym perlatorem, GROHE Blue® Minta lub dodaj 
do swojego już zamontowanego kranu, elegancki filar GROHE Blue® Mono - 
wybór należy do Ciebie.
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+

KAŻDY ZESTAW GROHE BLUE® PURE ZAWIERA:

31 299 001
31 299 DC1 
GROHE Blue®  
wylewka w  
kształcie litery U

33 249 001
33 249 DC1  
GROHE Blue® 
wylewka w  
kształcie litery C

      

31 345 002
31 345 DC2 
GROHE Blue® Minta 

31 344 001 
31 344 DC1 
GROHE Blue® K7 

31 354 001 
31 354 DC1 
GROHE Blue® K7  
z prysznicem bocznym

  

GROHE BLUE® PURE 
DUO

GROHE Blue®  
głowica filtra

GROHE Blue®  
Filtr w rozmiarze S

Opcje kolorystyczne 
 001/002 I StarLight Chrome  |   DC1/DC2 I SuperSteel

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Swivel 
Stop

Comfort
Height

Enhanced 
Water
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GROHE BLUE® 

PURE
GROHE Blue® Pure Mono powstał dla tych, którzy nie chcą wymieniać swojej 
armatury kuchennej. System zapewnia dopływ filtrowanej wody, instalowany 
jest obok istniejącej baterii lub w innym miejscu.
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31 301 001 
31 301 DC1 
GROHE Blue® Mono

GROHE BLUE® PURE 
MONO

Opcje kolorystyczne 
 001 I StarLight Chrome  |   DC1 I SuperSteel

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Swivel 
Stop

Comfort
Height

Enhanced 
Water

  

Zawór sztorcowy do 
zestawu GROHE Blue®, który 
zapewnia filtrowaną wodę.

+

KAŻDY ZESTAW GROHE BLUE® PURE ZAWIERA:

GROHE Blue®  
głowica filtra

GROHE Blue®  
Filtr w rozmiarze S
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AKCESORIA
GROHE BLUE®
Korzystaj z przyjemności picia pysznej, chłodnej i przefiltrowanej wody oraz z 
akcesoriów GROHE Blue®. Wkłady do filtrów dla wszystkich baterii GROHE Blue®, 
butle z CO2 do baterii GROHE Blue® Chilled&Sparkling i bogaty wybór pięknych 
szklanek i karafek GROHE - wszystko po to, byś mógł cieszyć się nieprzerwanym 
strumieniem chłodnej, świeżej wody pitnej w swoim domu.
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40 691 001  
Filtr wymienny do GROHE Blue®, 
mineralizuje wodę magnezem i zapewnia  
jej doskonały smak, wydajność 600 l

40 404 001  
GROHE Blue® Filtr w rozmiarze S
40 430 001
GROHE Blue® Filtr w rozmiarze M
40 412 001 
GROHE Blue® Filtr w rozmiarze L

40 547 001
GROHE Blue®  
Filtr z węglem aktywnym

40 437 000 
Zestaw 6 szklanek GROHE Blue®

40 405 000 
Szklana karafka GROHE Blue®

40 435 001 
Zestaw ulepszający do GROHE Blue® Pure

40 434 001 
GROHE Blue® wkład czyszczący
40 694 000
Adapter do głowicy filtra GROHE Blue® 
BWT, do łączenia tylko z 40 434 001

40 422 000
GROHE Blue® butla CO2  
425g

40 423 000 
GROHE Blue® butla CO2 
2kg
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GROHE BLUE® 

INSTALACJA

wymiary chłodziarki / saturatora

Żadna kuchnia nie jest za mała na system GROHE Blue®. Chłodziarka, 
butla z dwutlenkiem węgla i filtr charakteryzują się kompaktową 
budową. Zaprojektowano je tak, aby ułatwić ich dopasowanie do 
standardowego zlewu kuchennego 60 cm. Jeżeli brakuje miejsca, 
umieść filtr na chłodziarce.
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WYMIANA FILTRA W 4 KROKACH:

Łatwe utrzymanie
Nie obawiaj się wymiany filtra! Kiedy wyświetlacz LED dźwigni GROHE Blue® zaświeci się na pomarańczowo,  
postępuj zgodnie z tymi czterema krokami, aby wymienić filtr.

1  Odkręć filtr od głowicy filtra | 2  Przykręć nowy filtr do głowicy filtra  
3  Dwa razy naciśnij lewy przycisk, aby zresetować wyświetlacz cyfrowy 
4  Kiedy wyświetlacz pokaże 99% wydajności filtra, GROHE Blue® jest gotowy do ponownego użycia

1 2

3 4
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GROHE BLUE® 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE 
PYTANIA
Ile miejsca potrzeba, aby zamontować GROHE Blue®?

Chłodziarka ma 25 cm szerokości i 44 cm głębokości,  
a filtr i butla CO2 wymagają dodatkowo 10 cm. Oznacza  
to, że cały system z powodzeniem zmieści się w 60 cm 
szafce kuchennej.

Kiedy wymienić filtr?

Filtr należy wymieniać co najmniej po upływie 12 miesięcy 
lub kiedy się zużyje, w zależności od tego, co nastąpi szybciej. 
Wyświetlacz LED w lewym uchwycie baterii umożliwia 
określenie, kiedy spadła wydajność filtra. Świecąca się lampka 
wskazuje wydajność poniżej 10%, a gwałtownie migająca 
pomarańczowa lampka, że wydajność wynosi 1%, co oznacza, 
że należy wymienić filtr.

Kiedy wymienić butlę CO2?

Kiedy woda nie jest gazowana, a wskaźnik ciśnienia 
pokazuje wartość poniżej 3 bar.

Jak zmienić filtr?

Filtr można łatwo wymienić, odkręcając stary i przykręcając 
nowy. Nawet nie potrzeba odcinać dopływu wody.

Jak wymienić butlę CO2?

Wymiana butli też jest łatwa. W przypadku butli 425 g 
wyciągnij zawór ciśnienia i adapter z butli. Podłącz 
nową butlę. W przypadku butli 2 kg zamknij ją przed 
odłączeniem. Podłącz nową i otwórz ją. Tak po prostu!

Jak zutylizować filtr?

Filtr można zutylizować jak normalne tworzywa sztuczne.

Jaka jest wydajność dwóch butli CO2?

Butla 425 g umożliwia produkcję 70 litrów wody gazowanej.
Butla 2 kg umożliwia produkcję 350 litrów wody gazowanej.

Co się stanie, gdy GROHE Blue® nie będzie używany 
przez dłuższy okres czasu?

Firma GROHE odradza pozostawianie systemu filtracyjnego 
bez użytku przez dłuższy okres czasu. Jeżeli system filtracyjny 
GROHE Blue® nie jest używany przez kilka dni, należy go 
przepłukać, co najmniej czterema litrami wody. Jeżeli system 
nie jest używany przez ponad cztery tygodnie, zastosować 
wkład czyszczący GROHE Blue® Bio-clean 40 434 001,  
a filtr wymienić.

Po co pić wodę z GROHE Blue®? Słyszałem, że woda 
z kranu jest dobrej jakości, więc po co kupować 
GROHE Blue®?

GROHE Blue® oczyszcza wodę, która jest już dobrej 
jakości, a przy tym umożliwia jej schłodzenie i nasycenie. 
Substancje, które są ważne dla organizmu, takie jak wapń 
i magnez, są zatrzymywane, podczas gdy zawartość 
kamienia jest redukowana, a pierwiastki, które wpływają 
na smak, np. metale ciężkie (żelazo, miedź), chlor i 
substancje organiczne (pestycydy) są odfiltrowywane. 
Przedsiębiorstwa wodociągowe gwarantują jakość wody 
pitnej tylko do punktu, w którym ta dopływa do Twojego 
domu. Natomiast filtr GROHE Blue® usuwa nieczystości  
z domowej instalacji wodociągowej.

Co należy wziąć pod uwagę przy montażu GROHE Blue®?

Nie zapomnij, że chłodziarka wymaga odpowiedniej wentylacji 
i wylotu ciepłego powietrza przez otwór na spodzie szafki. W 
skład każdego zestawu wchodzi szablon wycięcia.

Blue_Red_B2C_2016_PL.indd   34 03.03.16   15:12



grohe.pl | Strona 35

Blue_Red_B2C_2016_PL.indd   35 03.03.16   15:13



grohe.pl | Strona 21

Blue_Red_B2C_2016_PL.indd   2103.03.16   15:38



Blue_Red_B2C_2016_PL.indd   2003.03.16   15:34



grohe.pl | Strona 19

GROHE RED® 
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE 
PYTANIA
Ile miejsca potrzeba do montażu GROHE Red®?

System GROHE Red® zaprojektowano tak, aby pasował 
do standardowego zlewu 60 cm. Obydwa boilery mają 
szerokość 21 cm i głębokość 30 cm. Czterolitrowy boiler 
ma wysokość 33 cm, a ośmiolitrowy Combi-Boiler – 53 cm.

Który boiler jest dla mnie?

Jeżeli masz dwa wyjścia wody, ciepłej i zimnej, możesz 
wybrać między czterolitrowym i ośmiolitrowym Combi-
Boilerem, według własnego uznania. Jeżeli masz tylko 
przyłącze wody zimnej, najlepszym wyborem będzie 
ośmiolitrowy Combi-Boiler. Eliminuje on potrzebę 
zastosowania bezpośredniej grzałki.

Czy armatura może być używana przez małe dzieci?

Mimo tego, że armatura została uważnie zaprojektowana 
i certyfikowana pod kątem bezpieczeństwa dzieci, to 
pociąganie i obracanie uchwytu wymaga siły większej,  
niż siła małych dłoni.

Ile litrów wrzącej wody można uzyskać z każdego 
boilera natychmiast?

Boiler 4 l dostarcza 3 l, boiler 8 l dostarcza 6 l wrzącej wody 
lub 15 l gorącej wody (60°) do instalacji wody zmieszanej.

Ile zajmie ponowne ogrzanie wody do wysokiej 
temperatury, jeżeli cała woda z boilera została zużyta?

W przypadku boilera czterolitrowego wystarczy 15-20 minut, 
a w przypadku ośmiolitrowego 20-30 minut. Czas może  
się różnić w zależności od temperatury wody zasilającej  
z instalacji.

Jakie są koszty eksploatacji GROHE Red®?

GROHE Red® jest bardzo efektywny ekonomicznie.  
Jego koszt to zaledwie 10 centów na dzień (obliczono  
na podstawie niemieckich cen elektryczności).

Czy do GROHE Red® należy zamontować filtr?

Zastosowanie filtra chroni boiler przed osadzaniem się 
kamienia. Jest to szczególnie istotne tam, gdzie występuje 
twarda woda (powyżej 14 stopni). 

Jak zamontować filtr z GROHE Red®?

Filtr należy podłączyć między podłączeniem zimnej wody  
a boilerem. W skład zestawu filtra wchodzi wymagany wąż 
przyłączeniowy.

Co należy wziąć pod uwagę przy montażu 
GROHE Red®?

Boiler należy napełniać tylko przez dopływ zimnej wody. 
Należy także zamontować na syfonie zawór bezpieczeństwa 
który znajduje się w opakowaniu z produktem.

Mam armaturę podłączoną do podgrzewacza wody.  
Czy nadal mogę zamontować GROHE Red®?

Tak, możesz zamontować GROHE Red® – wybierz ośmiolitrowy 
Combi-Boiler i usuń podgrzewacz. Ośmiolitrowy Combi-Boiler 
dostarcza wrzącej i ciepłej wody do kranu GROHE Red®.
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GROHE RED® 
INSTALACJA

BOILER O POJEMNOŚCI 4 LITRYBOILER O POJEMNOŚCI 8 LITRÓW
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GROHE 
CoolTouch®

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Comfort
Height

Enhanced 
Water

Child
Lock

Titanium 
Inside

Opcje kolorystyczne
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

GROHE RED® 

MONO – Z BOILEREM 8-LITROWYM
GROHE RED® 
MONO – Z BOILEREM 4-LITROWYM

30 157 000* 
30 157 DC0* 
GROHE Red® Mono  
wylewka w  
kształcie litery U

 

30 080 000* 
30 080 DC0* 
GROHE Red® Mono  
wylewka w  
kształcie litery C

  

30 147 000
30 147 DC0 
GROHE Red® Mono  
wylewka w  
kształcie litery U

 

30 085 000
30 085 DC0 
GROHE Red® Mono 
wylewka w  
kształcie litery C

  

40 438 001 
GROHE Red® Filtr  
Filtr w rozmiarze S z głowicą

ZALECANE AKCESORIA:

Odpowiedni do kuchnii z 
podłączeniem wyłącznie 
zimnej wody.

* GROHE Red Duo 8l:
 Klasa efektywności energetycznej podgrzewacza wody: B
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Zamontuj baterię GROHE Red® Mono do swojej obecnej baterii zlewozmywakowej 
i pozbądź się czajnika na dobre. Mniejsza bateria Mono dostarcza tylko wrzącą 
wodę i stanowi idealne połączenie z systemem GROHE Blue® Duo. Wybierz między 
dwoma eleganckimi kształtami wylewki, żeby dopasować ją do swojej kuchni.

GROHE RED® 
MONO

Blue_Red_B2C_2016_PL.indd   1603.03.16   15:27



grohe.pl | Strona 15

30 156 000* 
30 156 DC0* 
GROHE Red® Duo  
wylewka w  
kształcie litery U

30 145 000
30 145 DC0 
GROHE Red® Duo  
wylewka w  
kształcie litery U

  

GROHE 
CoolTouch®

30 083 000
30 083 DC0 
GROHE Red® Duo  
wylewka w  
kształcie litery C

  

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Swivel 
Stop

Comfort
Height

Enhanced 
Water

Child
Lock

Titanium 
Inside

Opcje kolorystyczne 
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

40 438 001 
GROHE Red® Filtr  
Filtr w rozmiarze S z głowicą

ZALECANE AKCESORIA:

GROHE RED®  

DUO –Z BOILEREM 4-LITROWYM
GROHE RED®  

DUO – Z BOILEREM 8-LITROWYM

30 079 000* 
30 079 DC0* 
GROHE Red® Duo  
wylewka w  
kształcie litery C

  

Odpowiedni do kuchnii z 
podłączeniem wyłącznie 
zimnej wody.

* GROHE Red Duo 8l:
 Klasa efektywności energetycznej podgrzewacza wody: B
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GROHE RED® 
DUO
Wrzątek - opcjonalnie przefiltrowany - plus zmieszana 
ciepła i zimna woda. Duo oznacza, że możesz mieć te dwie 
opcje w jednej baterii, która zastąpi Twoją dotychczasową 
baterię. Jeśli połączysz ją z dużym bojlerem Red, będziesz 
mieć dostęp do ciepłej wody nawet w kuchni, do której nie 
jest ona doprowadzona, bez nieznośnie długiego czekania
na podgrzanie. Dostępna w dwóch kształtach wylewka,
doskonale komponuje sie z systemem GROHE Blue® Mono.
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TECHNOLOGIA, KTÓREJ
MOŻESZ ZAUFAĆ

GROHE RED® TITANIUM BOILER
Wszystkie bojlery z kolekcji GROHE Red® zostały wykonane
z tytanu. W przeciwieństwie do stali nierdzewnej i miedzi,
czyli dwóch tradycyjnie używanych przy budowie bojlerów
materiałach, tytan jest niezwykle odporny na korozję i
powstawanie osadów wapiennych, co gwarantuje doskonałą
wydajność przez lata. Nie nadaje także wodzie metalicznego
posmaku, który mógłby zepsuć smak Twojej kawy lub herbaty.

GROHE COOLTOUCH®

Technologia GROHE CoolTouch® gwarantuje Ci spokój i
bezpieczeństwo. Izoluje powierzchnię baterii od gorącej wody
tak dokładnie, że ryzyko oparzenia się jest praktycznie zerowe.
Sprawia więc, że GROHE Red® to rozwiązanie idealne dla rodzin 
z małymi dziećmi.
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GROHE RED® 

1

2

pociągnij

obróć

CHILDLOCK 
Bezpieczeństwo to podstawa w rodzinnej
kuchni. Dlatego właśnie GROHE Red®
zaprojektowano z zabezpieczeniem ChildLock, 
które czyni przypadkowe włączenie 
gorącej wody niemal niemożliwym - aby 
uruchomić strumień wody należy pociągnąć 
i obrócić lewy uchwyt baterii. Funkcja 
ChildLock została sprawdzona i nagrodzona 
certyfikatem przez niezależne instytucje.
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GROHE RED® 

WRZĄTEK DOSTĘPNY OD RĘKI
Ile razy dziennie napełniasz i gotujesz wodę w czajniku? Od
pierwszej porannej filiżanki kawy, po wieczorne przygotowanie
makaronu na kolację, robimy to niezliczoną liczbę razy, zwykle
podgrzewając znacznie więcej niż nam potrzeba. Z systemem
GROHE Red® masz dostęp do wrzątku za każdym razem gdy
go potrzebujesz. To rozwiązanie wygodne, ekonomiczne
i pomagające oszczędzić wodę oraz czas.
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OSZCZĘDZAJ CENNY CZAS
Już nie musisz czekać aż zagotuje się woda w garnku lub
czajniku, gdy ty chcesz napić się herbaty albo przygotować
szybki posiłek. Wszyscy jesteśmy coraz bardziej zajęci i
zestresowani, a czekanie na wrzątek, żeby zalać swój ulubiony 
napój nie należy do czynności relaksujących. Czy zatem będzie 
to gotowanie makaronu, blanszowanie warzyw bądź 
przygotowywanie butelki dla dziecka, system GROHE Red® 
skróci czas oczekiwania na gorącą wodę do zera.

OSZCZĘDZAJ WODĘ I ENERGIĘ
Pomyśl przez chwilę o tym jak często gotujesz wodę
w czajniku i czy wykorzystujesz ją zawsze w całości.
Z GROHE Red® nalewasz tylko tyle wody ile aktualnie
potrzebujesz, oszczędzając cenną wodę i energię.
W połączeniu z dużym bojlerem* GROHE Red®, który
swobodnie może zastąpić wyjście ciepłej wody w kuchni,
system w jeszcze większym stopniu ogranicza zużycie
energii. Natychmiast dostarcza on do baterii wrzątek
i ciepłą wodę - koniec z marnowaniem czasu, podczas
czekania na ustawienie idealnej temperatury.

* GROHE Red Duo 8l: 
 Klasa efektywności energetycznej podgrzewacza wody: B
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GROHE RED® 

JEDNO PROSTE
ROZWIĄZANIE

POZCZUJ RÓŻNICĘ
Używaj GROHE Red® w połączeniu z filtrem GROHE Blue® i miej dostęp do świeżo 
przefiltrowanej, zagotowanej wody. Rozkoszuj się wyjątkowym smakiem swojej 
kawy lub herbaty. Bojler, w którym podgrzewana jest woda, zrobiono z tytanu,  
co oznacza, że nie nadaje on wodzie metalicznego posmaku. Ponadto jest odporny 
na korozję i odkładanie się osadów wapiennych, co gwarantuje doskonałą jakość 
podgrzanej w nim wody przez wszystkie lata eksploatacji baterii.

POZBĄDŹ SIĘ Z KUCHNI ZBĘDNYCH SPRZĘTÓW
W której kuchni nie przydałoby się więcej miejsca na wykonywanie wszelkich
czynności związanych z przygotowaniem posiłków? Dzięki systemowi GROHE Red® 
możesz pozbyć się z blatu swojego czajnika - zimna woda i wrzątek będzie płynąć  
z Twojej baterii. Kompaktowy bojler obsługujący system, zaprojektowano tak, aby 
można było go zamontować pod zlewozmywakiem, zostawiając Ci tym samym 
więcej przestrzeni w kuchni.
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100° C

wrzątek

Woda zimna, 

ciepła lub 

zmieszana

Woda zimna, 

ciepła lub 

zmieszana

100° C

wrzątek
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GROHE RED® 

Nigdy więcej nie czekaj na to, aż zagotuje się woda w 
czajniku. Z innowacyjnym systemem GROHE Red® napełnisz 
szybko każde naczynie - od kubka po garnek - wrzątkiem, 
który popłynie prosto z Twojej baterii. GROHE Red® to 
funkcjonalność zwykłej baterii kuchennej plus dostęp  
do wody o temperaturze 100° C.

USPRAWNIJ
SWOJĄ KUCHNIĘ

KORZYŚCI SĄ OCZYWISTE
CZYSTY, ŚWIEŻY SMAK
filtrowana woda podgrzana do 100°C zapewnia 
wyjątkowe doznania smakowe.

WIĘCEJ MIEJSCA
już nie musisz organizować miejsca na blacie
kuchennym na czajnik - GROHE Red® zaspokoi
Twoje zapotrzebowanie na wodę - zimną  
i gorącą - z jednej baterii.

DOŚĆ CZEKANIA
wrzątek zawsze dostępny, wystarczy przekręcić
uchwyt - koniec z czekaniem na zagotowanie
wody w czajniku czy garnku.

LESS WASTE
nalewasz tylko tyle gorącej wody, ile potrzebu-
jesz- ograniczasz więc jej zużycie i oszczędzasz 
energię.*

100° C

wrzątek

* GROHE Red Duo 8l:
Klasa efektywności energetycznej podgrzewacza wody: B
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THE 
SOURCE 
OF
CONVENIENCE Gorąca woda w kuchni nie powinna być utrapieniem. Mycie, 
blanszowanie, gotowanie, parzenie... do czego byś jej nie 
używał, uważamy że powinna być ona dostępna od zaraz. 
Dzięki innowacyjnej technologii GROHE Red® już nigdy nie 
będziesz musiał długo czekać na filiżankę herbaty w zimny 
poranek. Mniej czasu na czekanie, mniej energii na ogrzewanie 
– GROHE Red® zaprojektowano, aby ułatwić życie.
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MASTERS OF TECHNOLOGY 

Inżynierowie GROHE są nazywani przez kolegów z branży 
sanitarnej Mistrzami Technologii. Zasłużyli sobie na takie 
miano dzięki wprowadzanym przez siebie innowacjom, 
znakomitemu wzornictwu i wypracowaniu rozwiązań, które  
wielokrotnie wyrózniono na międzynarodowych konkursach.

Połączenie ich zaawansowanych umiejętności z nowoczesnym 
podejściem do efektywnej pracy zespołowej i procesu 
produkcji sprawiło, że Mistrzowie Technologii przodują w 
rozwoju, projektowaniu i wdrażaniu wyjątkowych kolekcji 
produktów. Każda, nawet najmniejsza ich część jest 
szczegółowo sprawdzana i testowana, by zapewnić klientowi 
najwyższy poziom satysfakcji.

Rezultatem jest ponadczasowy design i niezmiennie 
wysoka jakość, która przetrwa pokolenia. Produkty GROHE 
wciąż zaskakują swoich użytkowników funkcjonalnością  
i unikalnymi rozwiązaniami, które zgodnie z dewizą firmy 
GROHE gwarantują „Pure Freude an Wasser“ - czystą 
przyjemność korzystania z wody. Używając produktów 
GROHE poczujesz różnicę - za każdym razem.

Weźmy na przykład system GROHE Blue®, który zapewnia 
świeżo filtrowaną i schłodzoną wodę pitną o różnych 
stopniach nasycenia dwutlenkiem węgla. Pożegnaj się z 
niewygodami związanymi z korzystaniem z wody 
butelkowanej. Wyśmienity smak wody GROHE Blue® bez 
wątpienia służy zdrowiu i poprawia kondycję.

Kolejnym systemem godnym uwagi jest GROHE Red®, 
który w błyskawicznym tempie zapewnia wodę o 
temperaturze 100°C wprost z kuchennej baterii. Dzięki 
technologii GROHE CoolTouch® wylewka nigdy się nie 
nagrzewa do zbyt wysokiej temperatury.  Armatura 
kuchenna GROHE wyposażona jest w szereg przydatnych 
funkcji dostosowanych do Twoich codziennych potrzeb. 
Baterie charakteryzują się designem, który idealnie pasuje 
do Twojej kuchni, a woda z nich płynąca jest źródłem życia, 
przynosi radość i daje przyjemność każdego dnia.
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Master of Technology, mierzy temperaturę wody w 
baterii GROHE Red®, która natychmiastowo dostarcza 
wrzątek. Technologia GROHE CoolTouch® gwarantuje, 
że powierzchnia baterii nigdy nie jest za gorąca, 
niezależnie od temperatury wody.

 JULIA NEUMANN
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