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GROHE BLUE®
SCHŁODZONA I PRZEFILTROWANA WODA 
MINERALNA BEZPOŚREDNIO Z BATERII.
• Świeża, schłodzona woda dla całego zespołu?
• Bez kosztownej logistyki związanej z zamawianiem zbiorników z wodą mineralną?
• A przy tym jeszcze ochrona środowiska naturalnego?

Przedstawiamy innowacyjne, zaskakująco proste rozwiązanie: GROHE Blue® zamienia zwykłą, bieżącą wodę w 
źródło pełne orzeźwienia w Twoim biurze. Schłodzona i — według gustu — niegazowana, lekko gazowana lub ga-
zowana woda dostępna prosto z baterii. Innowacyjny system wodny wyposażony jest w filtr, który instalowany jest 
w niewidocznym miejscu pod zlewozmywakiem. Metale ciężkie, wapno, kamień, chlor i wszystkie inne niepożądane 
substancje psujące smak i zapach są odfiltrowywane. Odczujesz zdecydowaną różnicę pomiędzy GROHE Blue® a 
tradycyjną wodą bieżącą.

Gwarancją jakości i smaku wody mineralnej GROHE Blue® jest 
4-fazowy system filtrujący GROHE Blue®. 
Odfiltrowuje duże cząsteczki, redukuje zawartość osadu i zmniejsza 
twardość wody, usuwa substancje psujące zapach i smak oraz 
cząsteczki o rozmiarze większym niż 10µm.

W zależności od liczby pracowników dostępne są filtry o pojemności 
600, 1500 i 3000 litrów.

INNOWACYJNOŚĆ
GROHE BLUE®

SMAK
GROHE BLUE® 

TWOJE DOTYCHCZASOWE 
ROZWIĄZANIE

• Woda w butelkach i skrzynkach
Woda mineralna z butelki jest pod wieloma względami 
droższa. Zamawianie i organizacja logistyczna 
zbiorników z wodą mineralną zabiera Twój cenny czas. 
Magazynowanie wymaga bardzo dużo miejsca. Połowa 
wody jest często wylewana.

• Dozowniki i bidony
Woda z dozowników pozostawia w kwestii jakości 
wiele do życzenia. Szybko wietrzeje i to w dosłownym 
znaczeniu tego słowa, pod względem higienicznym 
także nie pozostaje bez zarzutów. Poza tym generuje 
wysokie koszty i przyczynia się do zwiększenia ilości 
odpadów plastikowych.

• Woda z kranu
  Picie tradycyjnej „kranówki” jest z pewnością bardzo 

korzystnym rozwiązaniem. Jednakże zawiera ona na 
ogół osad, wapno, chlor i metale ciężkie. Smakuje 
również nieciekawie. Woda bieżąca nigdy nie jest tak 
odświeżająca i schłodzona jak przefiltrowana woda 
mineralna.

TWOJE ROZWIĄZANIE Z  
GROHE Blue®

• Nieograniczony dostęp do świeżej, schłodzonej 
wody mineralnej — niegazowanej, lekko gazowanej 
bądź gazowanej

•  Nieograniczone spożycie przy stałej cenie

• Korzystne cenowo rozwiązanie na ugaszenie 
pragnienia pracowników

•  Dogodna logistyka, bez kosztownych dostaw i 
konieczności utylizacji

•  Brak konieczności nadzoru nad zapasami wody 
przez zewnętrzne firmy

•  Więcej miejsca bez konieczności magazynowania 
butelek, skrzynek lub pojemników

• Brak opłat za kubki i odpady plastikowe

•  Rozsądnie pod względem ekologicznym, bez 
transportu butelek i skrzynek z wodą 

System GROHE Blue® ulepsza wodę, schładza ją do wybranej 
temperatury (6°-10°C) i serwuje Ci niegazowaną, lekko 
gazowaną lub gazowaną prosto z baterii. 

Testy dowodzą: woda mineralna GROHE Blue® smakuje lepiej 
niż wody mineralne niegazowane trzech wiodących marek.

KOMFORT
GROHE BLUE®

Przefiltrowana, 
schłodzona woda GROHE 
Blue® z dodatkiem 
bąbelków dwutlenku 
węgla.

Zimna i ciepła 
woda bieżąca.

Niebieski: 
woda  
niegazowana

Turkusowy: 
woda lekko 
gazowana

Zielony: 
woda  
gazowana
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GROHE BLUE® 
JEST DŁUGOTRWAŁE
Używanie GROHE Blue® oznacza długotrwałe działanie w rozumieniu Corporate  
Social Responsibility Twojej firmy i odpowiedzialne obchodzenie się ze  
środowiskiem naturalnym.

Do wyprodukowania jednego litra zwykłej wody mineralnej potrzebnych jest 
siedem litrów wody. W samych Niemczech jest to rocznie więcej niż ilość 
wody w Jeziorze Bodeńskim. Przy tej okazji zużywanych jest rocznie 2800 
megawatów energii. Emisja dwutlenku węgla odpowiada 620 000 pojazdom 
napędzanym silnikiem diesla.
Przemysł wodny potrzebuje każdego roku 1,5 miliona ton tworzyw 
sztucznych, które w przeważającej części nie są zdatne do utylizacji i lądują na 
wysypiskach śmieci.

Z GROHE Blue® Twoja firma będzie symbolem długotrwałości.  
Dla pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

• Chronisz cenne zasoby wodne

• Redukujesz zużycie energii

• Unikasz ogromnych ilości odpadów plastikowych

GROHE BLUE® 
OŻYWIA I MOTYWUJE
Niemieckie Towarzystwo ds. Żywienia poleca picie przynajmniej dwóch 
litrów wody dziennie, szczególnie podczas pracy, gdyż woda jest 
najlepszym eliksirem dla ciała i ducha. Dlatego też bezpłatny dostęp do 
odpowiedniej ilości wody pitnej dla pracowników powinien być dla firmy 
czymś oczywistym.
Z GROHE Blue® jest to nie tylko możliwe, ale i łatwe do zrealizowania. 
Wystarczy jeden ruch, by system dostarczył świeżą wodę mineralną na 
każdy gust. Oznacza to skuteczne przyczynianie się do lepszego zdrowia 
pracowników i motywacji w firmie.

„Dzięki GROHE Blue® odnieśliśmy nieodzowne korzyści w zakresie 
motywacji i zdrowia pracowników oraz zyskaliśmy na tym pod każdym 
względem: więcej miejsca w kuchniach, żadnych opakowań zwrotnych 
czy odpadów plastikowych i zawsze dostępna świeża, smaczna woda”.

Gerhard Zeitler, kierownik projektu w firmie Vodafone

OPŁACALNOŚĆ
GROHE BLUE®

Analiza rentowności* — GROHE Blue®

 z VATEM  bez VATU

Koszty jednorazowe (€): 3018 2536

Koszty bieżące (€)  

roczne: 1471 1237

miesięczne: 123 103

Koszty łączne (€): 4490 3773

Cena za litr – koszty bieżące (€): 0,22 0,19

Okres amortyzacji (miesiące):  13

Planowanie roczne  rok 1  rok 2  rok 3  rok 4  rok 5  łącznie: 

GROHE Blue® 4490 €  1471 €  1471 €  1471 €  1471 € 10 375 €
Woda w butelkach 4128 €  4128 €  4128 € 4128 €  4128 € 20 640 €

Oszczędności (362 €)  2657 €  2657 € 2657 €  2657 € 10 265 €

Zainstalowanie systemu GROHE Blue® jest inwestycją, która opłaca się 
Twojej firmie. Wyśmienita woda z baterii GROHE Blue® kosztuje około jedną 
piątą ceny wiodących butelkowanych wód mineralnych.

• Jednorazowa inwestycja
• Szybka realizacja
• Dające się skalkulować koszty

Jeszcze jeden interesujący rachunek:
Wkład filtrujący GROHE Blue® jest w stanie oczyścić do 600 lub 3000 litrów* 
wody. Odpowiada to około 50 lub 250 skrzynkom wody mineralnej.

* Średnia wartość — zależna od zawartości związków wapnia w wodzie

GROHE Niemcy Sp. z. o. o.; 2012; z zastrzeżeniem zmian/omyłek*Parametry: 1 kuchnia, 30 użytkowników, koszty energii i wody: przeciętna  
cena niem., woda min.: przeciętna cena standardowej markowej wody mineralnejGROHE WaterCare®
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GROHE RED®
WRZĄCA WODA NA WYCIAGNIĘCIE RĘKI
Czy podczas pracy zawsze masz wystarczająco dużo czasu na przygotowanie sobie herbaty lub małej przekąski? 
Jeśli nie, mamy dla Ciebie optymalne rozwiązanie: GROHE Red® dostarczająca wodę o temperaturze 100°C — bez 
zbędnego czekania. 

• Wrząca woda w mgnieniu oka
• Natychmiast, gdy jej potrzebujesz
• Tak dużo, ile potrzebujesz

GROHE RED®  
NIE OSZCZĘDZAMY NA 
BEZPIECZEŃSTWIE

GROHE Red® dowodzi, że komfort i świadomość ekologiczna nie muszą się wykluczać. W 
przeciwieństwie do czajnika elektrycznego lub kuchenki, podgrzana jest zawsze taka ilość wody, jakiej się 
w danym momencie potrzebuje. Tym samym Twoja firma oszczędza wodę, energię i koszty.

Dzięki opatentowanemu systemowi izolacyjnemu GROHE Cool Touch® możesz dotykać armatury 
bez ryzyka oparzenia. System ChildLock oferuje najlepszą z możliwych ochronę, ponieważ 
zamyka automatycznie armaturę przy przypadkowym uruchomieniu. Aby poleciała wrząca woda, 
należy najpierw pociągnąć, a następnie przekręcić lewy uchwyt.

Oczywistym jest fakt, iż GROHE Red® spełnia najwyższe techniczne standardy, w odróżnieniu 
od np. czajnika elektrycznego, gdzie system wodny nie spełnia skomplikowanych norm DIN VDE 
0701-0702 w zakresie pomiarów bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Unika się zazwyczaj 
niezbędnego, regularnego kontrolowania czajnika elektrycznego, wskutek czego przepisy nt. 
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy nie są przestrzegane. 

GROHE RED®  
ZAOSZCZĘDZONA GOTÓWKA

GROHE Red® ułatwia życie i przyspiesza przebieg pracy. To właśnie w biurze konsumuje się więcej gorących napojów niż 
gdziekolwiek indziej. Od teraz nikt już nie musi czekać na gotującą się w czajniku elektrycznym wodę.

Innowacyjny system wodny pozwala utrzymywać większy porządek w kuchni biurowej. 
GROHE Red® składa się wyłącznie z atrakcyjnej armatury i bojlera, który może być 
zamontowany pod każdym tradycyjnym zlewozmywakiem.

GROHE RED®  
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

100°C, 100% komfortu

Analiza rentowności* — GROHE Red® Mono

 z VATEM bez VATU

Koszty jednorazowe (€): 1762 1480

Koszty bieżące (€)  

rocznie: 63 53

miesięcznie: 5 4

Koszty łączne (€): 1825 1533

Cena za litr – koszty bieżące (€): 0,03 0,02

Okres amortyzacji (miesiące):  8

Planowanie roczne rok 1  rok 2  rok 3  rok 4  rok 5  łącznie: 

GROHE Red® 1825 €  63 €  63 €  63 €  63 € 2076 €
Czajnik elektryczny* 2353 €  2353 €  2353 € 2353 €  2353 € 11 764 €

Oszczędności 528 € 2290 €  2290 € 2290 €  2290 € 9688 €

GROHE RED®  
OSZCZĘDZA CZAS

GROHE Niemcy Sp. z. o. o.; 2012; z zastrzeżeniem zmian/omyłek*Parametry: przeciętna cena niem. prądu, średni minimalny czas pracy,  
10 osób, 1 kuchnia

1. ziehen
2. drehen

ChildLock GROHE EcoJoy®
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GROHE BLUE® I GROHE RED®
GWARANCJA DOBRYCH WYNIKÓW

GROHE BLUE® I GROHE RED®
OPTYMALNA KALKULACJA MIESZANA

Nowoczesne i wydajne rozwiązania dla 
przygotowania mineralnej oraz wrzącej wody  
w Twojej firmie.

GROHE BLUE® I GROHE RED®
5 LAT GWARANCJI  
PRODUCENTA
W każdej chwili możesz polegać na wydajności i jakości innowacyjnych 
systemów wodnych GROHE Blue® i GROHE Red®. Dajemy Ci na nie całe 5 lat 
gwarancji — zamiast ustawowych 2 lat.

Więcej informacji dot. gwarancji znajdziesz na stronie www.grohe.de lub 
bezpośrednio u sprzedawcy.

Obydwa innowacyjne systemy wodne GROHE perfekcyjnie się uzupełniają. Dla 
ekonomicznego użytkowania w biurze polecamy kombinację wariantu GROHE Blue® 
z GROHE Red® Mono dostarczającym wyłącznie wodę o temperaturze 100°C.

W ten sposób masz od razu do dyspozycji najbardziej wydajny system — wszystko, 
czego potrzeba w kuchni biurowej:

• Świeża, schłodzona woda mineralna
• Wrząca woda w mgnieniu oka
• Bieżąca woda zimna/gorąca/mieszana 

Analiza rentowności* — połączenie GROHE Red® oraz GROHE Blue®

 z VATEM bez VATU

Koszty jednorazowe (€): 4780 4017

Koszty bieżące(€)  

rocznie: 1534 1289

miesięcznie: 128 107

Koszty łączne (€): 6314 5306

Cena za litr – koszty bieżące (€): 0,17 0,15

Okres amortyzacji (miesiące):  11

Planowanie roczne Rok 1  Rok 2  Rok 3  Rok 4  Rok 5  Łącznie: 

GROHE Blue® i GROHE Red® 6314 €  1534 €  1534 €  1534 €  1534 € 12 452 €
woda w butelkach i czajnik elektr.* 681 €  6481 €  6481 € 6481 €  6481 € 32 404 €

Oszczędności 167 € 4946 €  4946 € 4946 €  4946 € 19 952 €

GROHE Niemcy Sp. z. o. o.; 2012; z zastrzeżeniem zmian/omyłek*Parametry: 1 kuchnia, GROHE Blue®: 30 użytkowników, koszty energii i wody: 
 przeciętna cena niem., woda min.: przeciętna cena standardowej markowej wody  
mineralnej i GROHE Red®: przeciętna cena niem. prądu, średni minimalny czas pracy, 10 osób

G
warancja
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Dane elektryczne chłodnicy z saturatorem:

• Podłączenie: ścienne gniazdko wtyczkowe z przewodem 
ochronnym, zabezpieczone bezpiecznikiem 10 A

• Napięcie zasilania: 230 V AC/50Hz
• Maksymalny pobór mocy: 370 W
• Tryb stand by < 2,5 W
• Stopień ochrony: IPX4
• Środek chłodniczy: 63g – R134a
• Wyłączenie zabezpieczające pompy: ok. 4min

Dane techniczno-sanitarne:

• Objętość schłodzonej wody w chłodnicy z saturatorem: 
0,8 l

• Ciśnienie przepływu: min. 0,5 bar / zalecane 1–5 bar
• Ciśnienie pracy: maks. 5 bar
• Ciśnienie kontrolne armatury: 16 bar
• Natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 bar:
— armatura (woda wodociągowa): ok. 9 l/min
— chłodnica z saturatorem: ok. 2 l/min
• Temperatura otoczenia: 4–30°C
• Temperatura
— ciepłej wody doprowadzanej do armatury: maks. 70°C
— zalecana (energooszczędna): 60°C
— wody doprowadzanej do chłodnicy z saturatorem: maks. 

20°C
— schłodzonej wody: ok. 5–10°C
• Możliwość regulacji obejścia, nastawa fabryczna: 30%
• Wydajność filtra przy twardości węglanowej 14-17°KH: 

maks. 600 litrów odpowiada maks. 12 miesiącom
• Podłączenie wody
— armatura: zimna — niebieski / ciepła — czerwony
— chłodnica z saturatorem: zimna — niebieski

31 323 000
GROHE Blue®
Wylewka w kształcie litery C 
chromowana
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna z funkcją filtrowania 
wody
Montaż jednootworowy, 
oddzielne pokrętło dla 3 
ustawień: woda niegazowana, 
lekko gazowana, gazowana

31 324 000
GROHE Blue®
Wylewka w kształcie litery U 
chromowana
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna z funkcją filtrowania 
wody
Montaż jednootworowy, 
oddzielne pokrętło dla 3 
ustawień: woda niegazowana, 
lekko gazowana, gazowana

Dane elektryczne bojlera:

• Podłączenie: gniazdo wtyczkowe ścienne z przewodem 
ochronnym, 16A, zabezpieczone napięcie zasilania: 230 V 
AC/50Hz
• Maks. pobór mocy: 2100 W
• Pobór mocy w trybie stand by (włączone): 15 W
• Pobór mocy w trybie stand by (wyłączone): 1 W
Dane techniczno-sanitarne:
• Ciśnienie przepływu: min. 0,5 bar / zalecane 1–5 bar
• Ciśnienie pracy: maks. 8 bar
• Ciśnienie kontrolne armatury: 16 bar

Dane techniczne bojlera (8 litrów):

• Pojemność: 8 l
• Czas ogrzewania z 10°C do 100°C: ok. 23 min
• Woda wrząca: ok. 6 l/min przy ciśnieniu przepływu 3 bar
• Woda mieszana: ok. 15 l/min przy ciśnieniu przepływu 3 bar
Zewnętrzna grupa zabezpieczająca:
• Bojler odmierzający: 525 x 210 x 300 mm

GROHE BLUE® I GROHE RED®
PODWÓJNA SIŁA INNOWACJI
Parametry techniczne i masa

31 323 DC0
GROHE Blue®
Wylewka w kształcie litery C 
stalowa
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna z funkcją filtrowania 
wody
Montaż jednootworowy, 
oddzielne pokrętło dla 3 
ustawień: woda niegazowana, 
lekko gazowana, gazowana

31 324 DC0
GROHE Blue®
Wylewka w kształcie litery C 
stalowa
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna z funkcją filtrowania 
wody
Montaż jednootworowy, 
oddzielne pokrętło dla 3 
ustawień: woda niegazowana, 
lekko gazowana, gazowana

Waga armatury Waga chłodnicy  
z saturatorem

30 079 000 GROHE Red® Duo
Wylewka w kształcie litery C 
chromowana z bojlerem (8 litrów)

30 156 000 GROHE Red® Duo
Wylewka w kształcie litery U 
chromowana z bojlerem (8 litrów)

30 079 DC0 GROHE Red® Duo
Wylewka w kształcie litery C  
stalowa z bojlerem (8 litrów)

30 156 DC0 GROHE Red® Duo
Wylewka w kształcie litery U  
stalowa z bojlerem (8 litrów)

30 080 000 GROHE Red® Mono
Wylewka w kształcie litery C 
chromowana z bojlerem (8 litrów)

30 157 000 GROHE Red® Mono
Wylewka w kształcie litery U 
chromowana z bojlerem (8 litrów)

30 080 DC0 GROHE Red® Mono
Wylewka w kształcie litery C  
stalowa z bojlerem (8 litrów)

30 157 DC0 GROHE Red® Mono
Wylewka w kształcie litery U  
stalowa z bojlerem (8 litrów)

Filtry specjalne do 
GROHE Red®:

• GROHE Red® jest przeznaczone do 
twardości wody do 12°dH
• W obszarach, gdzie twardość 
wody jest większa niż 12°dH, 
wymagany jest specjalny filtr 40 438 
(sprzedawany oddzielnie)

Waga bojlera 8-litrowego

Waga armatury

Filtr specjalny
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