
100 °C PROSTO  
Z BATERII KUCHENNEJ
NOWY SYSTEM GROHE RED: WRZĄCA WODA NA ŻYCZENIE



WRZĄCA WODA: 
JAK BYŚMY SOBIE  
BEZ NIEJ PORADZILI?



grohe.pl



JEST W GORĄCYM  
NAPOJU, KTÓRY  
ROZGRZEWA  
W ZIMOWE DNI
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DZIĘKI NIEJ  
PRZYGOTOWUJEMY 
SPAGHETTI  
À LA MAISON
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ORAZ WYPARZYMY 
BUTELKĘ DLA DZIECKA 
PÓŹNO W NOCY
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TYLKO DLACZEGO TRZEBA  
TAK DŁUGO CZEKAĆ,  
AŻ WODA SIĘ ZAGOTUJE?
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KONIEC Z CZEKANIEM!

CZAJNIKI STANĄ SIĘ 
PRZESZŁOŚCIĄ
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PRZEDSTAWIAMY WRZĄTEK 
NA ŻYCZENIE: NOWY  
SYSTEM GROHE RED

Pomyśl, jak często w ciągu dnia potrzebujesz wrzątku i jak wiele czasu 
spędzasz, czekając, aż woda zagotuje się w czajniku. A teraz wyobraź 
sobie, że jednocześnie możesz zaoszczędzić czas, energię i przestrzeń  
w kuchni. Zrobisz to dzięki GROHE Red: stylowemu i niezawodnemu 
systemowi kuchennemu, który zapewnia wrzątek prosto z baterii, 
bezpiecznie i szybko. 
Gdy tylko odkryjesz wszystkie zalety tego niepowtarzalnego kuchennego 
pomocnika, już nigdy nie zechcesz wrócić do poprzednich rozwiązań.
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ODKRYJ NOWY 
“GORĄCY” PUNKT  
W TWOJEJ KUCHNI
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W szafce kuchennej, tuż pod elegancką baterią GROHE Red, 
umieszczony jest energooszczędny, tytanowy bojler, będący 
zawsze w gotowości do dostarczania wrzątku. 

grohe.pl
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CO SPRAWIA, ŻE GROHE RED 
JEST TAKI WYJĄTKOWY?

Połączenie stylowego wzornictwa i imponującej funkcjonalności to  
coś, co wyróżnia system kuchenny GROHE Red. Dlaczego wysokiej  
klasy bateria kuchenna nie mogłaby przewyższyć czajnika? Łącząc 
wszechstronność z niezwykłą elegancją, GROHE Red zamienia każdą 
kuchnię w najgorętszy punkt w całym domu.
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Przyciski LED z blokadą bezpieczeństwa ChildLock, 
chroniącą przez przypadkowym oparzeniem

Dźwignia wychylana do przodu, z radełkowanym 
wzorem, zapewniająca lepszy uchwyt

TECHNOLOGIA 
KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ

Zaprojektowany z myślą o najmniejszym szczególe, 
by gwarantować wygodę, oszczędność energii oraz 
bezpieczeństwo – system GROHE Red wyposażono 
w inteligentne rozwiązania i niezbędne funkcje. 
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BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE 
WSZYSTKIM

Bezpieczeństwo jest naszym pierwszym priorytetem.
Dlatego GROHE Red ma unikalną, niezawodną  
blokadę ChildLock.

KONIEC CZEKANIA

Wrzątek jest zawsze dostępny, wystarczy nacisnąć 
przycisk. Dlatego czekanie na czajnik, by zagotował 
wodę, staje się sytuacją z przeszłości.

MNIEJ MARNOWANIA WODY

Pobierasz tylko tyle wrzącej wody, ile w danej chwili 
potrzebujesz, co pozwala na oszczędność nie tylko 
wody, ale także energii.

CZYSTY, ŚWIEŻY SMAK

Filtrowana woda, podgrzana do 100 ºC, która cechuje  
się wyjątkowym smakiem.

CZYSTY, UPORZĄDKOWANY 
BLAT KUCHENNY

Filtrowana woda, podgrzana do 100 ºC bez konieczności 
używania czajnika. System kuchenny GROHE Red 
zapewnia wrzątek prosto z baterii, który wykorzystasz  
w każdej sytuacji.

Wylewka obracana w zakresie 150°

Oddzielne wewnętrzne kanały wodne  
z wodą wrzącą i wodą użytkową

Głowica z technologią 
GROHE SilkMove  

do wody użytkowej
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ZDECYDOWANIE ZBYT ELEGANCKI, 
ABY CHCIEĆ GO UKRYĆ

Atrakcyjny i minimalistyczny design bojlera GROHE Red sprawia, że prezentuje 
się on zbyt stylowo, żeby chować go w szafce. Przy tak minimalistycznym 
wyglądzie, zaskakująca jest jego funkcjonalność. Wnętrze obudowy wykonane  
z tytanu, czyni ją wyjątkowo odporną na korozję i osadzanie się kamienia,  
co pozwala na utrzymanie perfekcyjnej wydajności produktu przez długi czas.  
W odróżnieniu od większości bojlerów, wykonanych ze stali nierdzewnej  
lub miedzi, bojlery GROHE Red sprawiają, że woda nie ma metalicznego 
posmaku. Dostępne są w dwóch rozmiarach: M i L, które pozwalają na 
zaczerpnięcie odpowiednio 3 l i 5,5 l wrzątku na raz.
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Bojler w rozmiarze L
5,5 l wrzącej wody za jednym razem

Bojler w rozmiarze M 
3 l wrzącej wody za jednym razem

grohe.pl
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BŁYSKAWICZNE WITAMINY
Blanszowanie warzyw to najlepszy sposób, aby zachować ich kolor i wartości 
odżywcze. GROHE Red wskazuje Ci drogę na skróty do zdrowego odżywiania.



BŁYSKAWICZNA HERBATA
Niezależnie od pory dnia – każda chwila jest dobra na kubek herbaty. 
Dzięki GROHE Red, herbata jest gotowa, gdy tylko o niej pomyślisz.



BŁYSKAWICZNIE BEZ ZARAZKÓW
Czasem chcesz mieć pewność, że udało się pozbyć wszystkich zarazków. GROHE Red  
daje Ci podwójną pewność.



BŁYSKAWICZNE AL DENTE
Głodni ludzie nie mogą czekać, każda minuta się liczy. Dzięki GROHE  
Red od satysfakcji dzieli Cię jeden kęs.



WRZĄTEK NA ŻYCZENIE?
POMYŚL DO CZEGO MOŻESZ 
GO WYKORZYSTAĆ



CIESZ SIĘ
WSZYSTKIMI 
ZALETAMI 
GROHE RED

GROHE RED
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STATISTIK

TECHNOLOGIA, KTÓRA  
STAWIA PRZEDE WSZYSTKIM 
NA BEZPIECZEŃSTWO

Jeżeli w Twojej rodzinie są dzieci, to to znajdziesz kilka powodów więcej na pozbycie  
się elektrycznego czajnika na dobre. Niestety czajniki wciąż są przyczyną wielu 
wypadków w kuchni. Na nieszczęście ofiarami tych wypadków najczęściej są małe 
dzieci w wieku poniżej 5 lat. Zdarza się to na okrągło: dziecko łapie za wiszący  
kabel lub ściąga na siebie czajnik wrzącej wody. To po prostu nie do pomyślenia.  
W Wielkiej Brytanii ponad 360 małych dzieci doznaje poważnych poparzeń każdego 
roku. To jedno dziecko każdego dnia – a każde dziecko to o jedno za wiele.

Kiedy wybierasz system GROHE Red,  
masz pewność, że stawiasz przede 
wszystkim na bezpieczeństwo. Produkt 
przeszedł pomyślnie niemiecki test TÜV, 
co oznacza, że niezależna instytucja 
potwierdziła, że wymogi bezpieczeństwa  
oraz standardy jakości są spełnione. 

źródło: http://www.humanics-es.com/burns.pdf

STATYSTYKI WYPADKÓW
(tylko poważne obrażenia)
Dzieci w wieku 0 – 4 lat (367 rozległych obrażeń)

OPIS WYPADKU  ODSETEK PRZYPADKÓW

Dziecko chwyciło za czajnik i wylało na siebie wrzątek  44 %

Dziecko pociągnęło za kabel i ściągnęło na siebie czajnik 18 %

Rodzic/dorosły trzymał czajnik i został przypadkiem  3 %
popchnięty przez dziecko

Dorosły wylał gorącą wodę z czajnika na dziecko  4 %

Inne dziecko wylało wrzątek na ofiarę wypadku 12 %

Inne rzadkie sytuacje 16 %
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ZAWSZE 100 °C – 
ZAWSZE BEZPIECZNIE

GROHE Red zaprojektowaliśmy w taki sposób, by był najbezpieczniejszym 
z dostępnych systemów kuchennych – nic bowiem nie liczy się bardziej 
niż zdrowie Twojej rodziny. Nasze baterie wyposażone są w niezawodną 
blokadę ChildLock i funkcję zabezpieczającą przed oparzeniem. Nie ma 
również ryzyka rozpryskiwania się wrzątku: system GROHE Red posiada 
opatentowany perlator, który zapewnia, że strumień wrzącej wody jest 
równomierny i płynie gładko. Ponadto, w chwili zdjęcia ręki z przycisku,
przepływ wody automatycznie się wyłącza.

W trakcie tego procesu dioda LED 
zaświeci się na czerwono i pozostanie 
zapalona do momentu wyłączenia 
funkcji.

Przytrzymaj przycisk blokady 
ChildLock przez sekundę, żeby 
aktywować funkcję przepływu 
wrzątku.

CHILD LOCK 
Bezpieczeństwo to podstawa  
w rodzinnej kuchni – dlatego  
baterie GROHE Red wyposażone 
są w blokadę ChildLock.

Żeby uruchomić przepływ wrzącej 
wody, naciśnij i przytrzymaj ikonę 
aktywacji, która znajduje się na dole. 
Zdejmij palec, żeby zatrzymać 
przepływ.

grohe.pl
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SZYBKO NAKARMISZ
WSZYSTKICH DZIĘKI FUNKCJI
GROHE RED POTFILLER

Standardowy czajnik elektryczny może zagotować maksymalnie 1,7 litra
za jednym razem. W przeciwieństwie do GROHE Red. System wyposażony
jest w przydatną funkcję napełniania garnków, która pozwala uzyskać 3 litry 
wrzącej wody za jednym razem. Doskonałe rozwiązanie, gdy przygotowujesz 
ucztę ze spaghetti lub na każdą inną okazję, kiedy potrzeba dużo wrzątku 
na raz. Kiedy funkcja napełniania garnków jest aktywna, możesz zdjąć  
palec z przycisku – teraz masz wolne ręce i swobodnie możesz operować  
ciężkimi garnkami.

Odblokuj funkcję napełniania 
garnków, naciskając przycisk 
blokady przed dziećmi, dwa razy 
z rzędu, aż światło LED zmieni  
kolor z czerwonego na żółty.

Następnie po prostu naciśnij  
niższy przycisk aktywacyjny, aby 
uruchomić funkcję napełniania 
garnków.

Teraz wrząca woda będzie płynąć 
przez 60 sekund, napełniając 
naczynie aż do 3 litrów, po czym 
przepływ wody wyłaczy się 
automatycznie.
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GOTOWE ZANIM  
ZDĄŻYSZ ZAPYTAĆ  
“CO NA KOLA…” 

Po co czekać kiedy w brzuchach burczy? Po co czekać na gotujacy  
się makaron? Uważamy, że to wrzątek powinien czekać na Ciebie –  
zawsze, gdy go potrzebujesz. Innowacyjna technologia GROHE Red  
oznacza koniec czekania na filiżankę herbaty lub obiad. Krótszy czas 
oczekiwania na wrzątek oznacza zużycie mniejszej ilości energii na 
przygotowanie posiłków.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAGOTOWANIE SIĘ LITRA WODY

MINUT

7,0
5,2

4,2 0,0

ceramiczna 
płyta grzewcza
(2000 W)

czajnik 
elektryczny
(2000 W)

płyta indykcyjna
ze zwiększeniem 
mocy
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)

MINUT

MINUT MINUT
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KIEDY NAGLE LICZY SIĘ 
KAŻDA SEKUNDA… A POTEM 
NATYCHMIASTOWY SPOKÓJ

39 

grohe.pl



40 

GROHE RED



...

JEDNO ŹRÓDŁO WRZĄCEJ  
WODY – MILION POMYSŁÓW 
NA JEJ WYKORZYSTANIE

Im częściej z niego korzystasz, tym więcej pomysłów na jego wykorzystanie, 
przychodzi Ci do głowy: system kuchenny GROHE Red czyni życie jeszcze 
łatwiejszym. Blanszowanie, gotowanie, zaparzanie, sterylizacja, czyszczenie. 
Herbata, kawa, brokuły, spaghetti, jajka. Poranna filiżanka kawy, butelka dla 
dziecka, nocne podjadanie. Możliwości jest mnóstwo. Gdy już raz doświadczysz 
wygody korzystania z systemu GROHE Red, nie zechcesz z niej rezygnować. 

grohe.pl
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WKŁADAMY CAŁĄ ENERGIĘ  
W OSZCZĘDZANIE ENERGII

Czy możliwe jest oszczędzenie energii, kiedy wrzątek jest dostępny na życzenie? 
Odpowiedź brzmi: tak. Rozwiązaniem jest bojler GROHE Red, ponieważ doskonała 
izolacja ciepła oznacza, że potrzeba minimalnej ilości energii, by utrzymać temperaturę 
wody na poziomie 100 °C. W porównaniu do ilości zużywanej przy gotowaniu wody
za pomocą elektrycznego czajnika lub kuchenki, system GROHE Red jest naprawdę 
oszczędny.

Wybierasz się na wakacje? Ustaw bojler w trybie wakacyjnym, dzięki czemu 
woda będzie podgrzewana tylko do 60 ºC, co pozwoli na oszczędzenie energii.

płyta indukcyjna 
z funkcją 
zwiększania 
mocy 
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)

Efektywność energetyczna ocena A 
przy użyciu z zaworem mieszającym  
40 841 001 do generowania ciepłej wody.

KOSZT ENERGII POTRZEBNY DO ZAGOTOWANIA LITRA WODY

ceramiczna 
płyta grzewcza
(2000 W)

czajnik 
elektryczny
(2000 W)

CENTÓW

5,82

CENTÓW

4,36
CENTÓW

4,36
CENTÓW

3,85 
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USTAWIENIE IDEALNEJ 
TEMPERATURY – GOTOWE

GROHE Red potrafi dużo więcej niż tylko dostarczanie wrzątku na zawołanie –  
a to wszystko dzięki zaworowi mieszającemu.  
Jeżeli Twoja kuchnia wyposażona jest jedynie w dopływ zimnej wody, możesz  
użyć bojlera GROHE Red, aby zapewnić domownikom ciepłą wodę. Kiedy  
bojler jest podłączony do zaworu mieszającego, wrzątek miesza się z zimną  
wodą wodociągową, dzięki czemu możesz swobodnie korzystać z uchwytu 
odpowiedzialnego za regulację temperatury oraz ciśnienia i cieszyć się pełną 
funkcjonalnością baterii zlewozmywakowej. Dzięki instalacji coldfill nie ma 
zapotrzebowania na podgrzewacz wody.
Jednak nawet jeśli posiadasz źródło ciepłej wody, wciąż pozostaje czas  
oczekiwania, zanim ta ciepła woda dotrze do baterii, a w tym czasie zimna 
woda spływa do kanalizacji. Zawór mieszający wkracza do akcji, mieszając  
wrzątek z zimną wodą, aby wyrównać temperaturę i utrzymać stałą, 
kontrolowaną termostatem temperaturę ciepłej wody. Dzięki instalacji hotfill 
ciepła woda jest dostępna od zaraz. Oszczędzasz dzięki temu czas i wodę.

Zawór mieszający jest dostępny jako dodatkowe wyposażenie lub może  
zostać włączony do każdego zestawu GROHE Red.

INSTALACJA HOTFILL: 
Ciepła woda dostępna natychmiastowo, dzięki bojlerowi 
GROHE Red z podłączonym zaworem mieszającym

INSTALACJA COLDFILL: 
Wrzątek zostaje wymieszany z zimną wodą z głównego 
zasobu, aby dostarczyć ciepłą wodę do baterii kuchennej 

ZAWÓR
MIESZAJĄCY

ZAWÓR
MIESZAJĄCY
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Kiedy używasz czajnika, nigdy nie gotujesz dokładnie tyle wody, 
ile w danym momencie potrzebujesz. Filiżanka staje się filiżanką  
z połową wody na drugą filiżankę. Często gotujemy też więcej 
wody niż rzeczywiście potrzeba na przygotowanie spaghetti.
W zależności od rodzaju czajnika elektrycznego, zwłaszcza jeśli, 
posiada on zewnętrzną grzałkę, musisz jednorazowo zagotować 
minimum pół litra wody.

Dzięki GROHE RED pobierasz dokładnie tyle wody, ile potrzebujesz 
i ani kropli więcej. 

PODGRZEWASZ DOKŁADNIE  
TYLE WODY, ILE POTRZEBUJESZ: 
ODKRYJ NASZE ZAANGAŻOWANIE 
W OSZCZĘDNOŚĆ WODY

grohe.pl
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CZAS NA ODKRYCIE 
PERFEKCJI SMAKU
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Smak to nie tylko to co dodajesz – czasami właśnie to, co odrzucisz  
wszystko zmienia. Dlatego wyposażyliśmy GROHE Red w doskonały 
filtr. Usuwa z wody ślady zanieczyszczeń, takich jak kamień i chlor,  
aby nic nie zakłócało Twojej przyjemności. Odkryj jak jakość filtrowanej  
wody GROHE Red wzbogaca smak Twojej herbaty i kawy. Czasem 
mniej znaczy więcej.

GWARANCJA  
CZYSTEGO SMAKU
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WSZYSTKO SPROWADZA  
SIĘ DO FILTRA

GROHE Red został wyposażony w niezwykle wydajny filtr, który wykorzystuje 
pięciostopniowy proces filtracji, aby usunąć nawet najmniejszy ślad zanieczyszczeń 
z wody, zatrzymując wszelkie ważne minerały, mające pozytywny wpływ na nasze 
zdrowie. Poza gwarancją niezrównanego smaku, filtr pełni również inną ważną 
funkcję: odfiltrowując kamień zapewnia bojlerowi perfekcyjne działanie przez cały 
okres użytkowania.

FILTRACJA WODY Z OBEJŚCIA

USTAWIENIA OBEJŚCIA
Mała ilość osadów w wodzie poprawia 
jej smak i pozwala na zachowanie 
równowagi mineralnej. Regulacja 
umożliwia ustawienie pożądanej 
ilości wody bez usuwania osadów 
wapiennych w filtrze wymiany jonowej.

WODA WPŁYWAJĄCA

PRZEPŁYW WODY Z OBEJŚCIA

WODA WYPŁYWAJĄCA

PIĘCIOSTOPNIOWY PROCES
FILTRACJI KROK PO KROKU

FILTR DROBNY
Zatrzymuje pozostałe, najdrobniejsze 
cząsteczki.

FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM
Drugi proces filtracji, ma na celu 
uzyskanie najlepszych walorów 
smakowych. Filtr usuwa niepożądane 
substancje, oczyszczając wodę przy 
jednoczesnym zachowaniu istotnych 
dla zdrowia minerałów.

FILTR WYMIANY JONOWEJ
Usuwa osady wapienne i metale ciężkie. 

FILTR WSTĘPNY 
Z WĘGLEM AKTYWNYM 
(POPRAWA SMAKU WODY)
Usuwa chlorany, substancje metaliczne  
i większe cząsteczki organiczne, w tym
środki owadobójcze i pestycydy – wszystko 
w celu uzyskania świeżego smaku wody.

FILTR WSTĘPNY
Zatrzymuje gruboziarniste cząsteczki
piasku i innych zanieczyszczeń. 

Ponadto, dostępne są dwa dodatkowe filtry.

Jeżeli mieszkasz na terenie, na którym woda 
jest miękka, filtr z technologią węgla 
aktywnego będzie dla Ciebie odpowiedni. 
Poprawia smak, pozostawiając jednocześnie 
poziom węglanu bez zmian.

Dla najlepszego smaku i korzyści zdrowotnych 
filtr magnez+ będzie idealnym rozwiązaniem. 
Dodaje aż do 35 mg magnezu na każdy litr 
wody, pomagając w dostarczaniu odpowiedniej 
ilości tego ważnego minerału, zapewniając 
jednocześnie możliwie najlepszy smak 
herbaty i kawy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat 
różnych filtrów, odwiedź: www.grohe.pl

grohe.pl
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Kiedy odkryjesz doskonały smak pochodzący z GROHE Red, nie będziesz chciał  
się z nim rozstać. I nie musisz: nasze stylowe i praktyczne butelki są nie tylko 
poręczne w podróży; utrzymują też temperaturę Twoich napojów nawet do  
8 godzin i są wyposażone w przydatny zaparzacz do herbaty. Wykonane  
z eleganckiej stali nierdzewnej, butelki GROHE Red są po prostu wyjątkowe, 
tak jak ich zawartość.

GORĄCA WODA 
NA WYNOS 
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PRZYJRZYJ SIĘ Z  
BLISKA SYSTEMOWI 
GROHE RED
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TYLE ZALET, ŻE  
NAWET BATERIA MOŻE  
SIĘ ZACZERWIENIĆ!
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Armatura firmy GROHE odznacza się przede 
wszystkim ponadczasowym, pięknym 
designem. Baterie GROHE Red stanowią 
idealne połączenie formy i funkcji, które 
otrzymuje wiele komplementów. Żeby mieć 
pewność, że Twoja bateria pasuje idealnie  
do aranżacji kuchni, zapewniamy wybór 
spośród różnych modeli wylewek. Dostępne 
są trzy ponadczasowe i eleganckie modele: 
wylewka w kształcie litery L, C oraz U –  
każda w dwóch rodzajach powłok do wyboru.
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BATERIA, KTÓRA 
ŁĄCZY SIĘ IDEALNIE 
Z WSZYSTKIMI INNYMI

Być może już posiadasz w swojej kuchni wysokiej jakości  
baterię zlewozmywakową. Jeśli tak, nie musisz jej wymieniać,  
ale zamontować obok baterię GROHE Red Mono. Niewielkich  
rozmiarów baterię, dostarczającą wrzątek, możesz dopasować  
wizualnie do istniejącej baterii kuchennej. Dodatkowo do 
wyboru masz dwa rodzaje eleganckich wylewek.
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W KAŻDYM DOMU 
W KAŻDEJ KUCHNI 
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STWÓRZ WŁASNY 
GORĄCY PUNKT

Instalacja systemu GROHE Red to tylko kilka prostych etapów,  
które dzielą Cię od stworzenia nowego, centralnego i „gorącego” 
punktu w kuchni. Smukły bojler GROHE Red dostępny jest w 
dwóch rozmiarach, co sprawia, że z łatwością mieści się pod 
zlewem – zapewniając Ci więcej przestrzeni na kuchennym blacie.

rozmiar L (5,5 litry) rozmiar M (3 litry)
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Zamontuj baterię za pomocą zestawu instalacyjnego. Przymocuj uchwyt do filtra do szafki i przykręć filtr 
do głowicy filtra. Następnie przyłącz filtr do dopływu 
zimnej wody.

Przymocuj zestaw zabezpieczający z uchwytem  
do szafki i podłącz do wylotu głowicy filtra.

Podłącz bojler do zestawu zabezpieczającego 
i do baterii. Następnie otwórz zawory kątowe 
przed podłączeniem zasilania. 

Odpowietrz bojler, naciskając przez 3 minuty element 
dotykowy na baterii.

Ustaw obejście głowicy i licznik przepustowości 
zgodnie z twardością wody.

INSTALACJA GROHE RED:  
DO BIEGU, GOTOWY, GOTUJ!
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GROHE RED 
OFERTA PRODUKTÓW

 

30 325 001 / 30 325 DC1
GROHE RED Duo
Wylewka w kształcie L,  
rozmiar L 

30 327 001 / 30 327 DC1
GROHE RED Duo  
Wylewka w kształcie L,  
rozmiar M

 

30 080 001  
GROHE RED Mono  
Wylewka w kształcie C, 
rozmiar L

30 085 001 
GROHE RED Mono  
Wylewka w kształcie C, 
rozmiar M

 

30 079 001 / 30 079 DC1
GROHE RED Duo  
Wylewka w kształcie C,  
rozmiar L

30 083 001 / 30 083 DC1
GROHE RED Duo  
Wylewka w kształcie C,  
rozmiar M

 

30 339 001  
GROHE RED Mono  
wylewka w kształcie L, 
rozmiar M
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Warisnty kolorystyczne:
 001 I StarLight Chrome  |   DC1 I SuperSteel

KAŻDY SYSTEM GROHE RED ZAWIERA BOJLER  
(W ROZMIARZE M LUB L) I ZESTAW FILTRÓW

BOJLER ROZMIAR L BOJLER ROZMIAR M

40 841 001  
Zawór mieszający GROHE RED
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GROHE RED 
OFERTA PRODUKTÓW
FILTRY I AKCESORIA

40 691 001 
GROHE Blue Magnesium+  
filtr z magnezem  
i ekskluzywnym smakiem
Wydajność 400 l dla wody  
o twardości 15° KH

40 404 001 
GROHE Blue Home 
Filtr rozmiar S 
Wydajność 600 l dla wody 
o twardości 15° KH

40 547 001 
GROHE Blue Home
Filtr z węglem aktywnym
Stosowany w regionach, gdzie 
twardość wody jest poniżej 9° KH
Wydajność 3000 l

40 412 001 
GROHE Blue Home 
Filtr rozmiar M 
Wydajność 3000 l dla wody 
o twardości 15° KH

40 430 001 
GROHE Blue Home
Filtr rozmiar L
Wydajność 3000 l dla wody 
o twardości 15° KH
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40 432 000
GROHE Red szklanki do herbaty
(4 szt.) 

40 919 SD0
Termos GROHE Red 
zawiera zaparzacz do herbaty
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ODPOWIEDZI NA  
WSZYSTKIE PYTANIA

ILE MIEJSCA POTRZEBA DO ZAINSTALOWANIA 
SYSTEMU GROHE RED POD ZLEWEM?
Średnica obydwu bojlerów wynosi 21 cm. Bojler  
w rozmiarze M ma wysokość 37 cm, zaś bojler  
w rozmiarze L ma wysokość 49 cm.

ILE LITRÓW WRZĄCEJ WODY DOSTARCZA 
KAŻDY Z BOJLERÓW?
Bojler w rozmiarze M dostarcza 3 litry wrzątku, natomiast 
bojler w rozmiarze L dostarcza odpowiednio 5,5 litra wody. 

KTÓRY BOJLER BĘDZIE ODPOWIEDNI DLA MNIE?
Głównym kryterium wyboru powinno być Twoje 
zapotrzebowanie na wrzącą wodę. Obydwa bojlery  
są odpowiednie do użytku domowego. W kuchniach 
biurowych zalecamy zastosowanie bojlera w rozmiarze L.

JAKA JEST TEMPERATURA WODY DOSTARCZANEJ 
PRZEZ BOJLER? 
Temperatura wrzątku, który wypływa prosto z wylewki 
wynosi 100 °C

CZY BOJLER TEN MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY 
RÓWNIEŻ JAKO ŻRÓDŁO CIEPŁEJ WODY 
UŻYTKOWEJ?
Obydwa bojlery mogą dostarczać ciepłą wodę, jeśli  
są podłączone do zaworu mieszającego GROHE Red. 
Jeśli do Twojej kuchni doprowadzona jest tylko zimna 
woda, zawór ten zmiesza wrzącą wodę z zimną wodą 
z instalacji wodociągowej, żeby uzyskać ciepłą wodę, 
do której dostęp uzyskasz korzystając z osobnej dźwigni 
do wody zmieszanej. Dzięki temu nie trzeba instalować 
przepływowego podrzewacza wody i termy.

Jeśli Twoja kuchnia wyposażona jest w doprowadzenie 
zarówno ciepłej jak i zimnej wody, zawór mieszający 
może być wykorzystany, żeby nie czekać aż woda  
osiągnie preferowaną temperaturę. Ze względu na to,  
że początkowy strumień wody jest zimny, zawór miesza 
wrzącą wodę, żeby wyrównać temperaturę. Dzięki 
temu ciepła woda dostępna jest natychmiast. Zawór 
mieszający stanowi akcesorium o numerze 40 841 001.

CZY BATETRIĘ MOGĄ OBSŁUGIWAĆ MAŁE DZIECI?
Nie, ponieważ dwustopniowe uruchamianie za pomocą 
przycisku jest zbyt skomplikowane dla małych dzieci. 
Proces obsługi w celu aktywacji przepływu wody zapewnia 
bezpieczństwo najmłodszych. Zyskał on certyfikat 
niemieckiego instytutu TÜV.

JEŚLI CAŁA WODA W BOJLERZE ZOSTANIE 
WYKORZYSTANA, ILE CZASU POTRZEBA 
ŻEBY PONOWNIE OSIĄGNĘŁA NAJWYŻSZĄ 
TEMPERATURĘ? 
W zależności od temperatury na wlocie wody, czas 
ogrzewania bojlera w rozmiarze M 15 – 20 minut, 
zaś bojlera w rozmiarze L bojler od 20 do 30 minut.

JAKIE SĄ KOSZTY UŻYTKOWANIA SYSTEMU 
GROHE RED?
Ok. 10 centów w trybie stand-by, bazując na kosztach 
niemieckiej elektryczności.

DLACZEGO ZALECA SIĘ MONTAŻ FILTRA DO 
WODY RAZEM Z GROHE RED?
Żeby chronić bojler przed osadzaniem się kamienia, 
GROHE zaleca zastosowania filtra do wody. Jeśli 
twardość wody przekracza 10 stopni, wtedy użycie 
filtra jest niezbędne do zagwarantowania długiej 
eksploatacji bojlera. Filtry są częścią zestawu  
GROHE Red.

JAK ZAINSTALOWAĆ FILTR W GROHE RED?
Filtr powinien być połączony między doprowadzeniem 
zimnej wody a bojlerem. Wąż potrzebny do tego kroku, 
stanowi część zestawu. 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS 
INSTALACJI GROHE RED?
Bojler powinien być napełniany jedynie przez dopływ 
zimnej wody. Ponadto zestaw zabezpieczający powinien 
zostać zainstalowany razem z syfonem lejowym, który 
znajduje się w opakowaniu produktu.
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GROHE 
BLUE HOME

MONO
GROHE 

RED
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KIEDY WRZĄCA WODA Z SYSTEMU 
GROHE RED SPOTYKA SCHŁODZONĄ, 
GAZOWANĄ WODĘ Z SYSTEMU 
GROHE BLUE HOME 

Odkryj zestaw idealny do Twojej kuchni: GROHE Red i GROHE Blue Home zainstalowane 
obok siebie, żeby razem stworzyć idealny system kuchenny. Podczas gdy GROHE Red 
oferuje wygodę czerpania wrzątku prosto z baterii, GROHE Blue Home Mono staje się 
prywatnym źródłem pysznej, schłodzonej wody. To właśnie nazywamy radością cieszenia  
się z wody. 

GROHE 
RED

MONO

GROHE 
BLUE 
HOME
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NIEGAZOWANA, LEKKO 
GAZOWANA I GAZOWANA: 
DZIĘKI GROHE BLUE HOME,  
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Jak bardzo gazowaną wodę lubisz? To kwestia indywidualnych preferencji.  
System kuchenny GROHE Blue Home opiera się na prostym i intuicyjnym 
mechanizmie, który pozwala na nasycenie wody bąbelkami za dotknięciem 
jednego przycisku. Ciesz się pyszną, przyjemnie schłodzoną i filtrowaną 
wodą, dokładnie taką, jaką najbardziej lubisz Ty i cała Twoja rodzina.

Dowiedz się więcej na temat GROHE Blue Home
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BROSZURA GROHE BLUE HOME

GROHE PRZEDSTAWIA  
ŚWIAT INTELIGENTNEGO 
WZORNICTWA W KUCHNI

Odkryj piękne i funkcjonalne baterie z naszej szerokiej oferty. Od smukłych, 
minimalistycznych form, których urok jest ponadczasowy, po zaskakującą  
stylistykę, stanowiącą śmiałą deklarację wzornictwa. Dodatkowo, baterie  
wyposażone są w wiele innowacyjnych funkcji i cech, które zapewniają łatwą  
i przyjemną obsługę. Na przykład wyciągana końcówka ze strumieniem aeratora,  
która zapewnia zarówno wygodę jak i oszczędność czasu. W ofercie znajdują  
się również baterie, które mogą być obsługiwane zaledwie za dotknięciem  
palca lub wierzchu dłoni. GROHE zapewnia wybór, komfort i elastyczność, 
odpowiadając na wszystkie Twoje potrzeby. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie grohe.pl

BROSZURA TWOJA KUCHNIA

grohe.pl
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