
WODA 
ODKRYTA  
NA NOWO
PRZEDSTAWIAMY
SYSTEMY KUCHENNE GROHE



DOSKONAŁY SMAK  
PROSTO Z BATERII KUCHENNEJ 
UNBOTTLED WATER BY GROHE BLUE HOME



 
GROHE Blue Home Mono
wylewka w kształcie C
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Zeskanuj kod, żeby znaleźć system 
kuchenny najlepiej odpowiadający 
Twoim potrzebom.

Jednostka chłodząca i bojler mogą być 
zainstalowane w odległości 1,8 metra od baterii. 



BŁYSKAWICZNIE PYSZNA

100% SMAKU



BŁYSKAWICZNIE GAZOWANA



GDZIE TWOIM ZDANIEM 
ZNAJDUJE SIĘ 
NAJSMACZNIEJSZA 
WODA NA ŚWIECIE?

100% SMAKU



W GROHE WIEMY,  
ŻE ODPOWIEDŹ NA  
TO PYTANIE JEST  
W TWOIM DOMU 

ODPOWIEDZIĄ JEST 
HASŁO UNBOTTLED  
WATER



ZNAJDŹ SWOJE 
PRYWATNE 
ŹRÓDŁO WODY
Kiedy ostatni raz czułeś doskonały smak wody?  
Czy zdarzyło Ci się zrobić łyk i po chwili mieć ochotę 
na kolejny? Takie uczucie pojawia się przy pierwszym 
zetknięciu z GROHE Blue Home: wyjątkowym 
systemem kuchennym, który zamienia zwyczajną 
wodę w gaszącą pragnienie przyjemność. Ciesz  
się nią w zaciszu własnej kuchni, w gronie bliskich  
i przyjaciół.

100% SMAKU



Wzrok przyciąga najpierw elegancka 
bateria o przejrzystym designie. Potem,  
jeśli zwrócisz uwagę na to, czego na 
pierwszy rzut oka nie widać, odkryjesz 
prawdziwy sekret GROHE Blue Home: 
jednostkę chłodzącą – element, który 
sprawi, że picie wody nigdy nie będzie  
już takie samo.



100% SMAKU



GROHE Blue Home to doskonałe połączenie 
technologii z nowoczesnym wyglądem 
zarówno baterii, jak i jednostki chłodzącej. 
Intuicyjny i ponadczasowy design tego 
systemu kuchennego kryje w sobie źródło 
przyszłości wody pitnej. 

KSZTAŁT 
PRZYSZŁOŚCI 
WODY PITNEJ



ODKRYJ WSZYSTKIE KORZYŚCI 
GROHE BLUE HOME DLA 
TWOJEGO DOMU

Osobne, wewnętrzne kanały wodne  
dla wody filtrowanej i niefiltrowanej.

SMAK
Proces filtracji zastosowany w systemie GROHE usuwa  
z wody zanieczyszczenia, poprawiając jej smak, dzięki 
czemu niejednokrotnie przewyższa on walory wody 
butelkowanej.

ZDROWIE & DOBRE 
SAMOPOCZUCIE
Usuwa nawet najmniejsze zanieczyszczenia, zostawiając 
jedynie cenne minerały. Wpływa to na zdrowotne właściwości 
wody z GROHE Blue.

WYGODA
Koniec z dźwiganiem ciężkich zgrzewek wody.

ZRÓWNOWAŻONY  
ROZWÓJ
Korzystanie z GROHE Blue Home wiąże się z produkcja 
mniejszej ilości odpadów, dzięki czemu jest on przyjazny  
dla środowiska.

Wyobraź sobie górskie źródło świeżej, niezwykle czystej i gaszącej 
pragnienie wody. Teraz pomyśl, że tak zdrowa woda płynie prosto 
z Twojej baterii kuchennej. Dzięki systemowi kuchennemu GROHE 
Blue, marzenie o jej krystalicznym smaku spełnia się w zaciszu 
Twojego domu. Filtruje on wodę w taki sposób, że w efekcie 
powstaje naturalnie orzeźwiająca i czysta przyjemność. Niezależnie  
od tego, jaką wodę lubisz najbardziej: filtrowaną, schłodzoną, 
gazowaną czy wszystkie opcje na raz – system kuchenny GROHE  
Blue Home dostarczy jej prosto z baterii kuchennej.

Naciśnij ledowy pierścień na uchwycie, 
żeby uzyskać wodę niegazowaną lub 
gazowaną. 

100% SMAKU



Wylewka obracana  
w zakresie 150°

Dźwignia wychylana do przodu o 
odpowiednio wymodelowanym 

kształcie, by zapewniać maksimum 
ergonomii.

Głowica z technologią GROHE SilkMove  
do wody niefiltrowanej.

Higieniczny perlator z dwoma 
ujściami wody: filtrowanej 
i niefiltrowanej.



NIEGAZOWANA, LEKKO 
GAZOWANA ALBO 
GAZOWANA: WYBÓR 
NALEŻY DO CIEBIE

100% SMAKU



Woda, zwłaszcza niegazowana – to 
podstawa żywienia. Jeśli pragniesz, 
żeby była odpowiednio schłodzona  
i smaczna, wystarczy tylko nacisnąć 
przycisk. Dioda LED zaświeci się na 
niebiesko i Twoja szklanka napełni  
się orzeźwiającym napojem.

Gazowana – ale nie za bardzo? 
Jedynie lekko gazowana? Kiedy tylko 
masz ochotę. Naciśnij dwie ikony 
jednocześnie – dioda LED zaświeci się 
kolorem turkusowym – żeby stworzyć 
strumień wody delikatnie nasycony 
bąbelkami gazu.

Woda gazowana, migocząca tysiącem 
bąbelków. Jeśli według Ciebie to idealna 
recepta na ugaszenie pragnienia, po 
prostu naciśnij ikonę zlokalizowaną 
najniżej – dioda LED zaświeci się na 
zielono – a Ty otrzymasz szklankę 
wody o ulubionym smaku.



100% SMAKU



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 w celu uzyskania 
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.

Żeby stworzyć system GROHE Blue, nawiązaliśmy współpracę 
z BWT, europejskim liderem na rynku producentów filtrów 
do wody. Pragnęliśmy dać naszym klientom radość płynącą 
z picia wody o niebywałych właściwościach smakowych 
i odświeżających. Filtr zastosowany w GROHE Blue działa 
w oparciu o 5-stopniowy proces filtracji, który pozwala na 
usunięcie z wody nawet najmniejszych cząsteczek szkodliwych 
substancji i jednocześnie pozostawienie w niej istotnych dla 
zdrowia minerałów.

Dostępne są dwa dodatkowe filtry. 

Filtr z aktywnym węglem będzie 
idealnym wyborem, jeśli zmagasz 
się z problemem miękkiej wody. 
Dzięki niemu poprawi się smak wody, 
podczas gdy stopień nasycenia 
dwutlenkiem węgla nie ulegnie 
zmianie. 

Najlepszy smak i korzyści dla 
zdrowia zyskasz, jeśli wybierzesz 
filtr z magnezem. Dodaje on 35 mg 
magnezu do każdego litra wody, 
zapewniając Ci odpowiednią porcję 
tego ważnego minerału w diecie oraz 
wzbogacając jednocześnie smak 
kawy i herbaty.

Więcej informacji o rodzajach filtrów 
znajdziesz na www.grohe.pl

CAŁA MAGIA ZAKLĘTA 
JEST W FILTRZE



100% SMAKU



GWARANCJA 
CZYSTEGO SMAKU
Jeśli często pijesz herbatę i kawę, dzięki GROHE Blue Home 
pokochasz je jeszcze bardziej. Niegazowana woda to składnik 
wszystkich Twoich ulubionych, gorących napojów. Dzięki 
doskonale czystej, przefiltrowanej wodzie, aromat może się 
w pełni rozwinąć – dając w rezultacie niezapomniany smak 
kawy. Dodatkowo masz pewność, że woda dobrej jakości 
chroni nowoczesne urządzenia kuchenne. 



DOSTAWA DO DOMU, 
CZYLI Z BATERII PROSTO 
NA STÓŁ
Co może być łatwiejsze i wygodniejsze – niż czerpanie wody 
pitnej prosto z baterii? Nagle życie staje się przyjemniejsze. 

100% SMAKU



Przestrzeń: chcielibyśmy mieć jej jak 
najwięcej – zwłaszcza w lodówce. 
Spróbuj zmieścić w niej ilość butelek 
potrzebną do zapewnienia całej 
rodzinie zapasu wody przez cały 
weekend albo zaopatrzyć na spotkanie 
w gronie znajomych. Nikt przecież nie 
lubi pić ciepłej wody w gorący, letni 
dzień. Na szczęście dzięki GROHE Blue 
Home schłodzoną wodę masz zawsze 
pod ręką, w stosownej ilości, bez 
martwienia się o miejsce w lodówce. 

Pomyśl przez chwilę, ile wysiłku 
kosztuje Cię zapewnienie stałego 
zapasu butelkowanej wody w 
domu. Czas poświęcony w kolejce 
przy zakupie, dźwiganie ciężkich 
zgrzewek i butelek w drodze do 
domu, organizacja miejsca do ich 
składowania. W dodatku, zanim 
się obejrzysz, musisz wykonywać 
te czynności ponownie. 

Czas: to coś niezwykle cennego. Jaką 
wartość ma zatem spędzanie go w 
drodze do supermarketu, potem na 
szukaniu miejsc parkingowych, żeby 
tylko wymienić zapas plastikowych 
butelek? GROHE Blue Home to mniej 
frustracji i więcej wolnego czasu. 

Nierzadko zdarza się, że każdy członek Twojej rodziny lubi inny smak wody. Wtedy oznacza to zakup aż trzech różnych 
rodzajów butelek. GROHE Blue Home zapewnia Ci wodę gazowaną, lekko gazowaną i niegazowaną – z jednej baterii. 



NAJLEPSZE 
OPAKOWANIE  
WODY TO BRAK 
OPAKOWANIA
Jesteśmy odpowiedzialni za naszą błękitną 
planetę Ziemię. Powinniśmy chronić jej 
środowisko i oszczędzać cenne zasoby wody. 
Dlatego w GROHE wierzymy, że dzięki Blue 
Home jesteśmy w stanie ratować świat – 
szklanka po szklance.

100% SMAKU



Butelka wody: Ponad 
108,5 gramów ekwiwalentu  
CO2 na litr. 

GROHE Blue Home: 
17,96 gramów ekwiwalentu  
CO2 na litr.

Czy naprawdę potrzebujemy wody 
butelkowanej? W GROHE wierzymy,  
że dzięki GROHE Blue Home znaleźliśmy 
idealne rozwiązanie zastępcze. Zleciliśmy  
badaczom z Uniwersytetu w Göttingen 
przeprowadzenie dogłębnej analizy 
porównawczej emisji CO2. Wynik: 
ogromna redukcja do 61 % z korzyścią 
na rzecz GROHE Blue Home w 
odniesieniu do wody butelkowanej. 

Możesz zatem cieszyć się czystą wodą 
o krystalicznym smaku i jednocześnie 
mieć pewność, że dbasz o środowisko 
naturalne.

Może się to wydawać oczywistością, 
lecz w świecie, który z każdym dniem 
coraz bardziej tonie w morzu plastiku, 
problem praktycznie niepodlegających 
biodegradacji butelek staje się kwestią 
niezwykle pilną.

Ponadto, żeby wyprodukować litrową 
butelkę potrzeba aż 7 litrów wody, 
nie wspominając o zużyciu energii 
i emisji CO2. Do wyprodukowania litrowej butelki potrzeba 

7 litrów wody. 
GROHE Blue potrzebuje tylko 
litra wody.

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  



   

JEDNOSTKA 
CHŁODZĄCA

GROHE BLUE HOME
FILTR W  

ROZMIARZE S
BUTLA CO2 425 G

KAŻDY ZESTAW GROHE BLUE HOME ZAWIERA:

GROHE Blue Home 
wylewka w kształcie C

GROHE Blue Home 
wylewka w kształcie U

GROHE Blue Home 
wylewka w kształcie L

WYBIERZ ZESTAW STARTOWY  
GROHE BLUE HOME W WERSJI DUO



  

 

zawór mieszający GROHE 
Red (jako wyposażenie 
dodatkowe)

WYBIERZ ZESTAW STARTOWY  
GROHE RED W WERSJI DUO 

GROHE Red  
wylewka w kształcie L

GROHE Red 
wylewka w kształcie C

KAŻDY SYSTEM GROHE RED ZAWIERA BOJLER (W ROZMIARZE L LUB M) & FILTR

WYBIERZ ROZMIAR 
BOJLERA L LUB M*

ROZMIAR L ROZMIAR M

* rozmiar L = 5,5 l wrzącej wody | rozmiar M = 3 l wrzącej wody



 

 

GROHE Red Mono
wylewka w kształcie L

GROHE Red Mono
wylewka w kształcie C 
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SYSTEMY 
KUCHENNE GROHE 
STWORZONE DO  
TWOJEJ KUCHNI

Więcej informacji znajdziesz  
na stronie grohe.plGROHE RED MONO WYPOSAŻONY JEST W BOJLER (ROZMIAR L LUB M ) & FILTR.



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



BŁYSKAWICZNE AL DENTE



BŁYSKAWICZNA HERBATA

WODA 100 °C



WRZĄCA WODA: 
CO BYŚMY BEZ  
NIEJ ZROBILI?

TYLKO DLACZEGO 
TRZEBA TAK DŁUGO 
CZEKAĆ, AŻ SIĘ 
ZAGOTUJE?



PRZEDSTAWIAMY 
WRZĄTEK NA ŻYCZENIE: 
NOWY SYSTEM 
GROHE RED

KONIEC Z CZEKANIEM!

WODA 100 °C



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.

ODKRYJ NOWY “GORĄCY” 
PUNKT W TWOJEJ KUCHNI



W szafce kuchennej, tuż pod elegancką baterią GROHE 
Red, umieszczony jest energooszczędny, tytanowy bojler, 
będący zawsze w gotowości do dostarczania wrzątku. 

WODA 100 °C



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 zastąpić czajnika? Łącząc wszechstronność z 
niezwykłą elegancją, GROHE Red zamienia każdą kuchnię w najgorętszy  
punkt w całym domu.



WODA 100 °C



Przyciski LED z blokadą 
bezpieczeństwa 
ChildLock, chroniącą 
przed przypadkowym 
oparzeniem

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. 

BEZPIECZEŃSTWO 
PRZEDE WSZYSTKIM
Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Dlatego GROHE Red  
ma unikalną, niezawodną blokadę ChildLock.

KONIEC CZEKANIA
Wrzątek jest zawsze dostępny, wystarczy nacisnąć przycisk. 
Czekanie na zagotowanie wody, należy już do 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, pyszna woda, podgrzana do 100 ºC.

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.



Głowica z technologią GROHE 
SilkMove do obsługi dźwigni  

z wodą użytkową

Dźwignia wychylana do przodu, 
z radełkowanym wzorem, 

zapewniająca lepszy uchwyt

Oddzielne wewnętrzne kanały wodne  
z wodą wrzącą i wodą użytkową

Wylewka obracana w zakresie 150°

WODA 100 °C



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. 

JEDNO ŹRÓDŁO WRZĄCEJ 
WODY – MILION POMYSŁÓW 
NA JEJ WYKORZYSTANIE



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.

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

WODA 100 °C





TECHNOLOGIA, KTÓRA STAWIA 
PRZEDE WSZYSTKIM NA 
BEZPIECZEŃSTWO
Jeżeli w Twojej rodzinie są dzieci, 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. 

WODA 100 °C

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 %

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





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 wyłączy się automatycznie.

WODA 100 °C





GOTOWE ZANIM  
ZDĄŻYSZ ZAPYTAĆ  
“CO NA KOLA…” 
Po co czekać na zagotowanie makaronu, kiedy  
w brzuchu burczy? 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

ceramiczna 
płyta grzewcza 
(2000 W)

czajnik 
elektryczny
(2000 W)

płyta indykcyjna  
ze zwiększeniem 
mocy
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)
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4,2 0,0

MINUT

MINUT

MINUT
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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 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.

KOSZT ENERGII POTRZEBNY DO ZAGOTOWANIA LITRA WODY

5,82

CENT

4,36
CENT

4,36
CENT

3,85 

ceramiczna 
płyta grzewcza 
(2000 W)

czajnik 
elektryczny 
(2000 W)

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.

CENT

WODA 100 °C
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