
GrOhE 
F-DiGiTal  
FlExiBiliTET Till 
DiTT GrOhE SPa®
GrOhE.SE

Digital_brochure_SE.indd   1 18.12.13   09:44



NJUT aV 
GrOhE SPa®

Digital_brochure_SE.indd   2 18.12.13   09:45

grohe.se  |  GROHE F-digital  |  Sida 3  

Från att ha varit ett rum för rengöring och ansning, är badrummet nuförtiden en plats  för avkoppling 
- din fristad från omvärlden; ett ställe att spendera kvalitetstid i för att skämma bort dig själv. 
Badrumsutrymmet har ökat och att definiera olika zoner har snabbt blivit normen. Ett nytt badrum är 
en investering i din hälsa och ditt välbefinnande; låt GROHE F-digital förvandla dina dagliga rutiner till 
sensationella upplevelser. 
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FLEXIBILITET TILL 
DITT GROHE SPa® 

GROHE F-DIGITaL
Luxuösa personliga upplevelser, termostatiska duschar och intuitiva digitala kontroller som kan 
monteras just där du önskar; GROHE F-digital förenar enkelt handhavande med en värld av 
planeringsmöjligheter. 

Personifiera Upplevelsen
Exakt kontroll, perfekt temperatur och lyxen av att kunna spara dina föredragna inställningar 
med en enkel knapptryckning; GROHE F-digital kommer att ändra din uppfattning av kranar 
och duschar.

Design- och Planeringsfrihet
GROHE F-digital erbjuder maximal design- och planeringsfrihet; med trådlös teknologi och ett 
omfattande urval av samordnade produkter för dusch, badkar, tvättställ och bidé, så att du kan 
planera ditt badrum precis hur du vill. 
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 PriSViNNaNDE  
DESiGN
Ett enda koncept. Två produkter. Många tolkningar. Den modulära designen på den Digitala Kontrollen och 
den Digitala Omkastaren underlättar samordningen av design i hela badrummet. 

Designen, som är baserad på en serie koncentriska ringar, uppmuntrar till interaktion. Och med enbart tre 
knappar och en liten ratt är kontrollen både intuitiv och enkel att hantera. Den yttre ringen har greppvänliga 
detaljer som säkerställer maximal komfort och kontroll över vattenflödet, även med våta och tvåliga händer. 

Den modulära designen, ett intuitivt användargränssnitt och ökad planeringsflexibilitet är bara några 
faktorer som har bidragit till att GROHE F-Digital vunnit ett flertal designpriser, bland annat utmärkelsen red 
dot ‚best of the best‘ 2011.
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DiTT DiGiTala
BaDrUM
Stil, funktionalitet och en uppsjö av produkter att välja mellan. Tack vare kollektionens modulära design, är 
exakt och intuitiv digital kontroll tillgänglig för alla interaktionspunkter i badrummet. 

Dusch
Oavsett om det är en enkel handdusch eller en 
skräddarsydd GROHE SPA-dusch med huvuddusch, 
handdusch och sidoduschar, har vi en matchande 
digital lösning.

Tvättställ
Väggmonterade och bänkmonterade tvättställspipar 
är kombinerade med den digitala kontrollen, vilken 
kan fästas på väggen eller på keramiken.

Badkar
För en minimalistisk look, välj en fristående badkar-
spip eller njut av fler fördelar med en handdusch 
med våra integrerade bad-/duschkombinationer. 

Bidé  
Bänkmonterade bidépipar fullgör kollektionen 
Använd minnesfunktionen för att spara din föredragna 
kombination av temperatur och vattenflöde.  
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DiGiTal 
BEKVÄMliGhET MED 
FiNGErSPETSarNa
Genom att förena enkel drift och den senaste trådlösa teknologin, kan både den Digitala Kontrollen och den 
Digitala Omkastaren fixeras i det läge som är bekvämast för dig: på väggen, på badkars- eller tvättställskanten 
eller till och med på en duschvägg i glas. 

DiGiTal KONTrOll
DET Är liKa ENKElT SOM ETT, TVÅ, TrE

1.  Tryck på on/off-knappen för att sätta på duschen eller kranen.
2.  Använd plus- (+) och minus (-) knapparna för att höja eller sänka temperaturen. En ring  
 av färgat ljus på kontrollen ger dig visuell feedback då du ändrar vattentemperaturen.
3.  Vrid på ringen som omger kontrollen för att justera vattenflödet. 

DiGiTal OMKaSTarE
FÖrhÖJ DiN DUSChUPPlEVElSE

Att växla mellan handdusch, huvuddusch och sidoduschar (badkar) har aldrig varit enklare. Tryck bara 
på motsvarande knapp på omkastaren för att starta eller stoppa vattenflödet. 

Omkastare för dusch Omkastare för bad
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DiGiTal 
BEKVÄMliGhET MED 
FiNGErSPETSarNa
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NJUT aV FlExiBiliTET 
DUSChlÖSNiNGar
Från en enkel duschrenovering till en fullt integrerad hydroterapi-dusch - GROHE F-Digital inkluderar ett mångfald 
av duschlösningar. Den trådlösa Digitala Kontrollen och den Digitala Omkastaren fjärransluter till en termostatisk 
blandningsenhet för exakt temperaturkontroll, större duschbekvämlighet och ökad designfrihet. 

Uppvärmningsläge
Ljuset på den Digitala Kontrollen blinkar när din förvalda 
temperatur är uppnådd så att du vet exakt när din dusch är redo.

Pause
När du vill schamponera ditt hår eller tvåla in dig, tryck bara på 
‚Pauseknappen‘ så kommer systemet att memorera dina aktuella 
inställningar. Tryck sedan på knappen för att sätta på vattnet 
igen till exakt samma temperatur och flöde.  

Digital Omkastare
Manövrera upp till tre olika duschutlopp, tex. en huvuddusch, 
en handdusch och en rad sidoduschar, med en enda Digital 
Omkastare. Utloppen kan väljas separat eller parallellt. 

Lägg till ytterligare en kontroll
Starta din dusch utan att bli våt. Du har möjligheten att lägga 
till ytterligare en Digital Kontroll och placera den utanför 
duschområdet. 

SafeStop
Ett säkerhetslås är fabriksinställt på 38‘C för att förhindra att 
temperaturen mot förmodan plötsligt överstiger denna nivå. 
Gränsvärdet kan dock justeras efter dina behov.

Den perfekta temperaturen
För din säkerhet, komfort och njutning är all GROHE Digital 
dusch- och badkarsutrustning kopplad till en digital termostatisk 
blandare. Tack vare GROHE TurboStat-teknologin reagerar 
termostaten direkt vid plötsliga förändringar i den inkommande 
kall- och varmvattenförsörjningen för att säkerställa att din valda 
temperatur hålls konstant under hela din dusch. 
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NJUT aV FlExiBiliTET 
BaDKarSlÖSNiNGar
Från en enkel fristående badkarspip till integrerade lösningar med handdusch, badkarspip och vattenpåfyllning 
- den Digitala Kontrollen och den Digitala Omkastaren introducerar en ny nivå av lyx i badrummet och ger dig 
en oöverträffad badupplevelse. 

Automatisk baduppfyllning
En sann GROHE SPA® -detalj; den automatiska 
vattenpåfyllningsfunktionen fyller upp badkaret åt dig till din 
förinställda temperatur och vattennivå. 

Fyll upp badkaret dubbelt så snabbt
För stora badkar kan karpip och vattenpåfyllare kombineras. Den 
Digitala Omkastaren ger dig möjlighet att öppna båda utloppen 
samtidigt så att badkaret kan fyllas upp snabbare. 

Spara dina föredragna inställningar 
Upplev komfort som aldrig förr. Använd minnesfunktionen för att 
spara din personliga kombination av temperatur och flöde. 

Digital_brochure_SE.indd   12 18.12.13   10:01

grohe.se  |  GROHE F-digital  |  Sida 13  

NJUT aV FlExiBiliTET 
TVÄTTSTÄll
Den Digitala Kontrollen för med sig bekvämligheten av knapptrycknings-hantering av tvättstället - varje 
dag. Trådlös kontroll, direkt med knappen. 

För alla tvättställsstilar
Väggmonterade och bänkmonterade tvättställskranar har 
designats för att matcha alla tvättställsstilar och storlekar.

Bekväm hantering
I och med att pipen och blandaren är digitalt anslutna, kan  
den Digitala Kontrollen placeras varsomhelst vid tvättstället;  
på väggen, på keramiken eller på bänkskivan. 

Digital hållbarhet
Tid för automatiskt vattenflödesstopp sparar vatten och kan 
justeras efter dina behov.
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C

GrOhE - TEKNOlOGi
BaKOM VÄGGEN
GROHE F-Digital sammanför prisvinnande design med pålitliga GROHE-teknologier. Enkel hantering med 
smarta funktioner så som uppvärmningsläge och minnesfunktioner. Slappna av med vetskapen om att 
vattentemperaturen alltid kommer att vara exakt enligt dina preferenser - tack vare vår ‚best-in-class‘ 
termostatteknologi. 

UNiKa FUNKTiONEr 
MED EN KNaPPTrYCKNiNG

Minnesfunktion
Aktuella inställningar sparas och 
återupptas varje gång kranen eller 
duschen slås på igen. 

Pausefunktion
Pausa vattenflödet och slå på det igen 
med exakt samma flödeshastighet 
och temperatur - på så sätt sparar du 
både på vatten och energi vid tex. 
schamponering.

Uppvärmningsläge
När den förinställda temperaturen är 
nådd, stoppar vattenflödet automatiskt 
och den upplysta ringen blinkar - du kan 
då stiga in och njuta av en perfekt dusch. 

SafeStop 
Ett säkerhetslås skyddar mot skållning.
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iNNOVaTiVa 
TEKNOlOGiEr

GROHE EcoJoy™ 
Integrerad vattenbesparande teknologi 
reducerar vatten- och energikonsumtionen 
utan att kompromissa med design, 
prestanda eller glädjen av produkten.

GROHE TurboStat®  

Alltid den rätta temperaturen. 
Reagerar direkt på förändringar  
i vattentrycket.

GROHE Digital®
Digital teknologi för enkel kontroll 
och slående bekvämlighet.

GROHE StarLight®  

En strålande kromfinish som motstår 
nedsmutsning och avmattning för ett 
långvarigt orört utseende. 

Plug and play  
För att förenkla installationen är blandarna för-synkroniserade med den motsvarande kontrollen 
samt har „plug and play“-anslutningar till vattenledningarna. 

Digital termostatisk blandare
Digitala termostatiska blandningsenheter för kar och dusch kan placeras upp till 9 m bort från 
bad- eller duschutrustningen vilket ger dig friheten att planera ditt badrum precis som du vill ha det. 

Digital Centralblandare
För tvättstället och bidén är den digitala centralblandaren liten nog till att få plats under tvättstället. 

FlExiBEl  
iNSTallaTiON
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13 292 000
Badpip
bänkmonterad

13 242 000
Badpip

13 245 000
Badpip
golvmonterad

27 532 000
Utdragbar handdusch med 
integrerad duschslang och stöd

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

19 952 000
Talentofi ll

GrOhE 
VEriS F-DiGiTal

36 277 000
Digital tvättställsblandare
med Digital Kontroll

36 278 000
Digital tvättställsblandare 
väggmonterad
med Digital Kontroll

36 286 000
Digital bidéblandare
med Digital Kontroll

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

grohe 
ecoJoy™

grohe 
CoolTouch®

grohe 
Turbostat®

grohe 
Dreamspray®

grohe 
Digital®

grohe 
starLight®
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27 193 000
Huvuddusch

27 477 000
Huvuddusch 310
metall
1 stråltyp: Rain

27 251 000
Sidodusch 127 mm x 127 mm
inkl. dold kropp

27 188 000
Handduschhållare

27 190 000
Duschutlopp

27 470 000
Huvuddusch 300 mm x 300 mm 
27 861 000
Takdusch 300 mm x 150 mm

27 184 000
Handdusch

1

5

51
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2 3 4

36 292 000
Digital bad-/duschkontroll
36 309 000
Fjärrkontroll

36 289 000
Digital Kontroll & Omkastare till bad
36 295 000
Digital Kontroll & Omkastare till 
dusch

40 479 000 + 36 289 000
Hållarplatta + Digital Kontroll & 
Omkastare till bad
40 479 000 + 36 295 000
Hållarplatta + Digital Kontroll & 
Omkastare till dusch

1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 
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grohe 
ecoJoy™

grohe 
CoolTouch®

grohe 
Turbostat®

grohe 
Dreamspray®

grohe 
starLight®

grohe 
Digital®

Bekväm och diskret, enkel och intuitiv att använda. Allure F-digital tar krandesign i en ny 
riktning. 

En fyrkantig bottenplatta förenas med den runda kontrollen - och avspeglar de samma 
designdetaljer som bidrar till Allure-kranarnas moderna och tilltalande look. Sätt på 
produkten, vrid på den yttre ringen för att öka vattenflödet och tryck på plus eller minus 
för att höja eller sänka temperaturen. För att förbättra användningen ytterligare, ger en 
LED-ring visuell feedback gällande vattentemperaturen. Vad gäller bad och dusch, låter den 
digitala omkastaren dig växla mellan olika vattenutlopp med en enkel beröring.     

GrOhE allUrE  
F-DiGiTal
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36 342 000
Digital tvättställsblandare
med Digital Kontroll

36 343 000
Digital tvättställsblandare
väggmonterad
med Digital Kontroll

36 346 000
Digital bidéblandare
med Digital Kontroll

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

36 349 000
Digital bad-/duschkontroll
36 355 000
Fjärrkontroll

36 344 000
Digital Kontroll & Omkastare till bad
36 352 000
Digital Kontroll & Omkastare till 
dusch

40 548 000 + 36 289 000
Hållarplatta + digital kontroll & 
omkastare till bad
40 548 000 + 36 295 000
Hållarplatta + Digital Kontroll & 
Omkastare till dusch

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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BAD & DUSCH

GrOhE 
allUrE F-DiGiTal

36 349 000
Digital Bath/Shower Controller
36 355 000
Fjärrkontroll

36 344 000
Digital Kontroll & Omkastare till bad
36 352 000
Digital Kontroll & Omkastare till 
dusch

40 548 000 + 36 289 000
Hållarplatta + Digital Kontroll & 
Omkastare till bad
40 548 000 + 36 295 000
Hållarplatta + Digital Kontroll & 
Omkastare till dusch

1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6

28 034 000
Handdusch

27 930 000
Duschstöd med inbyggd slang

13 335 000
Badpip

13 317 000
Cascade-pip
till bad eller dusch
projektion: 180 mm
metal
1 stråltyp: XL Waterfall

19 952 000
Talentofi ll

13 315 000
Badpip

bänkmonterad

13 218 000
Badpip

golvmonterad
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27 863 000 
Huvuddusch Allure 210
201x210 mm
metall
1 stråltyp: Rain

27 479 000
Takdusch Allure 210
210x210 mm
metall 
1 stråltyp: Rain

27 251 000
Sidodusch 127 mm x 127 mm

27 271 000
Huvuddusch 254 mm x 254 mm

27 286 000
Takdusch 508 mm x 508 mm

27 467 000
Takdusch 254 mm x 254 mm

27 076 000
Duschutlopp

27 075 000
Handduschhållare

27 253 000
Huvuddusch 127 mm x 127 mm
Väggmonterad

6

6

27 621 000
Grotherm F
Modul med väggunion och 
duschhållare
för användning med 35 034 000
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grohe 
starLight®

grohe 
Turbostat®

grohe 
CoolTouch®

grohe 
Dreamspray®

grohe 
Digital®

grohe 
ecoJoy®

27 272 000
Handdusch
Strålmönster: Rain spray, Smart Rain
27 278 000
med 9.4 l/min fl ödesbegränsare

27 380 000
Vägghållarset till dusch

GrOhE raiNShOWEr® 
F-DiGiTal

36 298 000
Duschset

27 430 000 
Duschset

27 436 000
Huvuddusch
förkromad strålplatta
27 438 000
med 9.4 l/min fl ödesbegränsare

36 292 000
Digital bad-/duschkontroll
36 309 000
Fjärrkontroll

36 289 000
Digital Kontroll & Omkastare till bad
36 295 000
Digital Kontroll & Omkastare till 
dusch

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

4 5 6 7 8
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7 8321 4 5 6

28 362 000
Duschslang Silverfl ex, 1250 mm
28 364 000
Duschslang Silverfl ex, 1500 mm
28 388 000
Duschslang Silverfl ex, 1750 mm

27 074 000
Handduschhållare Vägg
med rund täckbricka

27 057 000
Duschutlopp
med rund täckbricka

28 497 000
Duscharm Tak
längd: 292 mm
28 724 000
längd: 142 mm

28 576 000
Duscharm
längd: 268 mm
28 982 000
längd: 378 mm

27 477 000
Huvuddusch
310 mm
27 478 000
med 9.4 l/min fl ödesbegränsare

28 368 000
Huvuddusch 
210 mm

28 778 000
Huvuddusch Jumbo
400 mm
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iNTUiTiV TEKNOlOGi 
FÖr KÖKET

GROHE K7 F-digital introducerar en ny nivå av komfort vid diskbänken. Den 
är intuitiv i hanteringen och en liten beröring är allt som krävs för att starta 
och stoppa vattenflödet från din kökskran. Och tack vare den trådlösa digitala 
teknologin kan den digitala kontrollen placeras på ett bekvämt och ergonomiskt 
ställe. Framför eller vid sidan av diskhon, på bänken eller bredvid pipens bas - vi 
låter dig bestämma.  

Obegränsad Flexibilitet 
Placera den Digitala Kontrollen var du vill. Den ytmonterade kontrollen är 
batteridriven vilket betyder att du inte behöver borra ett extra hål i arbetsytan. 

Spara Vatten och Energi
Använd Pause-funktionen när du städar eller diskar för att reducera din 
vatten- och energikonsumtion. 

Den perfekta temperaturen på ett ögonblick
En ring i färgglatt ljus på kontrollen ger dig visuell feedback när du justerar 
vattentemperaturen. 

Personifiera Upplevelsen
När du har funnit din perfekta kombination av vattentemperatur och flöde, kan 
du använda minnesfunktionen för att spara dina inställningar.

Bekvämlighet och Säkerhet
Vattenflödet stoppar automatiskt efter en individuellt förinställd tid. 
Denna smarta funktion gör att du kan fylla upp diskhon enbart med en 
knapptryckning samt att den, för högsta möjliga säkerhet, förhindrar 
översvämning. 

GrOhE  
K7 F-DiGiTal
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Digitalt kontrollerade kranar för high-tech-kök. 
För mer information, besök www.grohe.se
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SwivelStopSpeedClean SmoothTurn ComfortHeightHandCrafted

 DiTT DiGiTala  
GrOhE-KÖK

31 247 000  
Digital köksblandare
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MÅNGa TillFrEDSSTÄllaNDE SVar.
aNVÄNDNiNG

Hur fungerar den Digitala Kontrollen? Den Digitala Kontrollen är batteridriven och kommunicerar 
med kranen via en radiosignal. Detta betyder att du kan 
placera kontrollen var du vill. 

Vad händer om ett barn aktiverar den 
Digitala Kontrollen av misstag?

Vattenflödet stoppar efter en minut. Detta är en 
fabriksinställning men du kan justera tiden innan 
flödesstoppet enligt dina preferenser. 

Är den Digitala Kontrollen / den Digitala 
Omkastaren vattentät?

Både den Digitala Kontrollen & den Digitala Omkastaren
är vattentäta enligt skyddsklass IPX5

Vilken typ av batteri används i den 
Digitala Kontrollen?

Tre standardbatterier (CR2450). Använd inte 
uppladdningsbara batterier. 

Vad är batteritiden? Batteritiden beror på användningsfrekvensen - för ett 
hushåll med fyra personer är den genomsnittliga batteritiden 
cirka 1,5 år. 

Finns det någon indikation på låg 
batterikapacitet?

Ja, den upplysta ringen visas under en kortare tid när 
batteriet håller på att ta slut. Detta indikeras även av en kort 
vattenpuls som uppkommer när du startar systemet. 

Vad händer om batterierna tar slut? Den upplysta ringen slutar fungera precis innan batterierna 
tar slut. Den Digitala Kontrollen kommer fortfarande fungera 
under en kort tid, men det är ändå viktigt att byta batterierna 
för att säkerställa att systemet inte helt stängs ner.  

iNSTallaTiON

Behöver jag en elektrisk anslutning 
även om den Digitala Kontrollen är 
batteridriven?

Ja, de digitala blandarenheterna drivs med en 
strömförsörjning på 6V. 

Vilket är det maximala avståndet? Avståndet mellan den Digitala Kontrollen och den digitala 
blandarenheten/inkörsporten bör inte vara större än fem 
meter. 

Hur fäster man den Digitala Kontrollen 
på bästa sätt?

Den Digitala Kontrollen kan fästas med skruvar eller 
vidhäftande remsor vilka medföljer i produktpaketet. 
För att säkerställa perfekt ergonomi och maximal 
användarvänlighet rekommenderas det att fästa den på en 
plan yta. 

Vad ska man tänka på innan man 
installerar GROHE F-digital?

Digitalt drivna kranar behöver en konsekvent 
installationsmiljö: 
• Ett konsekvent vattentryck och -tillförsel. 
• Stabil strömförsörjning 
• Varmvattenstillförsel på över 50‘C 
Det rekommenderas inte att använda GROHE F-digital 
i kombination med momentana värmare eller trycklösa 
ackumulationsvärmare. 

VaNliGa  
FrÅGOr
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BESÖK OSS PÅ NÄTET
grohe.seFölj oss

GROHE A/S

Box 5065
200 71 Malmö

Tlf: +46771 14 13 14
Fax: +46 771 14 13 15

grohe@grohe.se
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