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NYHET

100% GROHE
CUBE BADRUM
Fulländandet av Cube-badrummet. Ren kubistisk design från GROHE.
efter den världsomspännande framgången med eurocubes sortiment med blandare, euphoria cubeduschar och vackra cube-accessoarer, fulländar GrOHe nu Cube-badrummet med en rad termostater och
termostatiska duschsystem som säkerställer bekvämlighet, säkerhet och stil i bad och dusch.
för en skarp och skräddarsydd design till ditt badrum, erbjuder GrOHe eurocube ett stort urval av
ettgreppsblandare och accessoarer med en ren kubistisk design för tvättställ, bidé, dusch och badkar. Hela
sortimentet genomsyras av utskurna detaljer på handtagen vilka tillför varje del en lätt, minimalistisk look
som är ideal för moderna badrum.
euphoria Cube-duscharna med rain spray-mönster, som är perfekt koordinerade med eurocube, är utrustade
med GROHE DreamSpray®-teknologi och finns tillgängliga med kromfinish-, plast- eller metallkropp. Den
sista delen av uppsättningen utgörs av Grotherm Cube, ett urval av termostater designade för att erbjuda
oöverträffad säkerhet och miljövänliga funktioner med samma smarta kubistiska designdetaljer.

grohe.se | Grohtherm Cube | Sida 3

GROHTHERM CUBE
SKÖNHET & INTELLIGENS

Skönhet. Den nya minimalistiska Grotherm Cube termostatserien sätter en ny standard i 100% kubistisk
design. Då den är anpassad till dagens kosmopolitiska mäns och kvinnors designbehov, erbjuder Grotherm
Cube en banbrytande, geometrisk stil till ett överkomligt pris.
Intelligens. Grotherm Cube är utrustad med de mest avancerade och precisa patronerna i branschen vilka
ingår i vår GROHE TurboStat®-motor. Genom att öka känsligheten hos termoelementet, reagerar våra
termostater på ändringar i vattentrycket dubbelt så snabbt som tidigare vilket resulterar i en säkrare och
mer behaglig duschupplevelse.

grohe.se | Grohtherm Cube | Sida 5

NjUT Av KUBISM
IN I MINSTA DETALj

med över 30 miljoner sålda exemplar världen över, har GrOHe varit synonymt med
badrumstermostater i åratal. med lanseringen av detta nya termostatiska sortiment, erbjuder
GrOHe innovativ design kombinerat med de högsta kvalitetsstandarderna. från kubistisk
design och vattenbesparande valmöjligheter till det smarta easyreach™ tvålfatet - de
nya Grotherm Cube-termostaterna och duschsystemen erbjuder full njutning in i minsta
kubistiska detalj.

GROHE EasyReach™ NYheT
lättillgänglig förvaring med
valfri hylla. enkel att rengöra.

GROHE Aquadimmer® Eco
en vattenbesparande
funktion för bad och dusch.

NYheT

GROHE TurboStat®
för konstant perfekt
vattentemperatur.

GROHE XL Waterfall
bred karpip med tyst
vattenfl öde i XL-storlek.

NYheT
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allTid
ALLTID dEn
DEN RäTTa
RäTTA TEmPERaTuREn
TEMpERATUREN
SnabbT
SNABBT & PREciST
pRECIST – GRoHE
GROHE TuRboSTaT®
TURBOSTAT®

PERFEkT
VaTTEnkonTRoll

GrOHe turbostat® är en beprövad GrOHe-teknologi som ligger i hjärtat av den nya termostaten. Den säkerställer att den önskade
vattentemperaturen uppnås på ett mycket precist sätt och - viktigast av allt - reagerar direkt när trycket sjunker för att undvika risk för
skållning.

50% ekonomi, 100% njutning. Med miljöalternativen som är integrerade i alla Grotherm Cube-produkterna, kan
du alltid njuta av en uppfriskande dusch och ett avslappnande bad med precis rätt mängd vatten.

Cube-handtagen är enkla att använda, även med tvåliga händer, och alla termostater har en 38 °C safestop override-knapp för att
förhindra skållning.

NYHET

Med GROHE Aquadimmer Eco är det enkelt att växla mellan handdusch, huvuddusch eller karpip medan den
integrerade miljöknappen ser till att du kan spara på vatten utan någon som helst ansträngning.
Det vackra XL WaterFall fyller snabbt upp ditt badkar så att du genast kan njuta av ett avslappnande bad.
GROHE, ditt perfekt kontrollerade vattenflöde.

GROHE Aquadimmer Eco

GROHE TurboStat®

GROHE XL Waterfall

Termostatiskt Duschsystem

grohe
TurboStat®
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GROHTHERM CUBE
SORTIMENTÖVERSIKT
Rekommenderade produkter
NEW

NeW

34

12

18 700 000
GROHE Easy Reach™ Duschhylla

40 507 000
Toalettpappershållare

23 135 000
Tvättställsblandare

NEW

NEW

5

5

34 491 000
Duschtermostat med GROHE
EasyReach™ duschhylla

34 488 000
Duschtermostat

19 959 000
Duschtermostat
med fästsats till Rapido T

NEW

NEW

5

5

34 502 000
Termostat till bad/dusch med
GROHE EasyReach™ duschhylla

NEW

34 497 000
Termostat till bad/dusch

NeW

NeW

NEW

19 961 000
Termostatisk centralblandare
med fästsats till Rapido T

34 492 000
Grohtherm Cube exponerad dusch
med duschset
Euphoria Cube 600 mm
34 495 000
med 900 mm stång

34 506 000
Grohtherm Cube
dolt duschset

26 087 000
Euphoria Cube duschsystem

1

GROHE
DreamSpray®

GROHE
TurboStat®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®

Thermostats

38 732 000
Väggplatta för dubbelspolning

19 910 000
Avstängningsventil

NEW

19 354 000
Termostat till bad/dusch
med tvåvägsomkastare
(Aquadimmer)
med fästsats till Rapido T

NeW

NEW

26 073 000
Huvudduschset Euphoria Cube 152
utskjutning 286 mm
Strålmönster: Rain

safestop

ecobutton

aquaDimmer eco

easylogic

2

3

4

5

XL WaterFall
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