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Welkom bij de slimste productportfolio in de branche, waar
keukenkranen, watersystemen en op de consument toegesneden
functies gecombineerd worden met design van buitengewone
klasse. Geniet van de ultieme GROHE-keukenervaring.

GROHE KEUKEN

COMFORTHEIGHT

EASYTOUCH

SPEEDCLEAN

Hoge pannen of vazen zijn
makkelijk te vullen dankzij
de hoge uitloop.

Raak de kraan gewoon ergens
willekeurig aan met je pols,
elleboog of vingertop om hem
aan of uit te zetten.

Kalk verdwijnt in een
handomdraai.

ENHANCED WATER

FOOTCONTROL

FORWARD ROTATING LEVER

Superieure waterkwaliteit
rechtstreeks uit de keukenkraan –
je bespaart tijd en geld en het
is goed voor het milieu.

Door met de voet tegen de
onderzijde van het keukenkastje
te tikken, gaat de kraan aan.

Naar voren draaiende hendel
zodat de achterwand niet geraakt
kan worden.

PULL-OUT MOUSSEUR SPRAY

PULL-OUT MOUSSEUR

Vergroot werkruimte van kraan
en biedt verschillende stralen.

Vergroot werkruimte van kraan.

ZERO
(Lood- en nikkelvrij)

CHILDLOCK

PROFESSIONAL SPRAY

GROHFLEXX

Ingebouwde beveiliging –
voorkomt ongewenst gebruik
door jonge kinderen.

Met een 360° arm en gemakkelijk
schakelen tussen handdouche
en mousseur.

Met flexibele, hygiënische
GrohFlexx santoprene slang
voor de keuken.

TITANIUM INSIDE

PULL-OUT DUAL SPRAY

EASYDOCK M

Alle boilers van onze GROHE
Red collectie zijn van titanium
gemaakt.

Vergroot werkruimte van kraan
en schakelt makkelijk tussen
mousseur en handdouche.

Geïntegreerde magneet voor
het naadloos terugplaatsen
van de sproeikop.

EASYEXCHANGE

SWIVELSTOP

AQUAGUIDE

Mousseur is makkelijk te
monteren en demonteren
met een muntje.

Beperkte draaihoek van
de kraanuitloop voorkomt
overstroming.

Instelbare mousseur om de
waterstraal aan te passen.

REALSTEEL

EASYDOCK

Gemaakt van robuust roestvrij
staal met anti-bacteriële
eigenschappen.

De uittrekbare mousseur
gegarandeerd makkelijk en snel
terug op de uitgangspositie.

GROHE SILKMOVE

GROHE COOLTOUCH

GROHE ECOJOY

Uiterst soepele en moeiteloze
bediening voor nauwkeurige
instelling en ultiem comfort,
een leven lang.

Geen risico op verbranding
door hete oppervlakken dankzij
100% GROHE CoolTouch.

Wees goed voor het milieu en
geniet van 100% watercomfort.

GROHE SILKMOVE ES

GROHE STARLIGHT

De intelligente combinatie
van moeiteloze energie- én
waterbesparing.

Zeer duurzame oppervlakken,
variërend van edel mat tot
blinkend als een diamant.

Geen contact met water dankzij
geïsoleerde waterwegen

PRAKTISCHE
KENMERKEN
GROHE-watersystemen en keukenmengkranen voldoen aan
al je wensen. Gebruiksvriendelijke producten en ingenieuze
details maken het verschil. Meer keuze, meer comfort en meer
flexibiliteit. Daarom is het zo plezierig om onze producten
te gebruiken.

grohe.nl

GROHE KEUKEN

Beste klanten,
De keuken is het hart van het huis. Hier komt het gezin
bijeen, ontmoeten vrienden elkaar en worden ervaringen
gedeeld. Bij GROHE gebruiken we ons unieke vakmanschap
om slimme technologie tot stand te brengen, met als doel
je keuken op moeiteloze wijze te voorzien van water om
te koken, schoon te maken, te drinken en van te genieten.
We doen er alles aan om elegante en intelligente producten
te creëren die design, kwaliteit en duurzaamheid samenbrengen.
Met ons meest complete keukenportfolio ooit laten we zien
tot het hart van jouw keuken te willen behoren.
Een perfect voorbeeld van onze bedrijfsethiek zijn onze
GROHE-watersystemen. Ons bekroonde design weerspiegelt
ons erfgoed als vakbekwame en innovatieve ambachtslieden.
Met de geringste aanraking van een knop of soepele draai
aan de greep voorzien de GROHE Red- en Blue-systemen
je van het zuiverste gefilterde water, kokend heet of gekoeld.
Vers water in je glas maakt het gedoe met flessenwater of
ketels overbodig, waardoor op een duurzamere manier van
water kunt genieten.
Wij begrijpen heel goed dat het bereiden van fantastisch
eten technologie vereist die betrouwbaar en functioneel
is: technologie met unieke kenmerken en een intelligent
design dat getuigt van jouw persoonlijke smaak. Met
dit in gedachten slaagden wij erin GROHE’s marktleidende
Premium Lifestyle Collections te ontwikkelen met goed
doordachte en oogstrelende karakteristieken, en met

producten als onze GROHE EasyTouch of GROHE FootControl.
Producten waarmee jij je handen vrij hebt in de keuken.
Of neem onze onderscheidende Essence Professional
Colour-designs – alweer een uitbreiding van ons toch
al veelomvattende keukenportfolio en stuk voor stuk
gecreëerd om jouw culinaire creativiteit op een hoger
plan te brengen.
Wat je ook tot stand brengt in de keuken, daaraan ten
grondslag ligt een passie voor smaak. Ons doel bij GROHE
is dit te completeren met onze passie om je te voorzien van
het best mogelijke vakmanschap en de beste technische
expertise in al onze producten. We zijn van mening dat
dit de basis is van het succes van onze Performance series
Deze staan voor een veelheid aan designcombinaties,
hoogte- en installatieopties, waardoor jij een keuken kunt
creëren die veiliger, eenvoudiger en prettiger in het gebruik
is dan je voor mogelijk hield.
Deze unieke combinatie van vakmanschap bij uitstek en
toekomstgerichte innovatie maakt het mogelijk dat wij
producten leveren die het jou mogelijk maken een keuken
samen te stellen die niet alleen praktisch en betrouwbaar
is, maar ook een lust voor het oog: het kwaliteitskenmerk
van GROHE.

Hoogachtend, Michael Rauterkus
Chief Executive Officer
Grohe AG
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GROHE KEUKEN MERK

PURE FREUDE
AN WASSER.
De bron van het leven, universeel, een genot; water vormt de
inspiratie voor ons complete onderscheidende productportfolio.
Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze vier kernwaarden:
Kwaliteit, Technologie, Design en Duurzaamheid. Door deze waarden
met elkaar in evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen
we onze klanten ongeëvenaard laten genieten van water.
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GROHE KEUKEN MERK
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KWALITEIT

TECHNOLOGIE

DESIGN

DUURZAAMHEID

DUITS PERFECTIONISME STAAT AAN DE BASIS
VAN ULTIEM VERTROUWEN VAN DE KLANT.

MET TECHNOLOGIE WATER DE BAAS BLIJVEN.

TOONAANGEVENDE ELEMENTEN TOT IN DE
PUNTJES VORMGEGEVEN.

GENIETEN VAN WATER GARANDEREN VOOR
DE GENERATIES VAN DE TOEKOMST.

We streven naar excellentie die veel verder gaat dan de
buitenkant van onze producten. We streven naar niets
minder dan perfectie in elke fase, van ontwerp naar productie
tot klantenservice. Onze geschiedenis van hoogwaardige
Duitse ontwerpen, zware interne tests en veel externe
certificeringsprocedures zorgt ervoor dat onze klanten
de naam GROHE volledig kunnen vertrouwen.

We zijn altijd op zoek naar technologische innovaties, waarbij
we de nieuwste digitale vernieuwingen integreren om slimme
oplossingen te creëren die onze klanten nog meer van water
laten genieten. Onze experts op het gebied van producten
voor in huis gebruiken de kracht van water om de ervaring
van onze klanten te verbeteren, dag na dag − het moment
van de waarheid voor onze producten en voor ons merk.

Een empathische, intuïtieve designtaal biedt ons de
mogelijkheid om producten te creëren die speciaal voor
jou gemaakt lijken te zijn. Met dit unieke GROHE-DNA,
dat ergonomisch én visueel onderscheidend is, hebben we
talrijke designprijzen in de wacht gesleept: referenties van
wereldklasse geven blijk van onze wereldwijde erkenning.

Water is net zo onmisbaar als de lucht die we ademen: nog
een reden waarom we er zo gepassioneerd mee omgaan.
We willen ‘Pure Freude an Wasser’ bieden, niet alleen aan
de klanten van nu, maar ook aan de generaties van de
toekomst. Daarom bieden we duurzame productoplossingen
zoals GROHE Blue, GROHE EcoJoy en GROHE SilkMove ES
en laten we met ons duurzaamheidsrapport en onze
duurzaamheidsprijzen zien dat we de bescherming van de
planeet tot een serieuze bedrijfsdoelstelling hebben gemaakt.
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PRAKTISCHE
KENMERKEN
GROHE-watersystemen en keukenmengkranen voldoen
aan al je wensen. Gebruiksvriendelijke producten en
ingenieuze details maken het verschil. Meer keuze, meer
comfort en meer flexibiliteit. Daarom is het zo plezierig
om onze producten te gebruiken.

GROHE KEUKEN PRAKTISCHE KENMERKEN FOOTCONTROL

grohe.nl

30 311 000
Elektronische keukenmengkraan
L-uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

GROHE
FOOTCONTROL
Als in je keuken tijd belangrijk is en gemak een must,
waarom kies je dan niet voor handsfree? Met de
nieuwe FootControl kranen van GROHE kan je de
kraan makkelijk aan en uit zetten door een simpele
tik van je voet tegen de keukenplint. Hierdoor zijn
je handen vrij en blijft je kraan vlekkeloos schoon.
Drie populaire keukenkranen hebben we voorzien
van deze innovatieve FootControl-technologie,
of neem de FootControl retro-fit set die met iedere
uittrekbare keukenkraan van GROHE kan worden
gecombineerd. Neem afscheid van bacteriën,
rommel en gedoe en tik gewoon met je voet!

FOOTCONTROL
Door met de voet tegen de onderzijde
van het keukenkastje te tikken, gaat
de kraan aan.

30 309 000
Ombouwset
Voor het upgraden van elke GROHE uittrekbare keukenkraan
met FootControl technologie.
Verkrijgbaar voor de volgende lijnen:
K7, Zedra, Minta, K4, Essence, Parkfield, Europlus,
Eurodisc Cosmopolitan, Eurodisc, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart
Uitgezonderd GROHE EasyTouch-mengkranen.
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GROHE KEUKEN PRAKTISCHE KENMERKEN EASYTOUCH

GROHE
EASYTOUCH
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EASYTOUCH
Raak de kraan gewoon ergens willekeurig
aan met je pols, elleboog of vingertop
om hem aan of uit te zetten.

De keuken is een plek waar je altijd handen tekort komt,
multitasking is dan ook een absolute must. Waarom maak
je het leven niet makkelijker met een GROHE kraan waarbij
je de handen niet meer nodig hebt? Wij hebben twee
innovatieve oplossingen gevonden om de kraan te activeren.
GROHE EasyTouch-kranen kun je aan- of uitzetten met een
simpele aanraking van de pols of elleboog, terwijl de GROHE
FootControl kranen geactiveerd worden door met de voet
tegen de onderzijde van het keukenkastje te tikken. Dit
resulteert in een keuken met intuïtieve bediening waar
hygiëne en gebruiksgemak alleen maar toenemen. Een
manier om alles in je keuken onder controle te houden.
De keuken is de plek waar het allemaal gebeurt in huis –
en laten we eerlijk zijn, soms is het er een bende. Met de
innovatieve Touch-kranen van GROHE zullen kleverige
vingers je niet langer parten spelen en hoort kruisbesmetting
tot het verleden. Verborgen GROHE-technologie zorgt ervoor
dat je een waterstraal start en laat stoppen door de kraan
gewoon ergens willekeurig aan te raken met je arm, je pols
of de rug van je hand. Geen vettige vingerafdrukken meer en
geen gehannes om met je elleboog de greep aan het draaien
te krijgen.
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31 360 001
Elektronische keukenmengkraan
L-uitloop
met uittrekbare mousseur

GROHE KEUKEN PRAKTISCHE KENMERKEN TYPEN UITLOPEN
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TYPEN
UITLOPEN
Onze serie uitloopopties maakt het je mogelijk comfort en
gemak te combineren, met een ruime keuze aan designs. Onze
uitlopen zijn niet alleen leverbaar in een diversiteit aan hoogten –
van een compacte lage uitloop voor kleine ruimten tot een
hoge uitloop, perfect om keukenpannen te vullen – maar ook
kun je kiezen uit een U-, C- of L-vorm die optimaal bij je smaak
past. Wil je nog meer keuzevrijheid? Met onze uitlopen die
draaibaar zijn of voorzien van uittrekbare handdouches heb je
meer bewegingsvrijheid en werk je efficiënter, ook als het erg
druk in de keuken is.
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KRACHTIGE
HANDDOUCHES
FUNCTIES
Geef je dagelijkse taken een flinke boost met de GROHE-serie
professionele en uittrekbare handdouches. Profiteer van meer
bewegingsruimte voor maximaal gemak, en op veel modellen
kun je ook wisselen tussen twee straalsoorten voor nóg meer
flexibiliteit. Dankzij de GROHE EasyDock-functie glideflex slang
breng je de mousseur weer soepel op z’n plek en op enkele
professionele handdouchemodellen maakt GROHE EasyDock M
gebruik van een magneet om de mousseur moeiteloos naar z’n
uitgangspositie te loodsen, elke keer weer. En ben je eenmaal
klaar met je werk, ervaar dan hoe gemakkelijk het reinigen
verloopt, dankzij GROHE’s SpeedClean, een functionaliteit die
verkrijgbaar is op alle uittrekbare mousseurs en handdouches
met twee straalsoorten. Hiermee verwijder je met een simpele
vingerbeweging kalkaanslag van de sproeikop.

PROFESSIONAL SPRAY
Met een 360° arm en gemakkelijk
schakelen tussen handdouche
en mousseur.
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31 395 DC0
Keukenmengkraan
met professionele handdouche
(2 straalsoorten)

GROHE KEUKEN PRAKTISCHE KENMERKEN KRACHTIGE HANDDOUCHES
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GROHFLEXX
PULL-OUT DUAL SPRAY
Vergroot werkruimte van kraan
en schakelt makkelijk tussen
mousseur en handdouche.

Met flexibele, hygiënische
GrohFlexx santropene slang
voor in de keuken.

30 294 000
Keukenmengkraan
met hoge uitloop
en professionele handdouche
(2 straalsoorten)
30 270 000
Keukenmengkraan
met hoge uitloop
en uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

EASYDOCK M
Geïntegreerde magneet
voor naadloos terugplaatsen
van de mousseur.
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EASYDOCK
De uittrekbare mousseur
gegarandeerd makkelijk en snel
terug op de uitgangspositie.

32 663 001
Keukenmengkraan
met hoge uitloop
met uittrekbare mousseur

PULL-OUT MOUSSEUR SPRAY
Vergroot werkruimte van kraan
en biedt verschillende stralen.

31 482 002
Keukenmengkraan
met hoge uitloop
met uittrekbare
mousseur
(2 straalsoorten)
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PULL-OUT MOUSSEUR
Vergroot werkruimte
van kraan.

GROHE KEUKEN PRAKTISCHE KENMERKEN SUPERSTEEL
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GROHE PVD
ONGEËVENAARD HARD
EN KRASBESTENDIG
OPPERVLAKKEN VOOR EEN LANG LEVEN, VARIËREND VAN MAT TOT BLINKEND ALS EEN DIAMANT.
De mengkranen van GROHE zijn zo vervaardigd dat ze er na tientallen jaren nog net zo mooi uitzien als op de dag
toen je er voor het eerst verliefd op werd. De speciale receptuur van dit succes is terug te voeren op de duurzame
oppervlaktekwaliteit van onze producten. GROHE maakt gebruik van state-of-the-art technologie om afwerkingen
van uitzonderlijke kwaliteit mogelijk te maken. Het proces van fysieke dampafzetting (physical vapour deposition,
ofwel PVD) zorgt ervoor dat de samenstelling van de oppervlakte driemaal harder is, wat leidt tot glinsterend
goudkleurige of technisch hoogwaardige SuperSteel afwerkingen. En het oppervlak is niet alleen harder, maar
ook nog eens tien keer meer krasbestendig. Daar pluk je dus een leven lang de vruchten van.

NIEUWE KLEUREN

GROHE
SUPERSTEEL

000 I StarLight Chrome

GL0 I Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset

A00 I Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel

DC0 I SuperSteel

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DL0 I Brushed Warm Sunset

AL0 I Brushed Hard Graphite

EN0 I Brushed Nickel

GROHE StarLight
Chroom

GROHE PVD
10 x meer krasbestendig
3 x harder oppervlak

ZIET ER SUPER UIT – IS SUPER STERK
Om goed te functioneren moet keukenapparatuur tegen een
stootje kunnen. Het SuperSteel-oppervlak van GROHE voldoet
hier ruimschoots aan. Deze innovatieve PVD-coating is maar
liefst tien keer meer krasbestendig dan chroom. Het oppervlak
staal ziet er niet alleen ongelofelijk goed uit, maar bewijst ook
zijn kwaliteiten in de dagelijkse praktijk. Vingerafdrukken op
het oppervlak? Niet hier. En ook microben en bacteriën houden
zich er niet schuil, wat het gevaar van microbiële besmetting
enorm reduceert. Kortom: het oppervlak van de apparatuur blijft
hygiënisch schoon, dag na dag.

Chroom
Nikkel

Nikkel

Messing
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GROHE KEUKEN PRAKTISCHE KENMERKEN GROHE ZERO
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GROHE
COOLTOUCH
Geen risico op verbranding door hete
oppervlakken dankzij 100 % GROHE CoolTouch.
Verkrijgbaar in de volgende lijnen:
GROHE Red, GROHE Blue, Essence, Concetto, Eurosmart

GROHE ZERO
(Lood- en nikkel VRIJ)
Dankzij de geavanceerde binnenste waterwegen
komt het water niet in contact met lood en nikkel.
Verkrijgbaar in de volgende lijnen:
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan, Europlus
Concetto, Essence New
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WATERSYSTEMEN
Water, de bron van alle leven, fris, vrij stromend en essentieel.
Onze watersystemen voor zuiverheid, optimaal gemak en
waterbesparing. Verantwoord genieten van het kraanwater
bij je thuis of op kantoor.

GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN
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GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN

01
GROHE
BLUE
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02
GROHE
RED
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GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN GROHE BLUE
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GROHE
BLUE
Geniet van de voordelen van vers gefilterd water,
waar je ook maar bent. Binnen de uitgebreide
GROHE Blue-serie tref je modellen die voor elke
situatie ontworpen zijn – of het nu gaat om gefilterd,
plat of bruisend water uit de kraan in je eigen keuken,
of om een model dat bij uitstek geschikt is voor
kantoor of professioneel gebruik. Je hebt simpelweg
behoefte aan gefilterd water in jouw keuken? Dan is
onze ‘instapkraan’ de perfecte keuze. Alle versies van
GROHE Blue zijn uitgevoerd conform hetzelfde strak
moderne design, intuïtieve bediening en ingebouwd
gebruiksgemak.

01

02

03

GROHE BLUE
HOME

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

De superieure oplossing voor bij je thuis.

De oplossing voor kantoren en kleine/middelgrote
ondernemingen.

Perfect gefilterd water.
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GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN BLUE HOME
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nieuw
GROHE BLUE
HOME
JOUW EIGEN
WATERBRON
GEKOELD EN BRUISEND
Heb je jouw gekoelde drinkwater liever plat of bruisend?
Ergens daar tussenin? Met GROHE Blue Home is de keus
volledig aan jou. Allereerst wordt het water gefilterd om
onzuiverheden te verwijderen. Vervolgens wordt het gekoeld
om die frisse bergsmaak te creëren. En als je de kraan aanzet
bepaal je met een simpele druk op de knop of het plat, licht
bruisend of bruisend water is dat je glas in stroomt.
Vers water precies aangepast aan jouw smaak, rechtstreeks
stromend uit de kraan – het is zo simpel als 1, 2, 3. De hendel
aan de rechterzijde van de GROHE Blue-kraan mengt, zoals
gebruikelijk, heet en koud water, terwijl de knop links zorgt
voor gekoeld en gefilterd water, en bepaalt hoe bruisend jouw
drinkwater is – van volledig plat tot barstend van de bubbels.
Een led-indicatielampje in de knop verandert van kleur zodat
je direct ziet welk koolzuurniveau je gekozen hebt – plat, licht
bruisend of bruisend. Ook maakt het lampje je duidelijk als de
filtercapaciteit gedaald is tot onder 10 % en verversing spoedig
noodzakelijk zal zijn. Je kunt bovendien de watertemperatuur
aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur, tussen 6 en 10 °C.

GROHE.NL
KEUKEN >
BLUE HOME
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WE VERTELLEN GRAAG WELKE VOORDELEN
GROHE BLUE HOME TE BIEDEN HEEFT:
Uitloop, 150° draaibaar

Stelt je toch eens voor: je drinkt water, vers uit een bron
in de bergen – je voelt dat je leeft, lest je dorst en ervaart
absolute puurheid. En stel je nu eens datzelfde, gezondheid
schenkende en onbezoedelde water voor dat rechtstreeks
uit uw keukenkraan stroomt. Dankzij het watersysteem
GROHE Blue Home wordt dit realiteit in je eigen huis. Het
transformeert regulier kraanwater en filtert het; het resultaat
is een smaakbeleving zo fris en puur als de natuur bedoelde.
Wat jouw idee van perfecte verfrissing door water ook is –
gefilterd, gekoeld, bruisend of dat alles samen – GROHE Blue
Home maakt het mogelijk voor je, rechtstreeks uit de kraan.

SMAAK

Uitloop met twee waterwegen
voor ongefilterd kraanwater
en gefilterd drinkwater

Hygiënische mousseur met twee uitgangen
voor gefilterd en ongefilterd water

GROHE-filters verwijderen onzuiverheden waardoor het zuivere,
frisse water zelfs beter smaakt dan mineraalwater uit flessen

GEZONDHEID
de kleinste deeltjes worden verwijderd en de waardevolle
mineralen blijven bewaard: met GROHE Blue is het makkelijk
om van de heilzame eigenschappen van water te genieten

Hendel met structuur voor betere grip

GEMAK
geen gesjouw meer om flessen water naar huis te krijgen

DUURZAAMHEID
milieuvriendelijker, minder afval door verpakking en productie
in vergelijking met mineraalwater uit flessen
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Cartouche met GROHE SilkMove
technologie voor normaal leidingwater

GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN BLUE HOME

grohe.nl

PLAT, LICHT BRUISEND OF BRUISEND:
MAAK ZELF DE KEUZE
Hoe bruisend wil jij je water? ’t Is allemaal een kwestie
van smaak. GROHE Blue Home heeft een eenvoudig
en intuïtief mechanisme waarmee je de hoeveelheid
koolzuur in je drinkwater met een druk op de knop
regelt. Voor heerlijk koel gefilterd water, precies waar
jij – en je gezin – van houdt.

Drink je je water het liefst gekoeld en zonder bubbels dan is
er niets simpeler: Druk gewoon op de bovenste knop. De led
licht blauw op en je glas wordt gevuld met heerlijk fris water.
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Bruisend – maar niet teveel bubbels? Liever licht bruisend?
Komt eraan. Druk achtereenvolgens op beide knoppen –
de led licht turquoise op – en aan het water worden fijne
bubbels toegevoegd.

Bruisend water met lekker veel bubbels? Als dat jouw keuze
is, druk dan simpelweg op de onderste knop – de led licht
groen op – voor uw perfecte glas water.

GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN BLUE HOME

GEZONDER LEVEN VANAF DE BRON

GEMAK UIT DE KRAAN

Water is het meest waardevolle en fascinerende
element op aarde, de bron van alle leven, met
bewezen voordelen voor gezondheid, welbehagen
en zelfs uiterlijk. De „Deutsche Gesellschaft für
Ernährung“ (Duitse vereniging voor voedingsmiddelen)
raadt aan om minimaal twee liter water per dag
te drinken.

Denk eens aan die energie en het gedoe om een
voorraad flessenwater thuis bij de hand te hebben.
Je koopt het eerst in de supermarkt, sjouwt het van
de auto naar huis. Eenmaal thuis moet je er ergens
een plekje uit het zicht voor vinden. Tot slot moet
je dan nog de plastic flessen inleveren of recyclen
waarna het hele proces opnieuw kan beginnen.

Veel mensen kiezen ervoor om flessenwater te
kopen. Ze vinden het beter smaken of ze denken
dat het gezonder is dan kraanwater. Nochtans
heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond
dat, dankzij strikte regelgeving en controle van
de drinkwatervoorziening, kraanwater minstens
even goed is als water uit de fles.

Door het GROHE Blue systeem in je keuken te installeren,
ben je klaar met het gezeul en het ongemak van
flessenwater zonder dat smaak en gezondheid erbij
inschieten. Draai gewoon de kraan open en geniet
van een ongeëvenaarde, verfrissende ervaring. En
dat is alles.

Onze voorliefde voor bruisend mineraalwater is
een andere reden waarom mensen een klein fortuin
spenderen aan water uit flessen. Nu biedt GROHE
Blue alle voordelen van water uit de fles, direct uit
de kraan. Deze kraan zorgt voor een fantastische
smaak en biedt ook de optie om je water bruisend
te maken. Dit maakt van GROHE Blue de ultieme
oplossing, niet enkel voor een goede gezondheid,
ook voor een heerlijke smaak.

Er is een verbazingwekkende hoeveelheid van zeven
liter water nodig om slechts één liter mineraalwater
uit de supermarkt te maken. Dan hebben we het
nog niet over de benodigde energie, de CO2-uitstoot
en de 1,5 miljoen ton plastic verpakkingsmateriaal
die elk jaar door de industrie wordt gebruikt.
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WATER MOET DE PLANEET NIETS KOSTEN

Bij GROHE doen we er altijd alles aan om de toekomst
van water, onze meest kostbare natuurlijke rijkdom,
veilig te stellen. Dit is de drijvende kracht achter de
ontwikkeling van producten zoals GROHE Blue, die
mensen helpen om hun water- en energieverbruik
te beheren.

GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN BLUE HOME

grohe.nl

DE MAGIE ZIT IN HET FILTER
Voor onze GROHE Blue-systemen werkten we
samen met BWT, Europa’s toonaangevende
professionals op het gebied van gefilterd water,
om er zeker van te zijn dat ons systeem een
ongeëvenaarde zuivere drinkervaring oplevert.
Elke GROHE Blue Home starterset wordt geleverd
met ons standaard high-performance S-Size-filter.
Het maakt gebruik van een vijfstaps filtratieproces
om zelfs de kleinste deeltjes uit leidingwater te
verwijderen, terwijl het alle belangrijke mineralen
die je gezondheid ten goede komen ongemoeid laat.

WATERINVOER

INSTELLING BYPASS
Een kleine hoeveelheid kalkdeeltjes
in het water is belangrijk voor
een aangename smaak en juiste
mineralenbalans. Door de instelling
van de bypass kan een kleine
hoeveelheid water worden gefilterd
zonder dat kalkdeeltjes in de
ionenwisselaar worden verwijderd.
WATERUITVOER
FILTRATIE IN VIJF STAPPEN

BYPASS WATERFILTRATIE

BYPASS WATERSTROOM

Daarnaast zijn er twee andere filters
beschikbaar.
Als je in een gebied met zacht water woont,
is het geactiveerde koolfilter geschikt voor
jou. Het verbetert de smaak, maar laat de
koolzuurniveaus in het water ongemoeid.
Voor de beste smaak- en gezondheidsvoordelen
is het magnesium+-filter de ideale keuze.
Het voegt tot 35 mg/l magnesium aan je

FIJNE FILTRATIE
Vangt zelfs de fijnste resterende
deeltjes.

GEACTIVEERDE CARBONFILTRATIE
Een tweede filterproces voor een
maximale smaakervaring. Bypasswater
wordt gefilterd en gezuiverd met
behoud van essentiële mineralen.

HIGH-PERFORMANCE
IONENWISSELAAR
Verwijdert kalk- en metaaldeeltjes.

dagelijkse mineralenhuishouding toe. Terwijl
het zorgt voor de lekkerst mogelijke koffie
en thee.
Bezoek voor meer informatie over onze
verschillende filters: www.grohe.nl

GEACTIVEERD EERSTE KOOLFILTER
(= SMAAKVERBETERING)
Verwijdert chloor en bepaalde
organische stoffen, zoals insecticiden
en pesticiden, voor een schonere,
frissere smaak.

PRE-FILTRATIE
Filtert grove deeltjes zand en vuil.
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nieuw

GROHE.NL
KEUKEN >

ELKE GROHE BLUE HOME BEVAT:

BLUE HOME

CO2-FLES 425 G

S-SIZE FILTER

KOELER GROHE BLUE HOME

31 454 000 / 31 454 DC0
GROHE Blue Home
keukenmengkraan
L-uitloop

31 455 000 / 31 455 DC0
GROHE Blue Home
keukenmengkraan
C-uitloop

Kleuropties:
000 I StarLight Chroom |
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DC0 I SuperSteel

31 456 000 / 31 456 DC0
GROHE Blue Home
keukenmengkraan
U-uitloop

31 498 000 / 31 498 DC0
GROHE Blue Home
keukenkraan
mono

GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN GROHE BLUE PROFESSIONAL

grohe.nl

Stille waters hebben diepe
gronden. Niets is simpeler
wanneer uw voorkeur uitgaat
naar koel en plat water.

Liever juist licht bruisend?
Komt eraan.

31 323 DC1
GROHE Blue Professional Starterkit bestaat uit:
Eengreepsmengkraan met filterfunctie,
waterfilter inclusief filterkop,
koeler en koolzuurhouder

GROHE BLUE
PROFESSIONAL
DE FRISSE BRON VOOR
KANTOORKEUKENS
Heb je jouw gekoelde drinkwater liever plat of
bruisend? Ergens daar tussenin? Met GROHE Blue
is de keus volledig aan jou. Allereerst wordt het
water gefilterd om onzuiverheden te verwijderen.
Vervolgens wordt het gekoeld om die frisse
bergsmaak te creëren. En als je de kraan aanzet
bepaalt je met een simpele draai van de greep
of het plat, licht bruisend of bruisend water is
dat je glas in stroomt.
Vers water precies aangepast aan jouw smaak,
rechtstreeks stromend uit de kraan – het is zo
simpel als 1, 2, 3. De greep aan de rechterzijde van
de GROHE Blue-kraan mengt, zoals gebruikelijk,
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heet en koud water, terwijl de greep links zorgt
voor gekoeld en gefilterd water, en bepaalt hoe
bruisend uw drinkwater is – van volledig plat tot
barstend van de bubbels.
Een led-indicatielampje in de greep verandert van
kleur zodat je direct ziet welk koolzuurniveau u
gekozen heeft – plat, halfbruisend of bruisend. Ook
maakt het lampje je duidelijk als de filtercapaciteit
gedaald is tot onder 10 % en verversing spoedig
noodzakelijk zal zijn. Je kunt bovendien de
watertemperatuur aanpassen aan uw persoonlijke
voorkeur, tussen 6 en 10 °C.

Sprankelend water,
verlevendigd met bubbels.

GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN GROHE BLUE PROFESSIONAL

grohe.nl

GROHE.NL
KEUKEN >
BLUE PROFESSIONAL

31 324 001 / 31 324 DC1
GROHE Blue Professional Starterkit
bestaat uit: Eengreepsmengkraan
met filterfunctie, filter inclusief filterkop,
koeler en CO2 fles

31 346 001 / 31 346 DC1
GROHE Blue K7 Professional Starterkit
bestaat uit: Eengreepsmengkraan
met filterfunctie, filter inclusief filterkop,
koeler en CO2 fles

31 355 001 / 31 355 DC1
GROHE Blue Professional Starterkit
bestaat uit: Eengreepsmengkraan
met filterfunctie, filter inclusief filterkop,
koeler en CO2 fles

ELKE GROHE BLUE PROFESSIONAL BEVAT:

31 347 002 / 31 347 DC2
GROHE Blue Minta Professional Starterkit
bestaat uit: Eengreepsmengkraan
met filterfunctie, filter inclusief filterkop,
koeler en CO2 fles

31 323 001 / 31 323 DC1
GROHE Blue Professional Starterkit
bestaat uit: Eengreepsmengkraan
met filterfunctie, filter inclusief filterkop,
koeler en CO2 fles

FILTER INCLUSIEF FILTERKOP,
KOELER EN CO2 FLES

Kleuropties:
001/002 I StarLight Chroom |
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DC1/DC2 I SuperSteel

31 302 001 / 31 302 DC1
GROHE Blue Professional Starterkit
bestaat uit: Eengreepsmengkraan
met filterfunctie, filter inclusief filterkop,
koeler en CO2 fles

GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN GROHE BLUE PURE

GROHE BLUE
PURE
DE WATERVEREDELAAR
Als je houdt van puur, ongekoeld water, is GROHE Blue
Pure beslist iets voor jou. Met de rechtergreep van
de GROHE Blue Pure kraan meng je zoals gewoonlijk
warm en koud water, met de linkergreep krijg je
gefilterd water. Voor de stijl van de kraan kun je kiezen
uit vier opties – C- of U-uitloop, GROHE Blue K7 met
optionele, uittrekbare handdouche of GROHE Blue
Minta, of voeg een elegante GROHE Blue Mono kraan
toe naast de bestaande kraan – de keuze is aan jou.

33 249 001
GROHE Blue Pure Starterkit
bestaat uit: eengreepsmengkraan
met filterfunctie en filter
inclusief filterkop

GROHE.NL
KEUKEN >
BLUE PURE
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GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN GROHE BLUE PURE
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ELKE GROHE BLUE PURE BEVAT:

31 345 002 / 31 345 DC2
GROHE Blue Minta nieuw Pure Starterkit
bestaat uit: Eengreepsmengkraan
met filterfunctie en filter
inclusief filterkop

33 249 001 / 33 249 DC1
GROHE Blue Pure Starterkit
bestaat uit: Eengreepsmengkraan
met filterfunctie en filter
inclusief filterkop

31 344 001 / 31 344 DC1
GROHE Blue K7 Pure Starterkit
bestaat uit: Eengreepsmengkraan
met filterfunctie en filter
inclusief filterkop

31 299 001 / 31 299 DC1
GROHE Blue Pure Starterkit
bestaat uit: Eengreepsmengkraan
met filterfunctie en filter
inclusief filterkop
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Kleuropties:
001/002 I StarLight Chroom |

DC1/DC2 I SuperSteel

31 301 001 / 31 301 DC1
GROHE Blue Mono Pure Starterkit
bestaat uit: Eengreepsmengkraan
met filterfunctie en filter
inclusief filterkop

GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN GROHE BLUE ACCESSORIES

GROHE BLUE
ACCESSORIES
Geniet maximaal van heerlijk gekoeld en gefilterd water
direct uit de kraan dankzij ons assortiment GROHE Blue
accessoires. Filters voor alle GROHE Blue kranen, CO2flessen voor GROHE Blue Chilled & Sparkling en het
eigen assortiment GROHE waterglazen en karaffen,
je vindt alles wat je nodig hebt om bij je thuis volop
te genieten van lekker fris gekoeld water.

GROHE.NL
KEUKEN >
BLUE ACCESSORIES
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40 422 000
GROHE Blue CO2-fles
425 g 4 stuks
Verkrijgbaar als:
40 687 000
GROHE Blue CO2-navullingfles
425 g 4 stuks

40 405 000
GROHE Blue glazen karaf

40 434 001
GROHE Blue reinigingspatroon
40 437 000
GROHE Blue glas
zes stuks

40 694 000
adapter voor GROHE Blue BWT
filterkop; uitsluitend te gebruiken
in combinatie met 40 434 001

40 404 001
GROHE Blue S Size filter
Capaciteit 600 l
bij KH-waarde 15

40 848 000 / 40 848 SD0
GROHE Blue drinkfles plastic (BPA vrij)
GROHE Blue drinkfles roestvrij staal
500 ml
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40 430 001
GROHE Blue M Size filter
Capaciteit 1500 l
bij KH-waarde 15
40 412 001
GROHE Blue L Size filter
Capaciteit 3000 l
bij KH-waarde 15

40 547 001
GROHE Blue
geactiveerd koolfilter
voor regio’s met waterhardheid
< KH-waarde 9
Capaciteit 3000 l
40 691 001
GROHE Blue Magnesium+
filter met magnesium
en premium smaak
Capaciteit 400 l
bij KH-waarde 15

GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN GROHE RED
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GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN GROHE RED

nieuw
GROHE
RED
DE NIEUWE HOTSPOT
IN UW KEUKEN
Nooit meer wachten tot de waterkoker klaar is. Met het
innovatieve GROHE Red systeem heb je een kraan voor
koud, warm en kokend heet water. Zo bespaar je tijd en
creëer je ruimte op het aanrecht, want de waterkoker
kan de deur uit. GROHE Red is de perfecte combinatie
van een standaard keuken mengkraan en een kokend
heet waterkraan, in één kraan.

GROHE.NL
KEUKEN >
RED
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GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN GROHE RED

TECHNOLOGIE
WAAROP JE KUNT
VERTROUWEN

grohe.nl

Uitloop, 150° draaibaar

SCHONE,
FRISSE SMAAK
Afgescheiden inwendige
waterkanalen voor normaal
en kokend heet water

Gefilterd water verhit tot 100 °C voor een exceptionele
smaakervaring (GROHE Red filter optioneel verkrijgbaar).

MINDER AFVAL

Naar voren draaiende hendel
met gekartelde structuur
voor een betere grip

Je neemt alleen die hoeveelheid kokend heet water die je
nodig hebt, zo bespaar je niet alleen water maar ook energie.

NOOIT MEER
WACHTEN

Drukknop met ChildLock safety
voor kokend heet water

Kokend heet water zo beschikbaar via een druk op de knop,
nooit meer wachten tot waterkoker of ketel klaar zijn.
Cartouche met GROHE
SilkMove-technologie
voor normaal leidingwater

MEER RUIMTE
OP HET
WERKBLAD
Geen waterkoker en rommelige aanblik meer. GROHE Red
is een kraan voor koud, warm en kokend heet water.
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GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN GROHE RED

EEN IDEALE EENVOUDIGE
OPLOSSING
PROEF HET VERSCHIL
Gebruik GROHE Red in combinatie met een GROHE Red filter
(optioneel verkrijgbaar) en krijg fris net gefilterd water kokend heet
uit je kraan. Geniet van de fantastisch pure smaak van thee of koffie.
Alle boilers van deze collectie zijn gemaakt van titanium dat geen
metaalsmaak geeft aan het water. Titanium is ook bijzonder goed
bestand tegen corrosie en kalkaanslag, wat zorgt voor een constant
heerlijke smaak tijdens de hele levensduur van de kraan.
RUIMTE IN UW KEUKEN
Welke drukke keuken heeft niet meer ruimte op het werkblad nodig?
Dankzij GROHE Red verdwijnen waterkoker en bijbehorende rommel
van het werkblad en krijg je zowel warm en koud gemengd water
als kokend heet water uit een en dezelfde keukenkraan. De compacte
boiler van het systeem is zo ontworpen dat die discreet past in het
kastje onder de gootsteen waardoor je nog meer ruimte op het werkblad
krijgt. Bovendien krijgt je keuken hierdoor een net en verzorgd uiterlijk.
BESPAAR KOSTBARE TIJD
Nooit meer een waterkoker aan de kook brengen, nooit meer wachten
tot het hoognodige kopje thee klaar is. We hebben het allemaal
razend druk. De tijd die verloren gaat aan het wachten op kokend
heet water is gewoon weer meer tijd die opgaat aan huishoudelijke
taken. Daar is helemaal niets ontspannend aan. Pasta koken, groenten
blancheren of flesvoeding klaarmaken, met GROHE heb je meteen
kokend heet water wanneer je het nodig hebt. Wachten hoeft niet meer.
BESPAAR WATER EN ENERGIE
Hoe vaak gebruik je de waterkoker? Hoe vaak maak je eigenlijk gebruik
van de kraan? Met GROHE Red neem je enkel die hoeveelheid heet
water die je nodig hebt. Je bespaart dus kostbare tijd en water.
In combinatie met de GROHE Red boiler, die een keukenboiler kan
vervangen, bespaart het systeem zelfs nog meer water. De GROHE
Red boiler levert direct het verwarmde water voor zowel kokend
heet als warm water voor de mengkraan. Geen waterverspilling
meer terwijl je wacht tot het de optimale temperatuur heeft.
KOKEND HEET WATER UIT DE KRAAN
Hoeveel keer per dag vul je een ketel om water te koken? Van de
eerste kop thee in de ochtend tot een pastamaaltijd laat in de avond;
talloze keren koken we water, vaak veel meer dan we nodig hebben.
Met GROHE Red heb je de beschikking over water van 100 °C wanneer
je maar wilt. Niet alleen erg gemakkelijk, maar het bespaart ook water
en tijd.
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TECHNOLOGIE
WAAROP JE KUNT
VERTROUWEN
Koken, schoonmaken, steriel maken… Om nog maar
niet te spreken van die verfrissende kopjes thee
en koffie. Er zijn zo veel dingen waar we elke dag
van ons leven kokend heet water voor gebruiken;
waarom dan niet zo snel, gemakkelijk en economisch
mogelijk? Dankzij het GROHE Red-systeem geniet
je onmiddellijk van het gemak van kokend heet water
zonder het gedoe met een ketel. En daar komen nog
diverse andere voordelen bij. Geniet van een zuiverder
smaak met beter maatwerk dan een ketel en verbruik
bovendien door minder energie. Gewoon uit de kraan,
steeds weer. Met GROHE Red stroomlijn je jouw
keukenbezigheden, kun je kiezen uit drie geweldige
designs en heb je het gemak dat al je waterbehoeften
in de keuken samenkomen in één strak vormgegeven
kraan.

CHILDLOCK
Veiligheid is van het grootste belang in een
gezinskeuken. Daarom zijn GROHE Red kranen
uitgerust met een kinderbeveiliging die
verbranding praktisch onmogelijk maakt:
het kokend heet water komt pas uit de kraan
als je eerst de linkergreep uittrekt en vervolgens
draait.
GROHE RED TITANIUM BOILER
Alle boilers van onze GROHE Red collectie
zijn van titanium gemaakt. In vergelijking
met metalen als roestvrij staal en koper,
die veel gebruikt worden in boilers, is
titanium zeer goed bestand tegen corrosie
en kalkaanslag. Dit biedt perfecte prestaties
voor de lange termijn. Het zorgt er ook voor
dat er geen enkele metaalsmaak aan het
water wordt afgegeven.
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GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN GROHE RED

Een GROHE Red-boiler* bespaart kosten
en energie – door een verbeterd design
en een verbeterde isolatie verdient de boiler
een A-status voor zijn rendement.

Ga je op vakantie? Zet de boiler dan
simpelweg in de vakantiemodus, waardoor
het water niet warmer wordt dan 60 °C en
je nog meer energie bespaart.

* GROHE Red-boiler maat L:
Energierendement klasse A; warmteverlies max. 15,9 Wh
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Boiler maat L
voor 5,5 l kokend
heet water in één keer

Daar komt nog bij dat bij de
vervaardiging van de watertank
gebruik is gemaakt van titanium,
waardoor de boiler enorm
duurzaam is en niet zal corroderen.

GROHE KEUKEN WATERSYSTEMEN GROHE RED

grohe.nl

nieuw
GROHE.NL
KEUKEN >
RED
ELKE GROHE RED BESTAAT UIT:
L SIZE BOILER & FILTERSET.

30 032 001 / 30 032 DC1
GROHE RED Mono
C-uitloop, L Size

30 338 001 / 30 338 DC1
GROHE RED Mono
L-uitloop, L Size

BOILER L SIZE

30 324 001 / 30 324 DC1
GROHE RED Duo
L-uitloop, L Size
30 031 001 / 30 031 DC1
GROHE RED Duo
C-uitloop, L Size

De filter is optioneel en raden we aan
bij een water hardheid van 10 of hoger.
30 144 001 / 30 144 DC1
GROHE RED Duo
U-uitloop, L Size
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Kleurenopties:
001 I StarLight Chroom |

DC1 I SuperSteel
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GROHE PREMIUM
LIFESTYLE COLLECTIES
Bij GROHE begrijpen we dat de keuken een verlengstuk
is van jezelf. Het is meer dan enkel maar een ruimte om
te koken en schoon te maken. In de keuken wordt een
groot deel van de tijd doorgebracht. Het is het kloppend
hart van ieder huishouden. We hebben daarom een
uitgebreid productassortiment ontwikkeld waarmee
de gepassioneerde kok thuis kan schitteren. Hij of zij
zal kunnen genieten van professionele functionaliteit
die je nooit in de steek laat. Functies op maat zullen
helpen om nog beter te presteren met een intelligent
design afgestemd op je persoonlijke smaak en voorkeuren.
Met de GROHE Premium Lifestyle Collecties kun je
de keuken compleet je eigen karakter meegeven.

GROHE KEUKEN PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES K7
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GROHE KEUKEN PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES K7

GROHE
K7
De serie K7, slank en opvallend, biedt een kraan in
professionele stijl in twee uitloophoogtes, met 360°
arm. De varianten met draaibare uitloop vergroten
eenvoudig het werkveld met een druk op de knop
wissel je bovendien snel tussen de gewone straal
naar de krachtige douchestraal. K7 zorgt voor ultieme
flexibiliteit in keukens waar prestaties er echt toe doen.
32 950 000
Keukenmengkraan
met professionele handdouche

GROHE.NL
KEUKEN >
K7
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32 176 000
Keukenmengkraan
met uittrekbare handdouche
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32 175 000 / 32 175 DC0
Keukenmengkraan

31 379 000 / 31 379 DC0
Keukenmengkraan
met professionele handdouche

32 176 000 / 32 176 DC0
Keukenmengkraan
met uittrekbare handdouche

GROHE.NL
KEUKEN >
K7
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32 950 000 / 32 950 DC0
Keukenmengkraan
met professionele handdouche
Kleurenopties:
000 I StarLight Chroom |

DC0 I SuperSteel

GROHE KEUKEN PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES K7 FOOTCONTROL

grohe.nl

nieuw
GROHE
K7 FOOTCONTROL
Maak van uw keuken een professionele keuken met de
K7 FootControl kraan. Geniet van de hoge kwaliteit van
de K7 met de professionele sprayfunctie en uittrekbare
slang gecombineerd met het gemak van de FootControl
technologie. De architectonische vorm van de kraan
maakt het een design op zich. Met de uitzonderlijke
eigenschappen van de K7 hoef je geen enkele uitdaging
meer uit de weg te gaan. Voor drukke keukens waar
efficiëntie een must is, is de K7 FootControl een ware
aanwinst.

30 312 000 / 30 312 DC0
Elektronische keukenmengkraan
met professionele spray

Kleurenopties:
000 I StarLight Chroom |
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GROHE
MINTA
Een stijlvolle, kleine keuken betekent niet dat je afbreuk
hoeft te doen aan prestaties. Het eerste wat je zal opvallen
aan GROHE ‘s Minta kraan is de gladde, schone silhouet,
ideaal voor een hedendaagse keuken. Maar waarvan je dag
in en dag uit van zult genieten is de fantastische flexibiliteit.
Een uittrekbare mousseur maakt bovendien het reinigen
en spoelen eenvoudig.

30 274 000 / 30 274 DC0
Keukenmengkraan
L-uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

32 168 000 / 32 168 DC0
Keukenmengkraan
L-uitloop
met uittrekbare mousseur

Kleurenopties:
000 I StarLight Chroom |
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31 375 000 / 31 375 DC0
Keukenmengkraan
L-uitloop

32 488 000 / 32 488 DC0
Keukenmengkraan
U-uitloop

32 067 000 / 32 067 DC0
Keukenmengkraan
U-uitloop
met uittrekbare mousseur
32 322 000 / 32 322 DC0
Keukenmengkraan
U-uitloop
met uittrekbare mousseur
(2 straalsoorten)

Kleurenopties:
000 I StarLight Chroom |
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32 917 000 / 32 917 DC0
32 917 LSO / 32 917 KS0
Keukenmengkraan
C-uitloop

32 918 000 / 32 918 DC0
Keukenmengkraan
C-uitloop
met uittrekbare mousseur
32 918 00E
met GROHE EcoJoy
32 321 000 / 32 321 DC0
Keukenmengkraan
C-uitloop
met uittrekbare mousseur
(2 straalsoorten)

Kleurenopties:
000/00E I StarLight Chroom |
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DC0 I SuperSteel |

LS0 I MoonWhite |

KS0 I Velvet Black
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nieuw
GROHE
MINTA TOUCH
Modern en minimalistisch design. In de eenvoud
van het ontwerp schuilt de kracht. Want deze kraan
mag dan eenvoudig lijken, binnenin schuilen veel
praktische toepassingen. Dit EasyTouch model zorgt
voor een nette keuken en meer gebruiksgemak.

31 358 001
Elektronische keukenmengkraan
C-uitloop
met uittrekbare mousseur
(2 straalsoorten)

GROHE.NL
KEUKEN >
MINTA TOUCH
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GROHE
MINTA TOUCH

31 360 001 / 31 360 DC1
Elektronische keukenmengkraan
L-uitloop
met uittrekbare mousseur

31 358 001 / 31 358 DC1
Elektronische keukenmengkraan
C-uitloop
met uittrekbare mousseur
(2 straalsoorten)

Minta Touch is goedgekeurd en wordt aanbevolen voor gebruik door ouderen en personen met een handicap.
Het is getest door het Duitse onderzoeksinstituut GGT, Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik mbH,
en werd als „goed“ beoordeeld dankzij de one-touch technologie en het ergonomische design.

Kleurenopties:
001 I StarLight Chroom |
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GROHE KEUKEN PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES ZEDRA
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GROHE
ZEDRA

32 294 SD1
Keukenmengkraan
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

GROHE Zedra heeft een knop met wisselfunctie
waarmee je eenvoudig kunt variëren tussen
een krachtige en zachtere straal. Het gladde
chroomoppervlak is onderhoudsvriendelijk.
Even met een zachte doek schoonvegen is al
voldoende om de kraan weer te laten glanzen.
De GROHE Zedra is in alle opzichten een topkraan:
praktisch, hoogwaardig en mooi om te zien.

GROHE.NL
KEUKEN >
ZEDRA
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32 294 001
Keukenmengkraan
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)
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32 553 000 / 32 553 SD0
Keukenmengkraan
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

32 296 000 / 32 296 SD0
Keukenmengkraan
met uittrekbare mousseur
Kleurenopties:
000 I StarLight Chroom |
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GROHE
ZEDRA TOUCH
De opvallend brede, draaibare uitloop en de mooi vormgegeven
hendel met touch-functie combineren ergonomie en design.
En met de bijkomende GROHE EasyTouch technologie kun je de
watertoevoer regelen met één enkele aanraking. De temperatuur
van de Touch-functie kan vooraf worden ingesteld. Dus kies zelf
welke temperatuur je wil gebruiken, koud en warm.

30 219 001 / 30 219 DC1
Elektronische keukenmengkraan
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

Kleurenopties:
001 I StarLight Chroom |
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GROHE
ESSENCE
Zoals de naam van deze nieuwe serie keukenkranen
suggereert, is het ontwerp van de Essence teruggebracht
tot de absolute essentie. Het minimalistische ontwerp
van de Essence serie beschikt over moderne technologie,
gecombineerd met oog voor detail en comfort.
30 270 000
Keukenmengkraan
met hoge uitloop en
uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

GROHE.NL
KEUKEN >
ESSENCE
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nieuw
ONTDEK DE FASCINERENDE
NIEUWE KLEUREN VAN
HET ESSENCE-ASSORTIMENT
HARD GRAPHITE

| A00

COOL SUNRISE

| GL0

NIKKEL

| BE0

SUPERSTEEL

| DC0

GROHE liet zich inspireren door de kleurtrends die wereldwijd opdoken
op internationale designshows en komt nu – voor de eerste keer
gepresenteerd in de volledige Essence-lijn – met tien soorten afwerking
in kleur. Met de uitgebreide hoeveelheid maten, kleuren en afwerkingen
van de nieuwe Essence-serie heb je complete keuzevrijheid. De volledige
range – van mengkranen tot douches en accessoires – biedt je de keuze
uit vier verschillende kleuren met een elegante geborstelde dan wel een
tot in de finesses gepolijste afwerking. Ook leverbaar in SuperSteel en
chroom. Dat bedoelen wij met keuzevrijheid.

WARM SUNSET
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30 269 000
Keukenmengkraan
met hoge draaibare uitloop

30 270 000
Keukenmengkraan
met hoge uitloop
en met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

Kleurenopties:
000 I StarLight Chroom
DC0 I SuperSteel
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GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Cool Sunrise geborsteld

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Warm Sunset geborsteld

A00 I Hard Graphite
AL0 I Hard Graphite geborsteld

BE0 I Nikkel
EN0 I Nikkel geborsteld

GROHE KEUKEN PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES ESSENCE FOOTCONTROL

GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL
Ontdek de ideale combinatie van minimalistische vormgeving
met handsfree-bediening in de GROHE Essence FootControl
kraan. De strakke, eenvoudige lijnen van onze Essence kraan
zijn de perfecte aanvulling op een moderne keuken, terwijl
de one-touch FootControl je handen vrij houdt en je kraan
bacterievrij. Met een uittrekbare dual spray-functie en GROHE
StarLight afwerking, is de GROHE Essence FootControl de
perfecte keuze voor een stressloze keuken.

30 311 000 / 30 311 DC0
Elektronische keukenmengkraan
L-uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

Kleurenopties:
000 I StarLight Chroom |
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DC0 I SuperSteel

GROHE KEUKEN PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES ESSENCE PROFESSIONAL

DE KLEURRIJKE
WERELD VAN
ESSENCE PROFESSIONAL
Geef de performance van je keuken een boost met de strak vormgegeven,
architectonische Essence Professional-kraan, ontworpen om je te voorzien
van professionele functies en gemak. Ieder detail is ontworpen met
gebruiksgemak in het achterhoofd, van de 360 graden draaibare, flexibele
uitloop tot het moeiteloos te bedienen EasyDock M magnetische systeem
voor de metalen handdouche met twee soorten straal. De hygiënische
santropene slang, uitgerust met GrohFlexx-technologie, laat zich niet alleen
gemakkelijk schoonmaken, maar is er ook in tien kleuren zodat hij een fraai
geheel vormt met elke keuken.
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nieuw

30 294 000 / 30 294 DC0
Keukenmengkraan
met professionele handdouche
(2 straalsoorten)

Combineer je Essence Professional (chroom/SuperSteel) met een keuze uit tien slangkleuren, zodat hij optimaal bij je keuken past.
Kleuropties (losse slang) alleen in combinatie met standaardversie 30 294 000/DCO:
30 321 MW0 I Pure Marmer
30 321 XC0 I Donker Grijs
30 321 YF0 I Geel
30 321 DP0 I Roze
30 321 DU0 I Purple
30 321 GE0 I Groen
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30 321 YR0 I Oranje
30 321 TY0 I Blauw

30 321 DG0 I Rood		
30 321 HG0 I Donker Bruin		

Kleurenopties:
000 I StarLight Chroom |

DC0 I SuperSteel 

GROHE KEUKEN PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES EUROCUBE

31 395 000
Keukenmengkraan
met professionele
handdouche
(2 straalsoorten)
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GROHE KEUKEN PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE
Eurocube is in twee versies beschikbaar. Keuze uit een model
met draaibare uitloop en een nieuwe semi-professionele
mengkraan met professionele handdouche (2 straalsoorten).
Met de sproeikop, gemonteerd op een veerslang (360°), is
het makkelijk switchen tussen twee straalsoorten. Ultieme
flexibiliteit en uiterst vakkundige prestaties gegarandeerd.

31 255 000
Keukenmengkraan

31 255 000 / 31 255 DC0
Keukenmengkraan

31 395 000 / 31 395 DC0
Keukenmengkraan
met professionele handdouche
(2 straalsoorten)

GROHE.NL
KEUKEN >
EUROCUBE
Kleurenopties:
000 I StarLight Chroom |
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GROHE KEUKEN PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES AMBI

GROHE
AMBI
Kies voor een hedendaagse klassieker met de Ambi-collectie.
Geavanceerde technologieën en subtiele designelementen
verenigd in twee Ambi-modellen, beide met de handige
functionaliteit van een 2-greeps model.

30 190 000
Cosmopolitan
2-greeps keukenmengkraan

30 189 000
Contemporary
2-greeps keukenmengkraan
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GROHE MERK

4

PRAKTISCHE KENMERKEN

11

GROHE WATERSYSTEMEN

31

GROHE PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIES

79

› GROHE PERFORMANCE COLLECTIES		

131

GROHE EUROPLUS

132

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

136

GROHE EURODISC

142

GROHE CONCETTO

146

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

152

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

156

GROHE EUROSMART

160

GROHE BAULOOP & BAUEDGE

166

GROHE EUROECO		

168

GROHE COSTA S

170

GROHE COSTA L

172

GROHE ZEEPDISPENSER 		
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GROHE
PERFORMANCE
COLLECTIES
Haal het maximum uit je keuken met de GROHE
Performance collecties. Ontwikkeld om een hele reeks
praktische eigenschappen te bieden zodat het in de
keuken makkelijker, veiliger en aangenamer koken is.
Perfecte oplossing binnen handbereik. Verschillende
soorten moderne designs, samen met veelzijdige
oogtetoepassingen en installatieopties, zorgen ervoor
dat GROHE Performance collecties heel wat functionaliteit
en voordelen bieden die je dagelijks leven verrijken.

GROHE KEUKEN PERFORMANCE COLLECTIES EUROPLUS

GROHE
EUROPLUS

33 933 002
Keukenmengkraan
medium uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

De Europlus heeft een moderne stijl en een slimme
ergonomische vormgeving. De elegante lijnen worden
geaccentueerd door de GROHE StarLight afwerking.
De greep staat onder een hoek van 7-graden, wat
samen met de GROHE SilkMove technologie zorgt
voor een zeer soepele bediening. Onder de hoge
uitloop kunnen de grootste pannen gevuld en
afgewassen worden. En de uittrekbare handdouche
is zeer handig voor ambitieuze koks.

GROHE.NL
KEUKEN >
EUROPLUS
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32 941 002
Keukenmengkraan
lage uitloop

33 930 002
Keukenmengkraan
medium uitloop

32 942 002
Keukenmengkraan
lage uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

33 933 002
Keukenmengkraan
medium uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)
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GROHE KEUKEN PERFORMANCE COLLECTIES EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Keukenmengkraan
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GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Ga op zoek naar de juiste balans in je keuken met onze
Eurodisc Cosmopolitan collectie. Lage of hoge uitlopen,
opties voor uittrekbare handdouche (2 straalsoorten)
en uittrekbare mousseur, met Eurodisc Cosmopolitan
komen elegante looks en praktische eigenschappen
harmonieus samen.

GROHE.NL
KEUKEN >
EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Keukenmengkraan

32 257 002
Keukenmengkraan
medium uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)
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32 259 002
Keukenmengkraan
hoge uitloop

33 770 002
Keukenmengkraan
medium uitloop

31 122 002
Keukenmengkraan
hoge uitloop
met uittrekbare mousseur
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GROHE
EURODISC
Combinatie van elegant design en praktische eigenschappen –
de Eurodisc-keukenmengkraan presteert op alle fronten.
Je taken in de keuken worden eenvoudig door de draaibare
uitloop en de vinvormige greep die met slechts twee vingers
te bedienen is. Volledige controle met minimale inspanning.
Combineer met een optionele uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten) voor een allround oplossing in elke drukke
keuken.

32 257 001
Keukenmengkraan
medium uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

GROHE.NL
KEUKEN >
EURODISC
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33 770 001
Keukenmengkraan
lage uitloop
32 257 001
Keukenmengkraan
lage uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

33 772 001
Keukenmengkraan
wandmontage
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GROHE
CONCETTO
Keuze uit een lage of medium uitloop, voorzien van een
draaibare uitloop met uittrekbare mousseur of dual spray.
Alle varianten ogen stijlvol en minimalistisch. De nieuwe
medium variant met uittrekbare handdouche maakt
schoonmaken en afspoelen nog eenvoudiger.

31 491 DCO
Keukenmengkraan
met professionele handdouche
(2 straalsoorten)

31 491 000
Keukenmengkraan
met professionele handdouche
(2 straalsoorten)

GROHE.NL
KEUKEN >
CONCETTO

Kleurenopties:
000 I StarLight Chroom |
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DC0 I SuperSteel

GROHE KEUKEN PERFORMANCE COLLECTIES CONCETTO

30 273 001
Keukenmengkraan
medium uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)
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31 128 001 / 31 128 DC1
Keukenmengkraan
medium uitloop

30 273 001 / 30 273 DC1
Keukenmengkraan
medium uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

grohe.nl

31 483 001 / 31 483 DC1
Keukenmengkraan
hoge uitloop
met uittrekbare mousseur
(2 straalsoorten)

31 129 001 / 31 129 DC1
Keukenmengkraan
medium uitloop
met uittrekbare mousseur

32 659 001 / 32 659 DC1
Keukenmengkraan
lage uitloop

32 663 001 / 32 663 DC1
Keukenmengkraan
hoge uitloop
met uittrekbare mousseur

Kleurenopties:
001 I StarLight Chroom |
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32 661 001 / 32 661 DC1
Keukenmengkraan
hoge uitloop

GROHE KEUKEN PERFORMANCE COLLECTIES EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Geen enkele keuken is hetzelfde. Wat in de ene omgeving
goed werkt, is niet altijd geschikt voor een andere ruimte.
Daarom maken we keukenkranen met uitlopen van
verschillende hoogtes en met of zonder uittrekbare mousseur.
Door alle keuzemogelijkheden is Eurostyle Cosmopolitan
de perfecte serie voor eigenlijk alle moderne keukens.

31 124 002
Keukenmengkraan
medium uitloop

GROHE.NL
KEUKEN >
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
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33 975 002
Keukenmengkraan
hoge uitloop

grohe.nl

31 126 002
Keukenmengkraan
hoge uitloop
met uittrekbare mousseur

33 977 002
Keukenmengkraan
lage uitloop

31 124 002
Keukenmengkraan
medium uitloop
31 159 002
voor PreWindow

31 482 002
Keukenmengkraan
hoge uitloop
met uittrekbare mousseur
(2 straalsoorten)
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30 221 002
Keukenmengkraan
hoge uitloop

33 982 002 + 18 383 002
Keukenmengkraan
wandmontage
met plateau

GROHE KEUKEN PERFORMANCE COLLECTIES EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
Eenvoud vormt de basis voor goed design en functionaliteit.
Daarom richt het Eurosmart Cosmopolitan-aanbod van
GROHE zich op de essentie om een collectie uit te werken
met duurzame details en architecturale uitstraling.
Geef ergonomie en architecturale lijnen een centrale plek
in je keuken dankzij Eurosmart Cosmopolitan. De eenvoud
van deze collectie betekent geenszins een gebrek aan keuze:
van drie mogelijke hoogtes tot gebruiksvriendelijke draaibare
uitloop, je vindt beslist een oplossing die prima past bij jou
en je moderne keuken.

31 481 000
Keukenmengkraan
hoge uitloop
met uittrekbare mousseur
(2 straalsoorten)

GROHE.NL
KEUKEN >
EUROSMART COSMOPOLITAN
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32 843 000 / 32 843 DC0
Keukenmengkraan
hoge uitloop

30 193 000 / 30 193 DC0
Keukenmengkraan
medio uitloop

32 843 00E
met GROHE EcoJoy

32 842 000
Keukenmengkraan
lage uitloop
31 481 000
Keukenmengkraan
hoge uitloop
met uittrekbare mousseur
(2 straalsoorten)

Kleurenopties:
000/00E I StarLight Chroom |
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GROHE KEUKEN PERFORMANCE COLLECTIES EUROSMART

GROHE
EUROSMART

30 305 000
Keukenmengkraan
lage uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

Creëer een keuken die het hele gezin plezier bezorgt
met de nieuwe GROHE Eurosmart. Moeiteloze bediening,
ongeëvenaarde prestaties en nauwkeurige, veilige
temperatuurbeheersing gecombineerd in een slank
modern design. De solide, cilindervormige behuizing,
de elegante boog op de uitloop – de nieuwe Eurosmart
collectie ziet er prachtig uit en is zeer veelzijdig. Beschikbaar
in twee verschillende hoogtes, voorzien van een handige
draaibare uitloop. Optioneel kan er gekozen worden
voor de waterbeparende GROHE EcoJoy-functie of
de energiebesparende GROHE SilkMove ES cartouche
(koude start). Het is overduidelijk, de nieuwe Eurosmart
is meer dan ooit geschikt voor een drukke gezinskeuken.
Upgrade je keuken met de nieuwe, uittrekbare
Eurosmart-mengkraan. De Eurosmart Pull-Out is
uitgevoerd met de basisfuncties van de Eurosmart,
met als extra een handige, uittrekbare handdouche
met twee standen. Hiermee volbreng je jouw dagelijkse
keukentaken met het grootste gemak. De uittrekbare,
verstelbare handdouche geeft meer werkruimte voor
de mengkraan en je wisselt eenvoudig tussen de twee
straalsoorten. Dankzij het EasyDock-mechanisme laat
de sproeikop zich gemakkelijk uittrekken en soepel
terugplaatsen, steeds weer. De Eurosmart Pull-Out
wordt geleverd met een glanzend chromen of een matte
SuperSteel-afwerking en past zo perfect bij je keuken.

GROHE.NL
KEUKEN >
EUROSMART
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Keukenmengkraan
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

EasyDock

Geïntegreerde temperatuurbegrenzer
Lood- en
nikkelvrij
SpeedClean
mousseur

Dankzij 100 % Grohe CoolTouch geen
verbrandingen op hete oppervlakken.

MODERNE
VORMGEVING &
SLIMME
TECHNOLOGIE

GROHE-cartouche met geïntegreerde
temperatuurbegrenzer Kan individueel worden
ingesteld op de gewenste maximale watertemperatuur.
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EasyExchange
De mousseur is makkelijk te
monteren en demonteren met
enkel maar een muntje
35-mm patroon met geïntegreerde
temperatuurbegrenzer

GROHE KEUKEN PERFORMANCE COLLECTIES EUROSMART

grohe.nl

33 202 002 / 33 202 DC2
Keukenmengkraan
hoge uitloop
33 281 002 / 33 281 DC2
Keukenmengkraan
lage uitloop
lood- en nikkelvrij
30 260 002
Keukenmengkraan
lage uitloop
lood- en nikkelvrij
met GROHE SilkMove ES

30 305 000 / 30 305 DC0
Keukenmengkraan
lage uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

32 482 002
Keukenmengkraan
wandmontage

31 509 002
Keukenmengkraan
wandmontage
met 150 mm sprong
31 391 002
met 217 mm sprong

Ook verkrijgbaar als een set bestaande uit:
Keukenmengkraan lage uitloop, looden
nikkelvrij, met 1 hoekstopkraan en
1 gecombineerde hoekstopkraan
voor de afwasmachine 31 478 000

32 224 002
met 277 mm sprong

Kleurenopties:
000/002/20E I StarLight Chroom |
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GROHE KEUKEN PERFORMANCE COLLECTIES BAULOOP & BAUEDGE

GROHE
BAULOOP & BAUEDGE
Verbluffende eenvoud kenmerkt de GROHE Bau-serie. De cilindrische
uitloop geeft een toets van lichtheid aan het design; ideaal voor
bouwkundige concepten zonder in te boeten aan prestaties. De
unieke, lusvormige greep van BauLoop en de ruitvormige greep
van BauEdge vereenvoudigen de werking en maken de bediening
buitengewoon gemakkelijk.

31 367 000
GROHE BauEdge
Keukenmengkraan

31 368 000
GROHE BauLoop
Keukenmengkraan

GROHE.NL
KEUKEN >
BAULOOP & BAUEDGE

Pagina 166 | 167

GROHE KEUKEN PERFORMANCE COLLECTIES EUROECO

GROHE
EUROECO
Betaalbare kwaliteit en superieure technologie: GROHE Euroeco staat
voor design, de kwaliteit en de technologie voor een onverslaanbare
prijs. De keukenkranen bieden comfort en superieure ergonomie met
een hendel en uitloop in een hoek van 7°, gecombineerd met GROHE
SilkMove en GROHE StarLight technologie.

32 750 000
Keukenmengkraan
lage uitloop

GROHE.NL
KEUKEN >
EUROECO
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32 752 000
Keukenmengkraan
hoge uitloop

GROHE KEUKEN PERFORMANCE COLLECTIES COSTA S

grohe.nl

GROHE
COSTA S
Kan je een klassieker nóg beter maken? Bij GROHE hebben we
dit voor elkaar gekregen. De Costa-collectie werd gelanceerd
in de jaren zeventig van de vorige eeuw, sindsdien hebben we
deze serie steeds verder verfijnd. Design dat bewezen heeft
de tand des tijds te doorstaan, verbeterd en verder aangepast
dankzij uitmuntende GROHE-engineering.

31 195 001
Keukenmengkraan
wandmontage

31 819 001
Keukenmengkraan

GROHE.NL
KEUKEN >
COSTA
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GROHE
COSTA L
Klassiek design in een nieuw jasje voor de keuken van
vandaag – Costa L neemt het klassieke Costa design over
maar dan aangevuld met stevige metalen hendels en
onderdelen met een zeer lange levensduur. Dit zorgt voor
uitstraling en functionaliteit die duurzaamheid uitademen.

31 191 001
Keukenmengkraan
wandmontage
31 186 001
Keukenmengkraan
wandmontage
zonder koppelingen

31 182 001
Keukenmengkraan
wandmontage

31 812 001
Keukenmengkraan
met kettingoog

GROHE.NL
KEUKEN >
COSTA
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31 930 001
voor open
heetwatertoestel

31 831 001
Keukenmengkraan

GROHE KEUKEN PERFORMANCE COLLECTIES ZEEPDISPENSERS

GROHE
ZEEPDISPENSERS
Een moderne en elegante GROHE-zeepdispenser, de perfecte
finishing touch in je keuken. Praktisch en duurzaam, kenmerkend
GROHE-vakmanschap, deze zeepdispensers passen perfect bij
al onze keukenmengkranen.

40 535 000 / 40 535 DC0
Cosmopolitan zeepdispenser
voor vloeibare zeep 0,4 I

40 536 000 / 40 536 DC0
Contemporary zeepdispenser
voor vloeibare zeep 0,4 I

40 537 000 / 40 537 DC0
Authentic zeepdispenser
voor vloeibare zeep 0,4 I

40 553 000 / 40 553 DC0
Zedra zeepdispenser
voor vloeibare zeep 0,4 I

Kleurenopties:
000 I StarLight Chroom |
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GROHE K7
FOOTCONTROL

GROHE K4

GROHE
EUROPLUS

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN
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40 537 000 / 40 537 DC0

ZEEPDISPENSER

40 553 000 / 40 553 DC0

ZEEPDISPENSER

40 536 000 / 40 536 DC0

•

•
•

ZEEPDISPENSER

40 535 000 / 40 535 DC0

ZEEPDISPENSER

PVD KLEUREN

STAINLESS STEEL

SUPERSTEEL

CHROOM

•

•

• •
•

• •
•

•

GROHE
AMBI
GROHE
PARKFIELD

AFSLUITKLEP

• •

•

•

PRE-WINDOW

•

GROHE
ESSENCE

GROHE
EUROCUBE

ZIJSPROEIER

•

GROHE
ZEDRA

GROHE ESSENCE
FOOTCONTROL

BEST MATCH ONZE AANBEVELING

• •

GROHE
MINTA

GROHE
ZEDRA TOUCH

PULL-OUT MOUSSEUR

•

GROHE K7

GROHE
MINTA TOUCH

PULL-OUT MOUSSEUR
SPRAY

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

DESIGN

ZEEPDISPENSER
40 553 000 / 40 553 DC0

PVD KLEUREN

STAINLESS STEEL

SUPERSTEEL

CHROOM

BOILER

FILTERKOP

ZEEPDISPENSER
40 535 000 / 40 535 DC0

•

•

•

GROHE BLUE
MONO PURE
GROHE RED
DUO

• •

•

GROHE BLUE
MONO PROFESSIONAL
GROHE BLUE
PURE

• • •

•

GROHE BLUE
HOME MONO

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

FILTER S SIZE

•

CO2-FLES 425 G

•

ZIJSPROEIER

BRUISEND WATER

•

KOKEND HEET WATER

GEFILTERD & GEKOELD
WATER

GROHE BLUE
HOME

GEMENGD WATER

DESIGN

BEST MATCH

PULL-OUT DUAL SPRAY

GROHE FUNCTIONALITEIT IN EEN OOGOPSLAG
PROFESSIONAL SPRAY

GROHE BLUE & GROHE RED WATERSYSTEMEN

•
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•

•
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•

• •
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GROHE KEUKEN
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ONTDEK DE
WERELD VAN GROHE
Hier ziet je slechts een kleine selectie van wat de wereld van GROHE
te bieden heeft. Of je nu op zoek bent naar ideeën en inspiratie of naar
oplossingen voor je badkamer en keuken, je vindt het hier.
Scan de QR-codes om de nieuwste brochures als downloadversie of PDF
op uw tablet of smartphone te bekijken. Of maak kennis met de wereld
van GROHE op grohe.nl.

RED BROCHURE
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BLUE HOME BROCHURE

BATH BROCHURE

SPA BROCHURE

CERAMICS BROCHURE

SENSIA ARENA BROCHURE

RAPIDO SMARTBOX BROCHURE

EEN WERELDWIJD
VERBONDEN
BEDRIJF
GROHE IS EEN DOCHTERONDERNEMING VAN LIXIL,
EEN WERELDWIJD GROTE SPELER OP HET GEBIED
VAN WONINGINRICHTING EN DE BOUW.
LIXIL werd begin twintigste eeuw opgericht in Japan en is
nu het meest veelzijdige bedrijf in onze branche, met een
uniek portfolio dat reikt van technologieën die de manier
waarop we met water omgaan revolutionair veranderen,
en een complete collectie materialen voor woninginrichting
(binnen en buiten) tot producten voor huizen en grote
architecturale projecten, en alles ertussenin. LIXIL heeft
vestigingen in 150 landen. Hier worden producten
ontworpen en geproduceerd die elke dag door meer
dan een miljard mensen wereldwijd worden gebruikt.
De wereld verandert razendsnel en LIXILbedrijven
helpen om deze vorm te geven. Via onze merken en
technologieën ontwerpen en produceren we vandaag de
woonoplossingen van morgen. Van de ontwikkeling van
slimme innovaties in de huizen en kantoren van mensen
tot het opnieuw vormgeven van de bekendste skylines
ter wereld, LIXIL-producten transformeren de plekken
waar we werken, leren, reizen, ontspannen en leven.
Behalve GROHE maken ook andere merken van
wereldklasse onderdeel uit van de LIXIL-familie:
American Standard, INAX, DXV by American
Standard en Permasteelisa. Samen nemen onze
merken wereldwijd de koppositie in op het gebied van
kranen en installatieproducten. LIXIL is bovendien de
grootste aanbieder van producten voor woninginrichting
in Japan. We zijn ook toonaangevend in veel andere
gebieden verspreid over de wereld, dankzij onze gedeelde
focus op het creëren van innovaties die het leven van
mensen echt verbeteren.

Samen zijn we sterker. Door de expertise van GROHE
als wereldleider op het gebied van kranen te combineren
met de unieke technologie en inzichten van de andere
watertechnologiemerken van LIXIL, kan GROHE nu een
complete badkameroplossing presenteren. Deze omvat
innovatieve producten zoals douchetoiletten en
SmartControl-douches, en revolutionaire technologieën
zoals AquaCeramic-sanitairproducten die 100 jaar schoon
blijven. Producten van LIXIL zijn mooi, functioneel en
betrouwbaar en veranderen de manier waarop mensen
wonen, overal ter wereld.
Wat we delen is een krachtige visie van een betere
toekomst, voor onze klanten en voor de wereld. Als
een echte wereldwijde producent zijn we ons ervan bewust
dat we een belangrijke rol spelen bij het veiligstellen van
de toekomst van onze planeet. We geloven dat iedereen
toegang moet hebben tot schone en veilige sanitaire
voorzieningen en we gebruiken graag onze expertise om
dit te helpen realiseren. We lopen ook voorop op terreinen
zoals energie-efficiëntie en waterbesparende technologie.
We streven ernaar in 2030 onze ecologische voetafdruk
tot nul te hebben gereduceerd.
Samen werken we aan een toekomst waarin iedereen
prettig kan wonen, waar ook ter wereld.

Voor meer informatie, bezoek lixil.com

Volg ons

Scan de QR code om de laatste
brochures te bekijken als download
of PDF op je tablet of smartphone.

Grohe Nederland B.V.
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