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GROHE KøKKEn

Vand bruges til at drikke og lave mad over hele verden.  
Vi bruger rindende vand i køkkenet omkring 100 gange hver 
dag! Vi tager det så meget for givet, at vi ofte ikke tænker 
på vand, når vi hører ordet "køkken". Vi glemmer det, der 
har det hårdeste arbejde i køkkenet: køkkenarmaturet. En 
anordning, der bruges så hyppigt, skal selvfølgelig være 
robust og fungere perfekt hver dag. Da vi efterhånden 
opholder os rigtig meget i køkkenet, skal den også se flot 
ud. Det er derfor, ergonomi, funktionalitet, æstetik og finish 
er så vigtigt i køkkenarmaturer fra GROHE. Kort sagt, er det 
grunden til, at vi i køkkenet taler om GROHE som værende 
The Source of Living.

THE 
SOURCE 
OF
LIVING
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GROHE KøKKEn

EN kILdE TIL GLædE 
GROHE leverer førsteklasses drikkevand direkte fra hanen – 
lige fra forfriskende koldt til skoldhedt vand. Hvis du ønsker 
filtreret, koldt vand med brus, skal du vælge GROHE Blue® 
Chilled & Sparkling. Hvis du gerne vil have det varmt, kan 
du installere vores GROHE Red®-armaturer med kogende 
vand. De er flotte og giver utrolig komfort, og GROHE Blue® 
eliminerer behovet for at købe flaskevand, og det bidrager 
til beskyttelsen af miljøet. GROHE hjælper dig med at nyde 
vandet, ligesom du ønsker det.

EN kILdE TIL TEkNOLOGI
Materialer af høj kvalitet, fremragende design og innovative 
teknologier sikrer, at dit GROHE armatur holder hele livet. 
Vores armaturgreb er udstyret med GROHE SilkMove®-
teknologien, der gør grebene meget lette og præcise at 
betjene. Mange forskellige designs og højder på tuden giver 
dig et enormt udvalg, når du vælger køkkenmøbler og -vask, 
mens modeller til montering foran vinduer, integrerede 
afspærringsventiler til opvaskemaskiner og lavtryksvarianter  
sikrer, at der er en model, der opfylder alle dine installationskrav.

EN kILdE TIL STIL
Med vores komplette sortiment af armaturer i moderne 
"kosmopolitisk", tidløs "nutidig" og enkel "autentisk" stil 
får du det helt rigtige armatur, der passer til dit behov og 
din smag. Og du ønsker selvfølgelig, at dit køkkenarmatur 
ser lige så godt ud, som da det blev installeret. 
GROHE StarLight® krom er modstandsdygtig over for ridser 
og sikrer en livslang skinnende finish, og hvis du kan lide 
rustfrit stål, vil du elske vores SuperSteel® slet - belægning.

EN kILdE TIL kOmFORT
Mange af vores modeller fås med udtrækkelige mousseurer 
og spulebrusere, hvilket er en praktisk og tidsbesparende 
funktion til at skylle salat og grøntsager eller til at vaske 
fedtede gryder. Du vil blive overrasket over, hvor fleksible 
vores professionelle spulebrusere er, og hvor nemme de  
er at tilpasse, så dit liv i køkkenet bliver så let som muligt.
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GROHE KøKKEn

 

Teknologiekspert, måler vandtemperaturen for 
GROHE Red®, der leverer 100 °C varmt vand på 
et øjeblik. GROHE CoolTouch® slet - teknologien 
sikrer, at udløbet aldrig er for varmt at røre ved, 
selvom vandet har en meget høj temperatur.

 Julia NeumaNN
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Masters of technology 

GROHE’s medarbejdere er blandt branchefolk opfattet som 
værende Masters of Technology på grund af banebrydende 
innovationer, udsøgt design og prisbelønnede armaturer.

Kombinationen af det avancerede håndværk og den 
banebrydende tilgang til et effektivt teamwork gør at 
Masters of Technology tager føringen i at udvikle, designe 
og producere sortimentet, alt imens tests og finjusteringer af 
alle komponenter sikrer fortsat kundetilfredshed.

Resultatet er et tidsløst design og kvalitet der holder hele livet. 
Igen og igen overrasker GROHEs produkter forbrugerne med 
unikke funktioner som giver ’Pure Freude an Wasser’. Når du 
ser et GROHE produkt kan du mærke forskellen. Igen og igen.



GROHE KøKKEn

udtrækkelig mousseur 
Øger armaturets 
funktionsradius.

udtrækkeligt 
dobbeltbruser 
Øger armaturets 
arbejdsradius og gør 
det let at skifte mellem 
mousseur og bruser.

udtrækkelig 
mousseurbruser 
Øger armaturets 
funktionsradius og har 
forskellige spulemuligheder.

realsteel 
Fremstillet af massivt 
rustfrit stål, som er et 
robust materiale med 
antibakterielle egenskaber.

easyexchange 
Mousseuren er let at 
installere og afinstallere  
med en mønt.

Bly- og nikkelfri 
Vand kommer ikke i kontakt 
med bly eller nikkel pga. 
isolerede indvendige 
vandveje.

easytouch 
Armaturet skal blot berøres et 
vilkårligt sted med håndled, 
albue eller fingerspids for at 
slå armaturet TiL eller FRA.

Professionel bruser 
Er udstyret med en 
360° fjederarm og nem 
omskiftning mellem 
bruseren og mousseuren.

speedclean 
Fjern kalk blot  
ved at tørre af.

PRAKTiSKE 
EGEnSkaBER
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GROHE-vandsystemer og -køkkenarmaturer opfylder alle 
dine ønsker med brugerorienterede egenskaber og geniale 
detaljer, som gør hele forskellen. Flere valgmuligheder, større 
komfort og mere fleksibilitet, hvilket er grunden til, at vores 
produkter er sådan en fornøjelse at bruge.

Åben vandvarmer 
Den perfekte 
vandgennemstrømning 
kombineret med åbne 
vandvarmere.

childlock
indbygget 
sikkerhedsmekanisme, der 
forhindrer, at små børn åbner 
for vandet ved et uheld.

stopventil 
Omfatter en 
afspærringsventil  
til opvaskemaskine  
på armaturet.

Komforthøjde 
Tudens højde gør det nemt 
at fylde store gryder.

foran vindue 
Gør det muligt at åbne 
vinduet ved at løfte 
armaturet og lægge  
det ned.

Drejestop 
Begrænset drejevinkel,  
der forhindrer 
oversvømmelser.

titanium inside 
Alle kedler i vores 
GROHE Red®-kollektion er 
fremstillet af titanium.

forbedret vand
Overlegen vandkvalitet  
direkte fra køkkenarmaturet 
– det sparer tid, penge og 
er godt for miljøet.

fremadroterende greb
Fremadroterende greb 
forhindrer, at grebet rammer 
stænkbelægningen.
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OVERSiGT OVER  
GROHE'S KØKKEnSERiER

Gør vand til en kilde til glæde med vores vandsystemer, der leverer filtreret, 
afkølet, brusende eller kogende vand direkte fra hanen.

GROHE  
BLuE®

GROHE 
REd®

16 34

GROHE  
PREmium LifESTyLE-kOLLEkTiOnER
Find det, der kan give dit køkken personlighed. Passionerede 
hjemmekokke kommer til at elske disse skelsættende designs,  
der kombinerer innovative egenskaber med professionel ydelse.

GROHE  
ZEdRA TOucH

62

GROHE  
minTA TOucH

64

GROHE  
ZEdRA

66
GROHE  
minTA

70

GROHE 
k7

54
GROHE 
k4

76

GROHE  
ESSEncE

78

nYHED

GROHE  
VAndSySTEmER
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GROHE
PERFORMANCE-SERIER
Kilden til funktionalitet i køkkenet. Vores Performance-serier tilbyder praktiske 
funktioner, installationsmuligheder og enestående designvalg, perfekt til ethvert hjem.

DU KAN TAGE DET ROLIGT MED VORES 
5-ÅRS GARANTI. 
Du kan altid stole på vores innovative vandsystemers ydeevne og 
kvalitet. Derfor giver vi en fuld 5-års garanti – langt mere end det 
juridiske minimum på 2 år. Du kan fi nde fl ere oplysninger om vores 
garanti i serviceområdet på www.grohe.dk, eller du kan tale 
med vores GROHE-repræsentant.

GROHE 
COSTA S

104

GROHE 
COSTA L

106

NYHED

GROHE 
EUROSMART 
COSMOPOLITAN

GROHE 
CONCETTO

90 94

GROHE 
EURODISC 

88

GROHE 
EUROSMART

98

Dette katalog gælder for hele Europa. En del af sortimentet 
er derfor ikke tilgængeligt på det danske marked.
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Vand er kilden til velvære, frisk, frit flydende og 
grundlæggende. Vores sortiment af vandsystemer tilbyder  
en skræddersyet drikkeoplevelse af renhed og komfort,  
der gør vand til en kilde for sundhed og glæde i hjemmet.

EN 
kILdE 
TIL
NYdELSE

Kogende varmt eller filtreret, afkølet med eller 
uden brus, vores vandsystemer leverer vand 
klar til brug praktisk lige fra køkkenarmaturet.

GROHE 
VAnDSYSTEMER

GROHE  
BLuE®

GROHE 
REd®

16 34
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GROHE KøKKEn

Hvad hvis du kunne drikke frisk vand lige fra en bjergkilde –  
livsbekræftende, tørstslukkende og helt rent. Forestil dig 
nu det samme livgivende, uberørte vand direkte fra din 
egen køkkenhane. GROHE Blue®-vandsystemet gør dette 
til virkelighed i dit eget hjem. Det forvandler almindeligt 
postevand og filtrerer det, så smagen bliver frisk og ren,  
som naturen har ønsket det. 

Uanset hvordan du ønsker den perfekte forfriskning – filtreret, 
afkølet, med brus eller alle tre – så kan GROHE Blue® give dig 
det direkte fra hanen.

GROHE 
BLUE®

FINd Ud aF, HVORdaN  
GROHE BLUE® BRINGER FORdELE  
INd I dIT HjEm:

SmaG 
GROHE's filtre fjerner urenheder, så vandet får 
en ren og frisk smag, der tilmed er bedre end 
flaskevands.
 

SUNdHEd OG wELLNESS 
GROHE Blue® fjerner selv små partikler, men 
bevarer de vigtige mineraler, så det bliver let  
at udnytte vandets sunde egenskaber. 

kOmFORT 
ikke flere tunge flasker, der skal slæbes hjem. 

BæREdYGTIGHEd
nænsom ved miljøet med mindre emballagespild 
og affaldsbehandling i forhold til flaskevand.
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GROHE KøKKEn

RENHEd 
SOm kaN SmaGES
Det hele drejer sig om smag. i en repræsentativ undersøgelse  
blev et antal forbrugere bedt om at smage på vandet fra 
GROHE Blue® og tre førende mærker af mineralvand uden 
brus. konklusionen var, at vandet fra GROHE Blue® smager 
bedre. 73% af forbrugerne bedømte smagen af vandet 
fra GROHE Blue® som "frisk", mens kun 63 % mente, at 
mineralvandets smag var "frisk". 

Vand fra GROHE Blue® smager ikke bare godt alene:  
Det giver også kaffe og te en mere raffineret og intensiv 
smag.

GROHE 
BLUE®

klar vinder i smagstest 
over 3 førende mineral-
vande GROHE Blue®  
smager friskere!

rør 2
ufiltreret
vaND

rør 1 
grohe Blue® 
filtreret 
vaND

aDsKilte iNDveNDige vaNDveJe giver 100% reNheD og smag

For at sikre, at vandet fra GROHE Blue® ikke kommer i kontakt med ufiltreret 
vand eller metaldele efter filtrering, indeholder kvalitetsarmaturet to separate 

vandveje – en til almindeligt postevand og en til renset GROHE Blue® drikkevand. 
Det forhindrer smagspåvirkninger og bevarer den gode filtrerede smag.
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ET SUNdERE LIV  
LIGE FRa kILdEN
Vand er det mest dyrebare og fascinerende element 
på jorden, kilden til selve livet, med dokumenteret 
gunstig virkning på vores sundhed, velvære og tilmed 
udseende. "Deutsche Gesellschaft für Ernährung" (Det 
tyske ernæringsselskab) anbefaler, at vi drikker mindst 
to liter vand hver dag. 

Mange af os vælger at købe flaskevand, enten fordi  
det smager bedre end vand fra hanen, eller fordi vi mener, 
at det er sundere end postevand. Men videnskabelige 
analyser har bevist, at som følge af strenge bestemmelser 
og kontroller af vores drikkevandsforsyninger er 
postevand mindst lige så godt som flaskevand. 

En anden grund til, at folk bruger en mindre formue 
på flaskevand, er ønsket om vand med brus. nu kan 
GROHE Blue® levere alle fordelene ved flaskevand 
direkte fra hanen. Det har en god smag, og der er 
også mulighed for brus. Det gør GROHE Blue® til den 
ultimative løsning, ikke kun for et godt helbred, men 
også for god smag.
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Tænk et øjeblik på al den energi og det besvær, der skal til  
for at sikre en forsyning af flaskevand i hjemmet. Det skal 
købes i supermarkedet og derefter slæbes fra bilen til huset. 
når det er kommet frem, skal der findes plads til diskret 
opbevaring. Og når flaskerne er tømt, skal de returneres 
eller indleveres til genbrug, og så starter processen forfra 
igen. når du installerer et GROHE Blue® system i dit køkken, 
kan du sige farvel til alt besværet med flaskevand uden at  
gå på kompromis med smag eller sundhed. Du skal blot 
åbne for hanen og nyde en forfriskende oplevelse. Hvad  
kan være lettere?

GROHE 
BLUE®

kOmFORT 
FRa HaNEN
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mINdRE aFFaLd,
RESPEkT mILjøET
vand behøver ikke at koste vores jord
Der går hele syv liter vand til at producere én liter 
mineralvand på flaske. For ikke at tale om den brugte  
energi, de medfølgende CO2-emissioner og de 1,5 millioner  
ton plasticemballage, som industrien bruger hvert år.

Hos GROHE arbejder vi altid på at sikre vandets fremtid, 
vores mest kostbare naturressource. Det er drivkraften  
bag udviklingen af produkter såsom GROHE Blue®, der 
hjælper forbrugerne med lettere at begrænse deres vand-  
og energiforbrug.

Bæredygtige løsninger
GROHE Blue® tilbyder et smart alternativ, der begrænser 
det affald, som er involveret i behandlingen af flaskevand, 
og reducerer CO2-emissionerne med imponerende 83% 
ifølge en undersøgelse fra universitetet i Göttingen. 
GROHE Blue® bruger kun den ene liter, som du drikker, 
i stedet for 7 liter flaskevand, så affaldet reduceres 
med 85%. Det gør vandsystemet GROHE Blue® til et 
bæredygtigt alternativ til flaskevand.

grohe Blue® 
sKal KuN 
Bruge éN.

for at ProDucere 1 liter
flasKevaND, sKal Der 
Bruges7 liter vaND.
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GROHE 
BLUE®

forKlariNg PÅ fem-triNs 
filtreriNgsProcess

fiN filtreriNg
fanger selv de mindste 
resterende partikler.

aKtivt Kulfilter
En ekstra fi ltreringsproces for at 
opnå maksimal smagsoplevelse. 
Bypass-vand fi ltreres og renses, 
mens de vigtige mineraler  bevares.

høJtyDeNDe 
ioNBytter
Fjerner kalk. 

aKtivt Kulforfilter 
(= smagsforBeDriNg)
Fjerner klor, metalstoffer, visse 
organiske forbindelser, herunder 
insekticider og pesticider, for at 
få en renere, friskere smag.

forfiltreriNg
Bortfi ltrerer grove partikler 
af sand og snavs. 

iNDløBsvaND

filtreriNg af 
ByPass-vaND

uDløBsvaND

5

4

3

2

1

ByPass-iNDstilliNg
En lille mængde kalk i vandet er vigtigt for 
en behagelig smag og mineralbalancen. Med 
bypass-indstillingen kan en lille mængde vand 
filtreres uden at fjerne kalk i ionbytteren.

BWT-FiLTERTEknOLOGi
teknologi, der lader dig smage forskellen
Til vores GROHE Blue®-system har vi arbejdet sammen med BWT, som er Europas førende eksperter i fi ltreret 
vand, så vi kunne sikre, at vores system producerer en forfriskende drikkeoplevelse uden sidestykke. 

GROHE Blue®-fi ltre bruger en fi ltreringsproces i fem trin til at fjerne selv de mindste partikler fra postevandet, 
men bevarer alle de vigtige mineraler, der gavner dit helbred. 

ByPass af 
vaNDgeNNemstrømNiNg
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GROHE BLuE®- 
fiLTER – dRikkEVAnd, 
RAffinERET

Vores 600-liters højtydende standardfilter leveres sammen med alle  
GROHE Blue® startsæt, og der findes udskiftningsfiltre i tre størrelser – 
600 l, 1500 l og 3000 l. Hver GROHE Blue®-filterpatron bruger en 
femtrinsteknologi til at fjerne alle stoffer i postevand, der forringer 
smagen. Kulfiltrering fjerner klor, mens en højtydende ionbytter reducerer 
kalk og tungmetaller, og du får rent, lugtfrit drikkevand med en frisk  
og klar smag.

GROHE BLuE®  

mAGnESium +-fiLTER  
SikRER En GOd SmAG  
OG GAVnER HELBREdET

Opnå ekstra sundhedsfordele ved at vælge modellen med Magnesium+- 
filter. Den bruger en filtreringsproces i fem trin og tilføjer også magnesium 
til vandet. Er du en feinschmecker, der elsker te og kaffe? Så er det her dit 
valg, med tilsat magnesium, der giver den bedst mulige smag af te og kaffe.

GROHE BLuE®  
AkTiVT kuLfiLTER –  
din LøSninG fOR OmRådER 
mEd BLødT VAnd
Aktivt kulfilter er ideelt til områder med blødt vand, og det forbedrer  
smagen ved at fjerne klor- og metalstoffer, men filtrerer ikke  
karbonathårdheden.

Med GROHE Blue®-systemer har du også mulighed  
for at vælge filterstørrelse samt tre filtertyper, og det 
betyder, at du kan få perfekt drikkevand, uanset om  
du bor i et område med hårdt eller blødt vand.
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Kan du godt lide afkølet drikkevand med eller uden brus? Eller 
noget midt imellem? Med GROHE Blue® kan du selv vælge. 
Først filtreres vandet for at fjerne urenheder. Derefter afkøles 
det for at skabe den friske bjergkildesmag. Og når du bruger 
hanen, kan du med et lille drej på grebet vælge ingen brus, 
lidt brus eller meget brus lige ned i glasset. 

Frisk vand, der er skræddersyet præcis til din smag og kommer 
direkte fra hanen – det er ligeså let som1, 2, 3. Mens det højre 
greb på en GROHE Blue®-hane blander varmt og koldt vand 
som normalt, bruges et greb til venstre til afkølet og filtreret 
vand og styrer, hvor meget brus der kommer i drikkevandet, 
lige fra uden brus til masser af brus.

En LED-indikator i grebet skifter farve, så du hurtigt kan se 
det valgte kulsyreindhold – uden brus, lidt brus eller meget 
brus – og du kan se, når filterkapaciteten er faldet til under 
10%, og der snart skal skiftes. Vandets temperatur kan også 
indstilles efter din personlige smag og reguleres mellem 6 °C 
og 10 °C. 

GROHE BLUE®  

CHiLLED & SPARKLinG 
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VaNd UdEN BRUS

VaNd mEd LIdT BRUS

VaNd mEd mEGET BRUS
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Med GROHE Blue®-teknologi kan du vælge din foretrukne 
smag af drikkevand, men der er også flere forskellige design 
og tilvalg, så armaturet passer perfekt til stilen i dit køkken. 
Vælg en af de fire attraktive armaturstile – den klassiske 
GROHE Blue® med C- eller U-formet udløb, GROHE Blue® k7 
eller GROHE Blue® Minta.

GROHE BLUE®  

CHiLLED & SPARKLinG 
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31 340 001 / VVS nr.: 705507.704 
GROHE Blue® Chilled & Sparkling  
Startsæt indeholder: etgrebsblandingsbatteri med filterfunktion,  
vandfilter med filterhoved, køler og kasse med kulsyreapparat  

31 339 001 / VVS nr.: 706158.104
31 339 DC1 
GROHE Blue® Chilled & Sparkling  
Startsæt indeholder: etgrebsblandingsbatteri med filterfunktion,  
vandfilter med filterhoved, køler og kasse med kulsyreapparat  

  

  

31 302 001 / 31 302 DC1 
GROHE Blue® Mono Chilled & Sparkling 
Startsæt indeholder: etgrebsblandingsbatteri med filterfunktion,  
vandfilter med filterhoved, køler og kasse med kulsyreapparat  

Farvevarianter:  
 001 I StarLight Chrome  |   DC1 I SuperSteel

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Drejestop Komfort-
højde

Til dem, der ikke ønsker at udskifte deres nuværende 

armatur, er der GROHE Blue® Mono. Med et enkelt 

søjlearmatur, der sidder ved siden af det eksisterende 

armatur, kan du tilføje afkølet vand og vand med brus.  

Det er rent, og det er let.

Enhanced 
Water
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GROHE KøKKEn

GROHE BLUE®  
PURE
ren vandglæde 
Til dem, der kun foretrækker vand uden brus, er GROHE Blue® 
Pure den ultimative løsning. GROHE Blue® Pure smager bedre 
end postevand, det er bedre for miljøet end flaskevand, og det 
er meget mere praktisk for dig, og du får drikkevand med den 
ultimative renhed.
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GROHE KøKKEn

GROHE BLUE®
PURE
Hvis du foretrækker rent, filtreret, uafkølet vand, er 
GROHE Blue® Pure din løsning. Mens det højre greb på 
GROHE Blue® Pure-armaturet blander varmt og koldt vand 
som normalt, bruges et greb til venstre til filtreret vand. 
Du skal blot vælge din armaturstil mellem fire muligheder 
– et C- eller U-formet udløb, GROHE Blue® k7 med valgfri 
udtrækkelig spulebruser eller GROHE Blue® Minta, eller 
tilføj et elegant GROHE Blue® Mono-søjlearmatur ved  
siden af den eksisterende hane – du kan selv vælge.
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31 299 001 / 31 299 Dc1 
GROHE Blue® Pure  
Startsæt indeholder: etgrebsblandingsbatteri  
med filterfunktion og vandfilter med filterhoved  

33 249 001 / 33 249 Dc1  
GROHE Blue® Pure  
Startsæt indeholder: etgrebsblandingsbatteri  
med filterfunktion og vandfilter med filterhoved  

    

    

31 345 002 / 31 345 Dc2 
GROHE Blue® Minta new Pure  
Startsæt indeholder: etgrebsblandingsbatteri  
med filterfunktion og vandfilter med filterhoved  

31 301 001 / 31 301 Dc1 
GROHE Blue® Mono Pure 
Startsæt indeholder: etgrebsblandingsbatteri  
med filterfunktion og vandfilter med filterhoved

31 344 001 / 31 344 Dc1 
GROHE Blue® k7 Pure  
Startsæt indeholder: etgrebsblandingsbatteri  
med filterfunktion og vandfilter med filterhoved  

31 354 001 / 31 354 Dc1 
GROHE Blue® k7 Pure  
Startsæt indeholder: etgrebsblandingsbatteri med sidebruser  
og filterfunktion, glaskaraffel og vandfilter med filterhoved  

  

farvevarianter:  
 001/002 i StarLight Chrome  |   DC1/DC2 i SuperSteel

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

DrejestopKomfort-
højde

enhanced 
Water

Kitchen_Book_2015_DK_Inhalt_new.indd   31 06.07.15   18:04



GROHE KøKKEn

GROHE BLUE®  
TiLBEHøR
Få mest muligt ud af det dejlige afkølede, filtrerede vand  
fra hane med vores sortiment af GROHE Blue® tilbehør.  
Fra udskiftningsfiltre til alle GROHE Blue® armaturer til CO2-
patroner til GROHE Blue®, afkølet og med brus, plus vores 
eget sortiment af GROHE vandglas og karafler, så finder du  
alt det, du skal bruge, for at nyde godt af praktisk forsyning  
af køligt, frisk drikkevand i hjemmet. 
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40 691 001  
GROHE Blue® Magnesium+-filter, 
udskiftningsfilter til GROHE Blue®,  
til mineralisering af vandet  
med magnesium og førsteklasses smag, 
kapacitet 600 l

40 404 001 / vvs nr.: 745125.805  
GROHE Blue® Filter 600
40 430 001 / vvs nr.: 745125.806
GROHE Blue® Filter 1500
40 412 001 / vvs nr.: 745125.807 
GROHE Blue® Filter 3000 

40 547 001
GROHE Blue®  
Aktivt kulfilter

40 437 000 
GROHE Blue® glas 6 stk.

40 405 000 / vvs nr.: 745125.801 
GROHE Blue® glaskarafel

40 435 001 
Opgraderingssæt til GROHE Blue® Pure

40 434 001 
GROHE Blue®-rensepatron
40 694 000
adapter til GROHE Blue® BWT-filterhoved
må kun bruges i kombination  
med 40 434 001

40 422 000
GROHE Blue® CO2-flaske  
425 g

40 423 000 
GROHE Blue® CO2-flaske  
2 kg
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GROHE KøKKEn

GROHE RED® 

ingen ventetid, når vandet skal koge. Med det innovative 
GROHE Red® system kan du fylde hvad som helst, fra et krus 
til en stor gryde, med kogende varmt vand på et øjeblik – 
direkte fra køkkenarmaturet. Med GROHE Red® har du stadig 
dit sædvanlige køkkenarmatur, men med et ekstra greb kan 
du få kogende varmt vand fra hanen.

Få HaRmONI  
I dIT køkkEN

FORdELENE ER TYdELIGE

REN OG FRISk SmaG 
filtreret vand opvarmet til 100 grader og med en 
uforlignelig smagsoplevelse.

RYd køkkENBORdET 
ingen kedel, der fylder og bruger plads. GROHE Red® 
opfylder alle dine vandbehov med et enkelt armatur.

INGEN VENTETId
der er hele tiden adgang til kogende varmt vand blot 
ved at dreje på hanen, så ventetid på vand, der skal  
i kog, hører fortiden til.

mINdRE aFFaLd
du tager kun den mængde varmt vand, som du skal 
bruge, så du sparer på vand og energiforbrug.
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GROHE KøKKEn

GROHE RED® 

kUN éN LøSNING 
LET OG ENkELT

SmaG FORSkELLEN
Brug GROHE Red® kombineret med et GROHE Blue®-filter, og få frisk filtreret vand 
serveret varmt som fra en kedel. nyd din te og kaffe med en dejlig ren smag. 
Kedlen, hvor vandet varmes op, er lavet af titanium, der ikke påvirker vandet  
med metallisk smag. Det er også meget modstandsdygtigt over for korrosion  
og kalkaflejringer, og det medfører en konstant god smag i hele hanens levetid.

Få mERE PLadS I køkkENET
De fleste travle køkkener kan sagtens bruge mere plads på bordet? Med 
GROHE Red® kan du undgå kedlen på køkkenbordet og få blandet både  
varmt og koldt vand plus kogende varmt vand, det hele fra samme armatur. 
Systemets kompakte kedel er designet, så den passer diskret under vasken,  
og du får mere bordplads og et renere og flottere køkken.
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* Ved brug af den grundlæggende funktionstilstand koster det  
 med GROHE Red®-kedler kun 15 cent** om dagen at holde  
 vandet 100°C varmt, når det først er opvarmet
** Baseret på de gennemsnitlige energiomkostninger i Tyskland  
 i 2011, afhængigt af omgivelses- og vandtemperatur 

SPaR kOSTBaR TId
Aldrig mere ventetid på at en gryde vand koger eller på en 
dejlig kop te. Vi har alle travlt i vores liv, og tiden, der går, 
mens vandet kommer i kog, kunne bruges bedre på at slappe 
af. Uanset om det er kogning af pasta eller tilberedelse af 
grøntsager eller babyens flaske, så fjerner GROHE Red® 
ventetiden på kogende varmt vand, og det er klart med det 
samme.

SPaR VaNd, SPaR ENERGI
Tænk et øjeblik på, hvor ofte du koger vand, og gør det igen og 
igen. Hvor tit bruger du egentligt alt vandet? Med GROHE Red® 
tager du kun den mængde varmt vand, som du skal bruge, og 
sparer kostbart vand og dyr energi*. Kombineret med den store 
GROHE Red®-kedel, der kan erstatte et varmtvandsudløb  
i køkkenet, vil systemet spare endnu mere vand. Den store 
GROHE Red®-kedel leverer straks det opvarmede vand til både 
kogende varmt vand og varmt vand i køkkenvaskbatteriet. 
ikke mere vandspild, mens du venter på at få den optimale 
temperatur.
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GROHE KøKKEn

GROHE RED® 

Hvor mange gange om dagen fylder du en kedel for at koge 
vand? Fra den førstes kop te om morgenen til en sen middag 
med pasta koger vi vand utallige gange og varmer ofte 
mere op, end vi har brug for. Med GROHE Red® er vandet 
opvarmet til 100ºC og klart, når du har brug for det. Det er 
praktisk, økonomisk og sparer energi og vand.

kOGEndE VARmT VAnd fRA HAnEn
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GROHE KøKKEn

GROHE RED® 

CHILdLOCk 
Sikkerhed er altafgørende i et familiekøkken. 
Derfor er GROHE Red®-armaturer designet 
med en børnelås, der gør skoldning praktisk 
taget umuligt: For at få det kogende 
vand til at løbe skal du først trække i og 
derefter dreje det venstre greb. Denne 
børnesikringsfunktion er blevet testet  
og certificeret af et uafhængigt organ. 
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TEkNOLOGI 
SOm dU kaN STOLE På

GROHE REd® 63TITaNIUmkEdEL
Alle kedler i vores GROHE Red®-kollektion er fremstillet af 
titanium. i modsætning til rustfrit stål og kobber, som er de to 
metaller, der traditionelt anvendes til kedler, er titanium meget 
modstandsdygtigt over for korrosion og kalkaflejringer og sikrer 
dermed perfekt funktion i hele levetiden. Det garanterer også,  
at vandet ikke får en metallisk smag.

GROHE COOLTOUCH®

Med GROHE CoolTouch®-teknologi får du fuldstændig ro i sindet. 
Den isolerer armaturet så godt, at du kan røre ved udløbet uden 
at risikere skoldning, hvilket gør det til det foretrukne valg i et 
hjem med små børn. 
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GROHE RED® 
DUO
Kogende varmt vand – eventuelt filtreret – plus blandet varmt 
og koldt vand: GROHE Red® Duo betyder, at du er dækket 
ind med blot et enkelt armatur, der erstatter din standard-
køkkenhane. når den kombineres med den større Red®-kedel, 
er det også ideelt til køkkener uden varmtvandsforsyning. 
Den leverer straks varmt vand til køkkenarmaturet uden  
at skulle vente på, at vandet bliver varmt. Den findes med  
to forskellige slags tude, og den passer også perfekt til 
vandsystemet GROHE Blue® Mono.
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30 148 000 / VVS nr.: 706202.504 
30 148 DC0 
GROHE Red® Duo
armatur og kedel 8 liter

30 149 000 / VVS nr.: 706202.604
30 149 DC0 
GROHE Red® Duo 
armatur og kedel 4 liter

40 438 001 
GROHE Red® Filter  
med filterhoved, 600 liter

40 404 001 / VVS nr.: 745125.805  
GROHE Blue® Filter 600
40 430 001 / VVS nr.: 745125.806
GROHE Blue® Filter 1500
40 412 001 / VVS nr.: 745125.807 
GROHE Blue® Filter 3000 

  

GROHE 
CoolTouch®

30 039 000 / VVS nr.: 706202.104
GROHE Red® Duo 
armatur og kedel 8 liter

30 041 000 / VVS nr.: 706202.204 
GROHE Red® Duo 
armatur og kedel 4 liter

  

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

DrejestopKomfort-
højde

Forbedret 
vand

Børne-
sikring

Titanium 
indeni

Farvevarianter:  
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel
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GROHE KøKKEn

Udvid dit eksisterende køkkenarmatur med en GROHE Red® 
Mono, og sig farvel til din kedel for altid. Det mindre Mono-
armatur leverer kun kogende vand, og det er den perfekte 
kombination med vandsystemet GROHE Blue® Duo. Vælg 
mellem to elegante udløb, og find det perfekte match til dit 
køkken. 

GROHE RED® 
MOnO
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30 157 000 / 30 157 Dc0 
GROHE Red® Mono 
armatur og kedel 8 liter

30 147 000 / 30 147 Dc0 
GROHE Red® Mono 
armatur og kedel 4 liter

30 080 000 / vvs nr.: 706201.804  
30 080 Dc0
GROHE Red® Mono 
armatur og kedel 8 liter

30 085 000 / vvs nr.: 706201.704  
30 085 Dc0 
GROHE Red® Mono 
armatur og kedel 4 liter

  

    

40 438 001 
GROHE Red® Filter  
med filterhoved, 600 liter

40 404 001 / vvs nr.: 745125.805  
GROHE Blue® Filter 600
40 430 001 / vvs nr.: 745125.806
GROHE Blue® Filter 1500
40 412 001 / vvs nr.: 745125.807 
GROHE Blue® Filter 3000 

grohe 
cooltouch®

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

Komfort-
højde

enhanced 
Water

Børne-
sikring

titanium 
indeni

farvevarianter:  
 000 i StarLight Chrome  |   DC0 i SuperSteel
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GROHE KøKKEn

*Samlet forbrug på 33.000 liter vand (i en virksomhed med 30 ansatte; 1 liter/person/dag; over en periode på 5 år). 
Kilde: Undersøgelse af CO2-fodaftryk fra universitetet i Göttingen, Tyskland 2013/2014

grohe
Blue®

-62,4%

17,96 g* CO2/l

EN SmaRT LøSNING  
TIL dIT kONTORkøkkEN
Et travlt kontor kører på… te, kaffe og masser af frisk  
vand. Fra situationer ved vandkøleren til ideer drevet  
af en kande varm kaffe, drikkevand er centralt for  
dagligdagen i enhver virksomhed. nu kan du med  
GROHE's vandsystemer finde en smartere løsning,  
der sparer tid, energi og penge for virksomheden  
og samtidig har dejlig smag og bekvemmelighed.

GROHE 
BLUE®
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-83,4%

-62,4%

47,8 g CO2/l

NYd GOdT aF FRISkE TaNkER  
mEd GROHE BLUE®

Med et GROHE Blue®-vandsystem kan din virksomhed nyde 
godt af fordelene ved filtreret afkølet vand med brus direkte 
fra hanen:

OPTImaL VæRdI FOR PENGENE
GROHE Blue® filtrerer og afkøler postevand og tilfører tilmed 
kulsyre til det, så det er slut med dyre og uregelmæssige 
leveringer af dyrt mineralvand.

dET mEST mILjøVENLIGE OG BæREdYGTIGE
Uden plasticflasker og med lavere CO2-emissioner* end for 
normalt flaskevand vil GROHE Blue® reducere kontorets CO2-
fodaftryk.

Universitetet i Göttingen har udført en detaljeret analyse 
af drikkevandsproduktionens indflydelse på vores miljø. 
Med kun 17,96 g pr. liter sparer GROHE Blue® op til 62,4% 
CO2-emissioner sammenlignet med vandkølere og 83,4% 
sammenlignet med flaskevand.

FRIGøR kOSTBaR PLadS 
Med GROHE Blue® er der ikke længere brug for at reservere 
værdifuld plads på kontoret til at opbevare flaskevand.

fl
a

s
K

e
v

a
N

D

108,5 g CO2/l
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GROHE KøKKEn

SPaR TId OG PENGE 
I kONTORkøkkENET
Med GROHE Red® har alle i virksomheden adgang  
til kogende varmt filtreret vand direkte fra hanen.

INGEN VENTETId
En kop te uden stress! Med GROHE Red® skal du 
aldrig mere vente på, at kedlen koger dit vand. i 
stedet kan du nyde rent vand varmet op til 100˚C,  
og det er tilgængeligt, lige når du skal bruge det.

ET RENERE køkkEN mEd BEdRE 
OVERBLIk
når der ikke længere er brug for en kedel, bliver 
køkkenet mindre rodet og lettere at holde rent.

mULIGHEd FOR aT SPaRE PENGE
Da du kun opvarmer den præcise mængde
vand, du skal bruge, er et GROHE Red®-armatur 
billigere end en kedel med spild.

opbyg et effektivt team med en kombination af grohe Blue® og grohe red® 
kombiner systemerne GROHE Blue® og GROHE Red®, og få dobbelt fordel. Du kan 
enten vælge et GROHE Blue® Duo-armatur kombineret med GROHE Red® Mono eller 
vælge GROHE Red® Duo og tilføje GROHE Blue® Mono. Du vælger selv, og fordelene 
vil kunne mærkes i hele virksomheden. 

GROHE RED® 
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1 MiELE's hovedkvarter, Guetersloh, Tyskland  |  2 Vodafones hovedkvarter, Düsseldorf, Tyskland  |  3 Vodafone-kontor, München, Tyskland 

1 2

3

FINdES aLLEREdE I VELkENdTE VIRkSOmHEdER
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GROHE KøKKEn

EN 
kILdE 
TIL
PERSONLIGHEd
Hos GROHE har vi forstået, at dit køkken afspejler, hvem du er. Det er mere end et 
sted, hvor du laver mad og gør rent – det er dér, hvor du udtrykker dig, har det sjovt 
og tilmed udfordrer dig selv. Derfor har vi skabt et produktsortiment, der slipper din 
indre amatørkok fri, med professionel funktionalitet, der ikke svigter, skræddersyede 
funktioner, der støtter din præstation, og intelligent design, der afspejler din personlige 
smag. Med GROHE Premium Lifestyle-kollektioner kan dit køkken få lige så meget 
personlighed som dig.

En forjættende kombination af perfekt design, 
innovative funktioner og funktioner på professionelt 
niveau, som hjemmekokke vil elske.

GROHE PREMiUM  
LiFESTyLE- 
KOLLEKTiOnER
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GROHE KøKKEn

GROHE PREMiUM  
LiFESTyLE- 
KOLLEKTiOnER

GROHE  
ZEdRA TOucH

62

GROHE  
minTA TOucH

64

GROHE  
ZEdRA

66
GROHE  
minTA

70

GROHE 
k7

54
GROHE 
k4

76

GROHE  
ESSEncE

78

nYHED
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GROHE KøKKEn

Få et professionelt armatur med et lækkert design ind i 
hjemmet, og opdag en helt ny verden af muligheder og 
effektivitet. k7-kollektionen er designet til den passionerede 
kok, og den er skabt med hjælp fra professionelle kokke, 
så du får komplet fleksibilitet med et imponerende centralt 
armatur. Der er en stor variation af produkter i serien, og  
vi ved, at du vil sætte pris på deres kombination af æstetisk 
topkvalitet og uforlignelig funktionalitet.

GROHE
K7
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GROHE KøKKEn

GROHE
K7
Den slanke k7-serie imponerer med sit professionelle design 
af køkkenarmaturer med to forskellige højder på tuden og 
en fjederarm, der kan drejes 360°for optimal fleksibilitet, og 
en solid metalbruser med mulighed for let at skifte mellem 
mousseur- og brusefunktion. k7-serien har også en drejetud 
og varianter med udtrækkelig dobbeltbruser og sidebruser, 
der garanterer en høj ydelse og et imponerende design. 
k7-kollektionen giver ultimativ fleksibilitet til køkkener, hvor 
ydelse har stor betydning.
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32 950 000 / 32 950 Dc0 
Professionelt blandingsbatteri  
til køkkenvask

40 535 000 / vvs nr.: 774369.604  
40 535 Dc0 
Cosmopolitan sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

  

  

farvevarianter:  
 000 i StarLight Chrome  |   DC0 i SuperSteel

speed
clean

Komfort-
højde

udtrækkelig 
dobbeltbruser

Professionel
bruser

32 179 000 / 32 179 Dc0  
Blandingsbatteri til køkkenvask  
med ekstra sidebruser

  

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

Drejestop
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GROHE  
EASYTOUCH
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kæRLIGHEd 
VEd  
FøRSTE 
BERøRING 

EasyTouch er ideelt til travle køkkener, hvor der altid 
er aktivitet, og det er hygiejnisk og praktisk uden at gå 
på kompromis med design. Med GROHE EasyTouch 
bruger du mindre tid på at gøre rent og mere tid på at 
tilberede, bage, ælte, fingermale… leve.

i køkkenet får du ofte hænderne fyldt med mad, dej eller 
andet, og du skal være klar til at multi-taske. Så hvorfor ikke 
gøre livet lettere med armaturet GROHE Touch? Det giver 
mulighed for at styre vandflowet med en simpel berøring 
med håndleddet eller underarmen, og det gør køkkenet 
mere hygiejnisk, praktisk og instinktivt at bruge. Styr dit 
køkken på en ny måde med blot en enkelt berøring.
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GROHE  
EASYTOUCH
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GøR  
dINE
HæNdER  
FRI

Køkkenet er centrum for dit liv i hjemmet – og vi ved jo 
godt, at livet sommetider kan være rodet. Med GROHE's 
innovative Touch-armaturer bliver du ikke forsinket af 
klæbrige fingre, og krydskontaminering hører fortiden 
til. Med den skjulte GROHE-teknologi kan du starte og 
stoppe vandflowet med en enkelt berøring med armen eller 
håndleddet et sted på hanen. ikke flere fedtede fingeraftryk 
eller besvær med at dreje et greb med albuen.
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GROHE KøKKEn

GROHE
ZEDRA TOUCH
Med Zedra Touch kan du opleve vandets brusende, sensuelle 
kraft midt i dit køkken. Zedras markante riflede drejetud 
og smukke sanselige greb kombinerer ergonomisk design 
med en visuel fornemmelse. Og når det kombineres med 
GROHE's EasyTouch-teknologi, kan du også styre vandets 
flow med en enkelt berøring. Vælg din Touch-funktion i en 
koldtvandsversion, eller opgrader med en Grohtherm Micro-
termostat under vasken for at få perfekt styret varmt vand 
uden fare for skoldning. 
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47 533 000 / vvs nr.: 704141.904 
Connection-sæt

30 219 000 
Elektronisk batteri til køkkenvask 
med udtrækkelig dobbeltbruser 

udtrækkelig 
dobbeltbruser

let
berøring

fremad-
roterende greb

34 487 000 / vvs nr.: 704142.104 
Grohtherm Micro

40 553 000 / vvs nr.: 774369.904  
Zedra Sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

speed
clean

Komfort-
højde
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GROHE KøKKEn

GROHE
MinTA TOUCH
De sensuelle kurver og buer i GROHE's Minta-serie er 
moderne og underspillede, og de går aldrig af mode, fordi 
de passer perfekt til det nutidige køkken. nu kan du få det 
ultimative inden for renlighed og komfort med EasyTouch-
modellen. Med Minta Touch kan du tænde og slukke for 
vandflowet med en berøring med armen, så du bevarer 
styringen. Vælg din Touch-funktion i en koldtvandsversion, 
eller opgrader med en Grohtherm Micro-termostat under 
vasken for at få perfekt styret varmt vand uden fare for 
skoldning.

Kitchen_Book_2015_DK_Inhalt_new.indd   64 06.07.15   18:44



grohe.dk | Side 65

31 358 000 / vvs nr.: 706169.104 
Elektronisk batteri til køkkenvask
C-tud
med udtrækkelig mousseurbruser

31 360 000 / vvs nr.: 706170.104 
Elektronisk batteri til køkkenvask
L-tud
med udtrækkelig mousseur

34 487 000 / vvs nr.: 704142.104
Grohtherm Micro

47 533 000 / vvs nr.: 704141.904
Connection-sæt

40 535 000 / vvs nr.: 774369.604 
Cosmopolitan sæbepumpe
beholder til fl ydende sæbe 0,4 l

udtrækkelig
mousseurbruser

udtrækkelig
mousseur

Minta Touch er godkendt til og anbefales til 
brug af handicappede og ældre. Den er blevet 
testet og bedømt til at være "god" af institute 
for Gerontotechnik for handicapvenligt byggeri 
pga. dens betjeningsteknik med en enkelt 
berøring og ergonomisk design.

let
berøring

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

speed
clean

fremad-
roterende greb

Komfort-
højde

Minta Touch er godkendt til og anbefales til 
brug af handicappede og ældre. Den er blevet 
testet og bedømt til at være "god" af institute 
for Gerontotechnik for handicapvenligt byggeri 
pga. dens betjeningsteknik med en enkelt 
berøring og ergonomisk design.

Kitchen_Book_2015_DK_Inhalt_new.indd   65 06.07.15   18:44



GROHE KøKKEn

GROHE  
ZEDRA
nutidig elegance møder total komfort med Zedra. Den 
changerende tud afspejler det naturlige vandflow og har 
også en udtrækkelig bruser for at gøre rengøring lettere.  
Det ergonomisk designede greb inspirer til at styre dit  
eget vandflow med præcision, mens GROHE-teknikken 
garanterer problemfri funktionalitet, der varer hele livet.
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GROHE KøKKEn

GROHE
ZEDRA
GROHE's Zedra har en knap med dobbelt kontrol og 
låsefunktion, så du let kan skifte mellem brusefunktioner, og 
en SpeedClean-dyse, der gør fjernelse af kalkaflejringer til den 
rene afslapning. Vælg mellem en blank GROHE StarLight®-
krombelægning og de antibakterielle egenskaber ved 
RealSteel, og få et armatur, der både er smukt og holdbart.
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32 294 001 / vvs nr.: 706141.504 
Blandingsbatteri til køkkenvask 
med udtrækkelig dobbeltbruser 

32 296 000 / vvs nr.: 706142.504 
Blandingsbatteri til køkkenvask 
med udtrækkelig mousseurbruser

32 553 000 / vvs nr.: 706140.504 
32 553 sD0 / vvs nr.: 706140.519
Blandingsbatteri til køkkenvask 
med udtrækkelig dobbeltbruser 
32 555 000
til åben vandvarmer

30 026 000 / vvs nr.: 740524.504 
30 026 sD0 / vvs nr.: 740524.519
Søjlearmatur

31 203 000
Blandingsbatteri til køkkenvask 
med afspærringsventil

 

 

  

  

40 553 000 / vvs nr.: 774369.904
40 553 Dc0
Zedra Sæbepumpe
beholder til fl ydende sæbe 0,4 l

  

farvevarianter:  
 000 i StarLight Chrome  |   SD0 i Rustfrit stål

udtrækkelig
mousseurbruser

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

fremad-
roterende greb

Komfort-
højde

udtrækkelig 
dobbeltbruser

Åben
vandvarmer

stopventil
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GROHE KøKKEn

GROHE  
MinTA
Alle familier ønsker noget forskelligt i køkkenet, og det er lige 
netop det, som Minta leverer. alle Minta-armaturer deler et 
umiskendeligt træk, og det er den minimalistiske cylindriske 
form. GROHE's mest populære køkkenkollektion er nu fyldt 
med ekstra innovative funktioner såsom den nye udtrækkelige 
dobbeltbruser. kollektionen fås i GROHE StarLight®-krom og  
i meget modstandsdygtigt SuperSteel-finish.
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GROHE KøKKEn

Vores mest populære armatur kombinerer en markant minimal 
silhuet med stor fleksibilitet og innovative funktioner. Med 
GROHE Minta kan du selv vælge, lige fra en model med en 
drejetud til en model med udtrækkelig mousseur eller det  
nye udtrækkelige dobbeltbruserhoved samt to muligheder  
for holdbar finish.

GROHE  
MinTA
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31 375 000 / 31 375 Dc0 
Blandingsbatteri til køkkenvask L-tud

32 168 000 / vvs nr.: 705795.104 
32 168 Dc0 / vvs nr.: 705795.116 
Blandingsbatteri til køkkenvask, L-tud
med udtrækkelig mousseur
31 397 000 
til åben vandvarmer

    
nYHED

40 535 000 / vvs nr.: 774369.604 
40 535 Dc0 
Cosmopolitan sæbepumpe
beholder til fl ydende sæbe 0,4 l

  

32 322 000 / vvs nr.: 705793.104 
32 322 Dc0 / vvs nr.: 705793.116
Blandingsbatteri til køkkenvask U-tud
med udtrækkelig mousseurbruser

32 067 000 / vvs nr.: 705794.104 
Blandingsbatteri til køkkenvask U-tud
med udtrækkelig mousseur

32 488 000 / vvs nr.: 705792.104 
32 488 Dc0 / vvs nr.: 705792.516
Blandingsbatteri til køkkenvask U-tud

     

farvevarianter:  
 000 i StarLight Chrome  |   DC0 i SuperSteel

30 274 000 
Blandingsbatteri til køkkenvask, L-tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

  
fås fra:  
Marts 2016

udtrækkelig
mousseur

udtrækkelig
mousseurbruser

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

Komfort-
højde

Åben
vandvarmer
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GROHE KøKKEn

Den klassiske Minta C-tud giver også mulighed for at 
vælge tre funktioner: drejetud, udtrækkelig mousseur  
eller udtrækkelig mousseurbruser samt to muligheder  
for slidstærk stål- eller kromfinish. Hvis du foretrækker  
noget mere personligt, kan du også vælge drejetuden  
i en af de to nye farver: Moon White eller Velvet Black.

GROHE  
MinTA
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32 917 000 / vvs nr.: 705798.504 
32 917 Dc0 / vvs nr.: 705798.516 
Blandingsbatteri til køkkenvask, C-tud 
32 511 000 
til åben vandvarmer

32 918 000 / vvs nr.: 705787.104  
32 918 Dc0 / vvs nr.: 705787.216 
Blandingsbatteri til køkkenvask, C-tud 
med udtrækkelig mousseur  
32 918 00e / vvs nr.: 705790.704 
med GROHE EcoJoy®

32 321 000 / vvs nr.: 705791.104 
32 321 Dc0 / vvs nr.: 705791.116 
Blandingsbatteri til køkkenvask C-tud 
med udtrækkelig mousseurbruser

         

40 535 000 / vvs nr.: 774369.604  
40 535 Dc0 
Cosmopolitan sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

  

farvevarianter:  
 000 i StarLight Chrome  |   DC0 i SuperSteel 

udtrækkelig
mousseur

udtrækkelig 
mousseurbruser

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

Komfort-
højde

Åben
vandvarmer
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GROHE KøKKEn

GROHE
K4
Få en køkkenoplevelse, der er helt anderledes. K4 ligner ikke 
noget andet armatur, og så kan det tilbyde en professionel 
ydelse i centrum af hjemmet. Det dramatiske buede ydre 
dækker over en tud, der kan dreje helt rundt, og en udtrækkelig 
spulebruser, og det giver total frihed og komfort.

Kitchen_Book_2015_DK_Inhalt_new.indd   76 06.07.15   18:51



grohe.dk | Side 77

33 786 000 / vvs nr.: 705816.104 
33 786 sD0 / vvs nr.: 705816.119
Blandingsbatteri til køkkenvask 
med udtrækkelig mousseur

33 782 000 / vvs nr.: 705815.104 
33 782 sD0 / vvs nr.: 705815.119
Blandingsbatteri til køkkenvask 
med udtrækkelig dobbeltbruser 

  

40 553 000 / vvs nr.: 774369.904
40 553 Dc0
Zedra Sæbepumpe
beholder til fl ydende sæbe 0,4 l

  

farvevarianter:  
 000 i StarLight Chrome  |   SD0 i Rustfrit stål

udtrækkelig
mousseur

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

Komfort-
højde

udtrækkelig 
dobbeltbruser
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GROHE KøKKEn

GROHE
ESSEnCE
Oplev et minimalt design, der er fuld af varme, med GROHE's 
nye Essence-armatur. Den slanke arkitektoniske form er udvidet 
med organiske designelementer, der er ideelle til et nutidigt 
køkken, som inspirerer den sanselige kok til berøring og 
interaktion.

nYHED
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GROHE KøKKEn

GROHE
ESSEnCE
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ELEGaNT  
dESIGN,  
EFFEkTIVE 
FUNkTIONER
Et markant og elegant ydre dækker over avanceret 
teknologi i det nye Essence-armatur. Den cylindriske form 
er superslank takket være en ny lille patron, der udstråler 
stilfuld elegance uden at gå på kompromis. Et solidt 
metalbrusehoved garanterer livslang ydelse, og du kan  
let skifte mellem to strålemønstre med en skiftefunktion, 
der lægger vægt på fleksibilitet.
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GROHE KøKKEn

GROHE
ESSEnCE
Vælg mellem to modeller, én med drejetud og én med  
en solid udtrækkelig metalbruser, der gør det let at skifte 
mellem mousseur og bruser. Tilføj et valg mellem to flotte 
og holdbare typer finish, og så opdager du, at et lækkert 
design ikke medfører kompromis med funktionalitet.
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farvevarianter:  
 000 i StarLight Chrome  |   DC0 i SuperSteel

30 270 000 / 30 270 Dc0  
Blandingsbatteri til køkkenvaskhøj 
udløbstud 
med udtrækkelig dobbeltbruser

30 269 000 / 30 269 Dc0  
Blandingsbatteri til køkkenvask
høj udløbstud

    nYHED nYHED

40 535 000 / vvs nr.: 774369.604  
40 535 Dc0 
Cosmopolitan sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

  

fås fra:  
Marts 2016

fås fra:  
Marts 2016

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

Komfort-
højde

Drejestop fremad-
roterende greb

udtrækkelig 
dobbeltbruser
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GROHE KøKKEn

EN 
kILdE 
TIL
FUNkTIONaLITET 
Få mest muligt ud af dit travle køkken med GROHE's 
Performance-serier. De er skabt for at kunne tilbyde dig 
et omfattende udvalg af praktiske funktioner, der gør det 
lettere, mere sikkert og mere behageligt at bruge køkkenet, 
så du ikke kan undgå at finde den perfekte løsning. Med  
et stort udvalg af moderne design samt alsidige højde-  
og installationsmuligheder tilfører GROHE Performance-
serierne brugbar værdi og funktionalitet, der hver dag  
gør dit liv lettere.

GROHE  
PERFORManCE- 
SERiER

Kitchen_Book_2015_DK_Inhalt_new.indd   84 06.07.15   18:57



grohe.dk | Side 85

Kitchen_Book_2015_DK_Inhalt_new.indd   85 06.07.15   19:00



GROHE KøKKEn

GROHE  
PERFORManCE- 
SERiER

GROHE  
cOSTA S

104

GROHE  
cOSTA L

106

nYHED

GROHE  
EuROSmART  
cOSmOPOLiTAn

GROHE  
cOncETTO

90 94

GROHE  
EuROdiSc 

88

GROHE  
EuROSmART

98

Kitchen_Book_2015_DK_Inhalt_new.indd   86 06.07.15   19:04



grohe.dk | Side 87

Kitchen_Book_2015_DK_Inhalt_new.indd   87 06.07.15   19:06



GROHE KøKKEn

GROHE
EURODiSC
Smart design kombineret med praktiske funktioner – 
Eurodisc leverer på alle fronter. En drejetud gør de daglige 
opgaver lettere, og det elegante greb kan betjenes med to 
fingre, så du får god kontrol uden at anstrenge dig. Tilføj  
en ekstra udtrækkelig dobbeltbruser, og du har en skøn  
og fleksibel løsning til ethvert travlt køkken.
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33 772 001 / vvs nr.: 709175.504 
Blandingsbatteri til køkkenvask 
vægmonteret

33 770 001 / vvs nr.: 705785.504 
Blandingsbatteri til køkkenvask, lav tud 

32 257 001 / vvs nr.: 705781.504 
Blandingsbatteri til køkkenvask, lav tud
med udtrækkelig dobbeltbruser

40 536 000 / vvs nr.: 774369.704 
Contemporary Sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

Drejestopudtrækkelig 
dobbeltbruser
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GROHE KøKKEn

GROHE
COnCETTO
Med Concetto bliver det gode design tilgængeligt for alle, 
og det er ideelt til køkkener, hvor det stilfulde og praktiske 
kombineres. Hvis du sætter pris på design, vil du elske den 
markante silhuet baseret på en cylinderserie, mens den 
hårdtarbejdende kok vil værdsætte fingerspidskontrol og 
fantastisk ydelse.
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32 666 001 / vvs nr.: 706164.104
Blandingsbatteri til køkkenvask, høj tud  
med afspærringsventil

32 663 001 / vvs nr.: 706149.504 
32 663 Dc1 / vvs nr.: 706149.616
Blandingsbatteri til køkkenvask, høj tud  
med udtrækkelig mousseur 
31 212 001 
til åben vandvarmer 

32 661 001 / vvs nr.: 706148.604  
32 661 Dc1 / vvs nr.: 706148.616
Blandingsbatteri til køkkenvask, høj tud  
31 132 001 / vvs nr.: 706159.104 
til åben vandvarmer

     

  

40 535 000 / vvs nr.: 774369.604 
Cosmopolitan sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

32 667 001 / vvs nr.: 709179.104
Blandingsbatteri til køkkenvask 
vægmonteret

 

farvevarianter:  
 000/001 i StarLight Chrome  |   DC1 i SuperSteel

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

stopventiludtrækkelig
mousseur

Åben
vandvarmer

Komfort-
højde

Drejestop fremad-
roterende greb
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GROHE KøKKEn

GROHE
COnCETTO
Vælg mellem en lav, mellemhøj eller høj tud, med drejetud 
eller udtrækkelig mousseur. Dertil kommer den nye funktion 
med udtrækkelig dobbeltbruser på det mellemhøje udløb, 
og så kan du se, hvordan GROHE's Concetto-serie virkelig 
dækker alle muligheder i et stilfuldt, minimalistisk design.
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32 659 001 / vvs nr.: 706147.604 
32 659 Dc1 / vvs nr.: 706147.616
Blandingsbatteri til køkkenvask  
med lav tud

  

31 128 001 / vvs nr.: 706157.104  
31 128 Dc1 / vvs nr.: 706157.116
Blandingsbatteri til køkkenvask,  
mellemhøj tud 
31 213 001 
til åben vandvarmer

  

31 129 001 / 31 129 Dc1
Blandingsbatteri til køkkenvask, 
mellemhøj tud  
med udtrækkelig mousseur  
31 214 001  
til åben vandvarmer

  

  

NyheD

40 535 000 / vvs nr.: 774369.604 
Cosmopolitan sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

farvevarianter:  
 000/001 i StarLight Chrome  |   DC1 i SuperSteel

30 273 001
Blandingsbatteri til køkkenvask, 
mellemhøj tud 
med udtrækkelig dobbeltbruser

 
fås fra:  
Marts 2016

31 210 001 / vvs nr.: 706155.104
Blandingsbatteri til køkkenvask,  
mellemhøj tud 
foran vindue 
31 211 001 
til åben vandvarmer

31 209 001 
Blandingsbatteri til køkkenvask, 
mellemhøj tud  
med afspærringsventil 
31 215 001 
til åben vandvarmer

 

foran
vindue

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

stopventiludtrækkelig
mousseur

Åben
vandvarmer

Komfort-
højde

udtrækkelig 
dobbeltbruser

Drejestop
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GROHE KøKKEn

GROHE EUROSMART 
COSMOPOLiTAn
Enkelhed ligger til grund for godt design og funktionalitet 
Derfor fokuserer GROHE's Eurosmart Cosmopolitan-serie på 
det grundlæggende for at skabe en kollektion med holdbare 
detaljer og arkitektonisk kant. 
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GROHE KøKKEn

GROHE EUROSMART 
COSMOPOLiTAn
Sæt de ergonomiske og arkitektoniske linjer i centrum af dit 
køkken med Eurosmart Cosmopolitan. Med denne serie er 
enkelhed ikke ensbetydende med få valgmuligheder – fra de 
tre højdevalg til den brugervenlige drejetud kan du vælge den 
løsning, der passer til dig og dit moderne køkken.
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GROHE EUROSMART 
COSMOPOLiTAn

31 161 000
Blandingsbatteri til køkkenvask  
med lav tud
afspærringsventil

31 170 000
Blandingsbatteri til køkkenvask  
med lav tud
foran vindue

32 842 000 / vvs nr.: 705818.504 
Blandingsbatteri til køkkenvask, lav tud  
32 842 00e 
med GROHE EcoJoy®  

31 179 000
til åben vandvarmer 

30 193 000 / vvs nr.: 705809.504  
30 193 Dc0 
Blandingsbatteri til køkkenvask,
mellemhøj tud 
30 194 000 / 30 194 Dc0 
til åben vandvarmer

32 843 000 / vvs nr.: 705817.504 
Blandingsbatteri til køkkenvask, høj tud 
32 843 00e / vvs nr.: 705817.604 
med GROHE EcoJoy® 
31 180 000 
til åben vandvarmer

30 195 000 
Blandingsbatteri til køkkenvask, 
mellemhøj tud 
med afspærringsventil

  

   

40 535 000 / vvs nr.: 774369.604  
40 535 Dc0 
Cosmopolitan sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

farvevarianter:  
 000 i StarLight Chrome  |   DC0 i SuperSteel

grohe 
ecoJoy®

foran
vindue

grohe 
silkmove®

grohe 
starlight®

stopventilÅben
vandvarmer

Komfort-
højde

Drejestop
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GROHE KøKKEn

GROHE  
EUROSMART
Skab et køkken, hvor hele familien kan nyde det nye armatur 
GROHE Eurosmart. Ubesværet kontrol, uforlignelig ydelse og 
temperatursikker betjening kombineres i et slankt, moderne 
design.

nYHED
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GROHE KøKKEn

GROHE  
EUROSMART

VæLG EN 
SmaRT 
dESIGN
LøSNING
Eurosmart har flere funktioner end før. Mousseuren kan let 
afmonteres, så den kan installeres igen eller udskiftes for  
at fjerne kalkaflejringer med en mønt. Adskilte indvendige 
vandveje sikrer, at vandet i armaturet aldrig kommer i 
kontakt med bly eller nikkel. Du vil også opdage, at vores 
valgfri variant med GROHE SilkMove® ES-patron kun 
leverer koldt vand, når grebet er i midterposition, så der 
spares energi, fordi vandet ikke opvarmes unødvendigt. 
Dertil kommer en integreret temperaturbegrænser, der kan 
indstilles individuelt til din ønskede maksimaltemperatur.

Bly- og nikkelfri: adskilte indvendige vandveje 
isolerede indvendige vandveje sikrer, at vandet ikke  
kommer i kontakt med bly eller nikkel.

easyexchange-mousseur 
Mousseuren er let at installere  
og afinstallere med en mønt.
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grohe-patron med integreret 
temperaturbegrænser
Kan indstilles individuelt 
til den ønskede maksimale 
vandtemperatur.

grohe silkmove® es
Valgfri ny patronteknologi, der 
leverer koldt vand, når grebet 
åbnes i midterposition

integreret temperatur-
begrænser

Bly- og 
nikkelfri

EasyExchange-
mousseur

Rent design 
uden brudte 
linjer

35 % højere
– ekstra komfort
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GROHE KøKKEn

GROHE  
EUROSMART 
Det solide cylindriske element, tudens elegante kurve – den 
nye Eurosmart-serie ser fantastisk ud og har stor fleksibilitet. 
Den nye Eurosmart fås i to højder, har en nyttig drejetud og 
mulighed for at vælge den vandbesparende EcoJoy®-funktion 
eller den energibesparende koldstartspatron GROHE SilkMove® 
ES, så den vil passe perfekt til dit travle familiekøkken.
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32 482 002 
Blandingsbatteri til køkkenvask 
vægmonteret 

33 281 002 / vvs nr.: 705804.404 
Blandingsbatteri til køkkenvask, lav tud 
bly- og nikkelfri 
33 281 20e / vvs nr.: 705804.504 
med GROHE EcoJoy®

30 260 002 / vvs nr.: 705801.404 
Blandingsbatteri til køkkenvask, lav tud
bly- og nikkelfri
med GROHE SilkMove® ES

33 202 002 / vvs nr.: 705805.404 
Blandingsbatteri til køkkenvask, høj tud

40 536 000 / vvs nr.: 774369.704 
Contemporary Sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

nYHED

nYHED

33 490 002 / vvs nr.: 705806.404 
Blandingsbatteri til køkkenvask, høj tud  
med GROHE SilkMove® ES
med afspærringsventil

nYHED

nYHEDnYHED

31 391 002 
Blandingsbatteri til køkkenvask 
vægmonteret  
lille længde

32 224 002 / vvs nr. 709182.504 
Blandingsbatteri til køkkenvask 
vægmonteret  
almindelig længde

nYHED nYHED

Bly- og 
nikkel-fri

let
udskiftning

grohe 
ecoJoy®

grohe 
silkmove®

grohe 
silkmove® es

grohe 
starlight®

Komfort-
højde

Drejestop stopventil
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GROHE KøKKEn

GROHE
COSTA S
Kan du forbedre en klassiker? Det er lige præcis det, vi har 
gjort hos GROHE. Costa-kollektionen blev lanceret første gang 
i 1970'erne, og vi har forbedret den lige siden. Designet har 
bestået tidens test og er blevet forbedret og opdateret med 
GROHE's sidste nye teknologiske bedrift.

40 536 000 / vvs nr.: 774369.704 
Contemporary Sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

31 819 001 / vvs nr.: 705500.104 
Blandingsbatteri til køkkenvask 

Komfort-
højde

grohe 
silkmove®
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GROHE KøKKEn

GROHE
COSTA L
nyfortolket klassisk design til det moderne køkken – Costa L  
tager det klassiske Costa-design og tilfører solide metalgreb 
og slidstærke dele med look og funktionalitet, der er designet 
til at holde.
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40 536 000 / vvs nr.: 774369.704 
Contemporary Sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

31 831 001 
Blandingsbatteri til køkkenvask  
31 930 001 
til åben vandvarmer

31 191 001 
Blandingsbatteri til køkkenvask 
vægmonteret

Åben
vandvarmer

Komfort-
højde

grohe 
silkmove®
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GROHE KøKKEn

GROHE
SæBEPUMPER
Den perfekte måde at sætte prikken over i'et i dit køkken er 
en af GROHE's moderne og elegante sæbepumper. De er 
praktiske og slidstærke og konstrueret med klassisk GROHE 
håndværk, og så er de designet til at passe til alle GROHE's 
køkkenarmaturer.
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grohe 
starlight®

40 537 000 / vvs nr.: 774369.804 
40 537 eN0  
Authentic Sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

40 553 000 / vvs nr.: 774369.904  
40 553 Dc0 
Zedra Sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

40 535 000 / vvs nr.: 774369.604  
40 535 Dc0 
Cosmopolitan sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

40 536 000 / vvs nr.: 774369.704 
Contemporary Sæbepumpe
beholder til flydende sæbe 0,4 l

    

  

farvevarianter:  
 000 i StarLight Chrome  |   DC0 i SuperSteel
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GROHE KøKKEn
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GROHE K7®

GROHE  
MinTA

GROHE 
MinTA TOUCH

GROHE  
ZEDRA TOUCH

GROHE  
ZEDRA

GROHE  
ESSEnCE

OVERSiGT OVER GROHE-funkTiOnALiTET
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GROHE  
COnCETTO

GROHE  
EUROSMART
COSMOPOLiTAn
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GROHE  
EUROSMART

OVERSiGT OVER GROHE-funkTiOnALiTET
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GROHE KøKKEn
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GROHE  
COnCETTO

GROHE  
EUROSMART
COSMOPOLiTAn

GROHE ZEDRA

GROHE MinTA

GROHE-LAVTRykSfiTTinGS

GROHE
COSTA L
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