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Nieuw in de badkamer:
Eurodisc Joy: Betaalbare luxe voor de badkamers van vandaag en morgen

Het nieuwe Eurodisc Joy assortiment van GROHE combineert een modern en verfijnd
bedieningscomfort met een award winnend design.
Vorm en functionaliteit op hun best – een dynamisch gebogen silhouet, een joystick met een
soepele bediening en een glanzende rand – dat is alles wat er nodig is om de gekende klassieke
kraan te herinterpreteren.
Slimme details, architecturale helderheid
De nieuwe Eurodisc Joy brengt een fraai uiterlijk en puur plezier naar de badkamer.
De kraan werd ontworpen door de GROHE Design Studio, die functionaliteit en design hand
in hand laat samengaan.
Het belangrijkste uiterlijke kenmerk van deze kraan is zijn minimalistische, traploos verstelbare
joystick. Gecombineerd met de innovatieve GROHE SilkMove® technologie zorgt dit voor een
uiterst soepele bediening van de kraan. De geïntegreerde GROHE EcoJoy® waterbesparende
technologie bevordert een verantwoorde en duurzame water- en energieconsumptie.
Daarenboven heeft de wastafelmengkraan voor wandmontage een verstelbare GROHE
AquaGuide® mousseur waarmee men de straalrichting kan bepalen. Dankzij GROHE
SpeedClean® is kalkaanslag verleden tijd en hebben de kranen een langere levensduur. De
GROHE StarLight®,tenslotte, zorgt voor de kenmerkende krasvrije chroomafwerking, een
typisch kenmerk van het GROHE design DNA.
De Eurodisc Joy serie werd inmiddels internationaal erkend door de befaamde Red Dot product
design award in de wacht te slepen.
Ruime keuze
Het assortiment bestaat uit een volledige waaier van kraanvarianten voor de hele badkamer.
Men kan kiezen tussen ééngreeps mengkranen met drie verschillende uitlopen evenals ultra
platte wandmodellen met twee openingen, die perfect bij de gekozen wastafel passen.
GROHE biedt verder ook hoofddouches en badkameraccessoires aan die het unieke, speelse en
moderne joystick ontwerp delen. Op deze manier kan men heel de badkamer in dezelfde stijl
inrichten tot een mooi geheel.
De nieuwe Eurodisc Joy is met zijn functionaliteit en gesofisticeerd design ideaal voor de
badkamers van vandaag en morgen.
Klik hier om de afbeeldingen te downloaden *
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