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Grohtherm 1000 New: een onevenaarbare all-rounder
Dat de populariteit van kranen met een thermostaat blijft toenemen, is niet verwonderlijk.
Consumenten appreciëren namelijk het toegevoegde comfort, de veiligheid en de besparingen – op
water, en dus ook financieel - die deze kranen bieden. Inpikkend op deze groeiende markt heeft
GROHE haar gamma instapmodellen volledig herdacht. Zo brengt het Duitse bedrijf de
basisthermostaatkraan op een nieuw niveau. Paradepaardje daarbij is Grohtherm 1000 New.

GROHE pakte voor het eerst uit met een thermostatische bad- en douchemengkraan in 1995, en timmerde
sindsdien nauwgezet verder aan de perfecte kraan. In Grohtherm 1000 New zit dus maar liefst twintig jaar
ervaring vervat. Met als resultaat een staaltje geavanceerde technologie dat optimaal functioneert. Bovendien
past deze kraan dankzij haar organische vormen naadloos in elke moderne badkamer, en sluit ze perfect aan
bij de andere kranen uit het GROHE-gamma.

Extra veilig
Tot de hoogtepunten van het product behoren zeker de makkelijk te bedienen handvaten uit staal langs beide
zijkanten. Ze verlenen de kraan niet alleen haar bijzonder uitzicht, maar zorgen er ook voor dat we de kraan te
allen tijde – ook met natte, ingezeepte handen – comfortabel kunnen bedienen. De ergonomisch vormgegeven,
makkelijk vast te nemen vleugeltjes versterken dit gebruikgemak nog.

Daarnaast bevat de knop waarmee men de temperatuur regelt een SafeStop-knop, die de gebruiker moet
indrukken vooraleer hij het water tot meer dan 38 graden kan laten klimmen. Deze knop beschermt de
gebruikers, en in het bijzonder kinderen en oudere mensen, dus tegen té warm water met mogelijk
brandwonden tot gevolg. Bovendien dragen de zichzelf verklarende symbolen bij tot het intuïtieve gebruik van
de controleknoppen.

Een ander kenmerk dat de veiligheid van deze thermostatische douchemengkraan sterk verhoogt, is de
integratie van de GROHE CoolTouch® technologie. Die zorgt er dankzij twee elementen voor dat het buitenwerk
van de kraan nooit te warm aanvoelt. Ten eerste integreerde het designteam van GROHE een isolerende ring
in de slechts 43 millimeter smalle kraan, waardoor het hete water niet in aanraking komt met het lichaam van
de thermostaatkraan. Daarnaast is het thermostatische element volledig aan de linkerkant van de kraan
geïntegreerd, waardoor het kanaal met heet water slechts een klein stukje van de kraan in beslag neemt en het
risico op brandwonden dus gevoelig afneemt.

Goed voor het milieu
Ook op ecologisch vlak doet de Grohtherm 1000 New het beduidend beter dan zijn voorgangers. Zo is de
volumeknop uitgerust met de EcoButton, die ervoor zorgt dat men tot vijftig procent minder water verbruikt
tijdens het douchen. In de volumecontroleknop van de badmengkraan werd het AquadimmerEco-mechanisme
geïntegreerd. Dat zorgt voor een zachte en economisch voordelige overgang tussen de douche- en badstand.
Een laatste belangrijke functie is de unieke GROHE TurboStat®-technologie die ervoor zorgt dat de
watertemperatuur accuraat en onmiddellijk aangepast wordt terwijl de gebruiker op zoek is naar de juiste
temperatuur. Zo gaat er op geen enkel moment nodeloos water verloren. Eens de temperatuur vaststaat, zal
de thermostaat die voor de volledige duur van de douchebeurt continu behouden door drukverschillen in de
waterbuizen automatisch te compenseren. En dat zonder dat de gebruiker er ook maar iets van merkt.

Ook voor inbouw
Het volledige Grohtherm 1000 New-gamma is ook beschikbaar voor inbouw, zowel voor het bad als voor de
douche, en voor het gebruik als centrale thermostaat of afsluitknop. Ook deze producten zijn uitgerust met
stevige, solide metalen handvaten. Bovendien beschikken ze over de SafeStop Button, de EcoButton en – voor
de badversie – ook de AquaDimmer.

Best is om de ingebouwde douche- en badthermostaatkranen te installeren met het universele GROHE Rapido
T-stuk, dat speciaal ontworpen is voor een veilig en eenvoudig installatieproces. Daarnaast laat het QuickFixontwerp van de verschroomde plaatjes een snelle en eenvoudige installatie toe.
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