Goed, beter, Eurosmart
Herlancering van 's werelds meest populaire GROHE-kranenlijn
Wat gebeurt er als je 's werelds meest populaire kranenlijn een niveau hoger tilt? Je krijgt
de beste Eurosmart ooit, een kranenlijn met een gemoderniseerd ontwerp evenals
buitengewone en innovatieve functies. Dit is wat architecten, planners, installateurs en
consumenten over de hele wereld binnenkort met eigen ogen kunnen zien wanneer GROHE
zijn meest populaire lijn van kranen en fittingen in de vorm van Eurosmart opnieuw lanceert.
Mooier, functioneler en nog comfortabeler dan voorheen - de ontwerpers en ingenieurs van
GROHE hebben uitstekend werk verricht door een prijswinnend product nog beter te maken. Door
de afstand tussen de uitloop en de greep evenals de totale hoogte van de kraan te vergroten,
hebben ze het bedieningsgemak verbeterd met maar liefst 30 procent, al naargelang het
betreffende model. De greep is gemakkelijker te bereiken en er is onder de uitloop meer ruimte
voor de handen van de gebruiker. Belangrijk is dat de duidelijk gestructureerde vorm van Eurosmart
probleemloos past in de meest uiteenlopende hedendaagse badkamerinrichtingen.
Ultieme efficiëntie
De nieuwe kranenlijn legt de lat ook hoger op het gebied van duurzaamheid. De nieuwe kraan is
uitgerust met de GROHE EcoJoy®-technologie en beperkt het waterverbruik tot 5,7 liter per minuut,
zonder op enige wijze afbreuk te doen aan de waterervaring. Het nieuwe en verbeterde 35mmpatroon met geïntegreerde temperatuurbegrenzer helpt gebruikers bij het beheer van hun
energieverbruik en beschermt hen tevens tegen verbranding. Bovendien is de kraan ook
beschikbaar in GROHE SilkMove® ES-uitvoering. Deze technologie zorgt ervoor dat er bij het
openen van de greep in de middenpositie alleen koud water uit de kraan stroomt. Hierdoor wordt
vermeden dat er energie wordt verspild voor het opwarmen van water in situaties waarin je net zo
goed koud water kunt gebruiken.
Professionele loodgieters zullen de efficiënte installatie van Eurosmart waarderen, of het nu bij
grote projecten of in badkamers van particulieren is. De GROHE QuickFix®-technologie versnelt
de installatie van alle Eurosmart-kranen voor wastafels en bidets. Voor inbouwfittingen voor
badkuipen en douches is er ook een gepatenteerd bevestigingssysteem waardoor ze geïnstalleerd
kunnen worden zonder zichtbare schroeven, wat resulteert in zeer fraai uitziende rozetten die nog
gemakkelijker te reinigen en te onderhouden zijn.
Uitgebreid assortiment, gecoördineerd ontwerp
Architecten en interieurontwerpers zullen volledig weg zijn van het uitgebreide assortiment van
Eurosmart-kranen en -fittingen. Verkrijgbaar met een lage, middelhoge en - voor het eerst - hoge
uitloop zijn de wastafelkranen gemakkelijk te combineren met wastafels in allerlei soorten en stijlen.
Bovendien bevat het assortiment ook producten voor alle andere zones van de badkamer, gaande
van de badkuip tot de douche en de bidet. Daarnaast zijn er bijpassende gootsteenkranen voor de
keuken, evenals elektronisch gestuurde fittingen voor openbare toiletten.
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Met Eurosmart gaat GROHE een stapje verder in de evolutie van kranen en fittingen.
Klik hier om enkele foto’s in HR te downloaden.
Noot (niet voor publicatie)
Voor meer informatie contacteer Kirsten Van Pee per mail kvp@twocents.be of telefonisch op + 32
2 773 50 29
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