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GROHE är synonymt med kvalitet. Hos GROHE är inte produktens kvalitet avgörande för priset. Varför? För att samma höga kvalitet, samma teknologi,
samma material och samma ytbehandling används på alla våra produkter. Hos oss är det designen, funktionen och priset som avgör om produkten
kategoriseras som BRA, BÄTTRE eller BÄST. När vi skiljer mellan BRA-BÄTTRE-BÄST vet du att oavsett vad du väljer kommer du alltid att få oöverträffad
kvalitet och problemfri användning i åratal framöver. Så det är upp till dig vilken design du önskar, vilka funktioner du har behov av och vilket pris som
passar din plånbok – BRA, BÄTTRE eller BÄST.

BRA

BÄTTRE

BÄST

Eurosmart

Concetto

Zedra

En praktisk och prisvänlig köksblandare i krom med
hög och svängbar pip samt integrerad diskmaskins
avstängning och Kallstart.

Förkromad köksblandare i minimalistisk design och
med stilrena linjer. Med integrerad diskmaskins
avstängning och hög, svängbar pip.

Ett av de nyaste tillskotten i GROHEs premium
kollektion. Med integrerad diskmaskinsavstängning,
svängbar pip och utdragbar pip, kombinerar Zedra
modern design med maximal funktionalitet.

Eurosmart

Concetto

Quadra

Eurosmart tvättställsblandare utan lyftventil, med
Kallstart och EcoJoy-flöde 5,7 l/min med full komfort.

Concetto är en tvättställsblandare vars användar
vänlighet inte kompromissar med den moderna
designen.

En av GROHEs mest exklusiva tvättställsblandare
- Quadra med lyftventil ger dig en perfekt
proportionelig design och en lyxig SPA-känsla.

Grohtherm 800

Grohtherm 1000, 150 cc

Grohtherm 3000 Cosmopolitan

GROHE nr.: 33 490 002 / RSK nr.: 835 67 86

GROHE nr.: 32 154 002 / RSK nr.: 823 62 66

150 cc: GROHE nr.: 34 561 000 / RSK nr.: 835 68 11
160 cc: GROHE nr.: 34 563 000 / RSK nr.: 835 68 09
Senaste medlemmen av Grohtherm-familjen. En
kvalitetsprodukt till ett konkurrenskraftigt pris. Mini
malistisk design och ergonomiska grepp.

GROHE nr.: 32 666 001 / RSK nr.: 835 65 06

GROHE nr.: 32 240 10E / RSK nr.: 823 65 10

GROHE nr.: 34 146 003 / RSK nr.: 835 68 13
Klassiskern Grohtherm 1000 har blivit ännu bättre!
Nu med uppdaterad, rengöringsvänlig design,
ergonomiska metallgrepp och GROHE CoolTouch®.

GROHE nr.: 31 203 000 / RSK nr.: 835 67 10

GROHE nr.: 32 631 000 / RSK nr.: 823 64 43

150 cc: GROHE nr.: 34 274 000 / RSK nr.: 835 64 96
160 cc: GROHE nr: 11 36 54 / RSK nr.: 835 65 67
GROHEs premiumtermostat. Den slanka och mini
malistiska termostatblandaren innehåller alla tekno
logier för att ge dig den allra bästa duschupplevelsen
- dag efter dag, år efter år.

BRA

BÄTTRE

BÄST

New Tempesta

Euphoria

Power & Soul Cosmopolitan

Duschset, 600 mm, med 100 mm duschhuvud med
1 stråltyp och flödesbegränsare (9,5 l/min.). En stöt
dämpande silikonring förhindrar skada om duschen
faller ner, vilket gör Tempesta till det ideala valet för
familjer med små barn.

Duschset, 600 mm, med 110 mm duschhuvud med
2 stråltyper, och flödesbegränsare (9,5 l/min.).
Stil, värde och vatteneffektivitet – Euphoria erbjuder
en rad strålmönster så att du kan skapa en sinnlig
duschupplevelse även med en begränsad budget.

Duschset, 600 mm, med 130 mm duschhuvud med
4 innovativa stråltyper, och flödesbegränsare (9,5 l/
min.). Power & Soul är det perfekta valet för det
moderna badrummet.

New Tempesta Cosmopolitan, 150 cc

Euphoria XXL, 150 cc

Rainshower, 150 cc

Med sin skarpa, cylindriska profil och karakteristiskt
fasade detaljer är New Tempesta Cosmopolitan det
perfekta valet för moderna, arkitektoniska badrum.

Duschsystemet Euphoria är ett skräddarsytt system
med termostatblandare, 210 mm huvuddusch och
den prisbelönta Euphoria-handduschen.

Duschsystemet Rainshower kombinerar alla
väsentliga komponenter för att ge dig en luxuös och
skräddarsydd duschupplevelse.

Rapid SL

Rapid SL med läckagebox

Rapid SL ger dig friheten att designa det ultimata
badrummet. En säker och snabb metod för
installation av vägghängda tvättställ, bidéer, urinoarer
och toalettstolar. Anpassad till Branschregler Säker
Vatteninstallation.

Denna lösning uppfyller även rådande våtrumskrav.
Läckageboxen skyddar mot eventuellt läckage och
gör att läckaget upptäcks innan skadan blir mer
omfattande. Anpassad till Branschregler Säker
Vatteninstallation.

GROHE nr.: 27 924 000 / RSK nr.: 818 20 93

GROHE nr.: 27 922 000 / RSK nr.: 837 72 98

GROHE nr.: 27 242 001 / RSK nr.: 837 72 15

GROHE nr.: 27 964 000 / RSK nr.: 837 80 62

GROHE nr.: 27 732 000 / RSK nr.: 837 80 39

GROHE nr.: 27 967 000 / RSK nr.: 837 73 55

Skate

GROHE nr.: 38 573 000
RSK nr.: 809 75 74
Du väljer själv om du vill placera
väggplattan med de eleganta
Skate-tryckknapparna vertikalt
eller horisontellt.

Skate Cosmopolitan
GROHE nr.: 38 732 000
RSK nr.: 809 75 08

Skate Cosmopolitan-tryckplattor
med dubbelspolning kom
pletterar våra blandarserier och
ger ditt nästa badrumsprojekt
det där lilla extra. De matchar
våra Rapid SL-fixturer, Uniset
och alla dolda system.

Nova Cosmopolitan
GROHE nr.: 38 765 000
RSK nr.: 809 75 70

Användningen av geometriska
former – en rund spolknapp
inramad av en rektangulär platta
– gör den till det ideala valet för
modernt inredda utrymmen.
Tryckplattan har dubbelspolning.

GROHE nr.: 38 624 001 / RSK nr.: 809 74 92

GROHE nr.: 39 062 000 / RSK nr.: 809 79 80

