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GROHE, HUSCOMPAGNIET OG MILJØET VAND- OG ENERGIBESPARENDE TEKNOLOGIER

GROHE goes zero. GROHE har med initiativet 
GROHE goes ZERO dedikeret sig til at blive den 
første producent i sanitetsindustrien med en CO2-
neutral produktion i 2020.

Alle GROHE’s produktionsanlæg er konverteret 
til grøn elektricitet - og nu påbegynder virksom-
heden også støtte til to projekter for at kompen-
sere for uundgåelige CO2-udledninger.

GROHE er aktivt medlem af Green Building 
Council Denmark. På grund af det målrettede 
arbejde med bæredygtighed i alle aspekter af 
vores forretning er GROHE aktivt medlem af 
Green Building Council Denmark. DGNB-certifice-
ringen kobler bæredygtighed med tallene på 
bund linjen. Hos os i GROHE vægtes de øko no-
miske kriterier altså lige så højt som de miljø-
mæssige, sociale, proceduremæssige og de 
tek niske kriterier.

Alle Green Building certificeringer understreger 
vigtigheden af optimering af vandforbrug i byg-
ningen. Som arkitekt, planlægger eller bygherre 
kan du altid forlange et specificeret flowdiagram 
på vandhaner eller brusesystemer.

GROHE TurboStat teknologien har vi udviklet til 
bruse- og badekartermostater. Den sørger for at 
nå din ønskede vandtemperatur på et splitsekund. 
Ydermere sørger teknologien for, at temperaturen 
holdes stabil under hele dit brusebad ved at 
reagere på udsving i vandtrykket på bare 0,3 
sekunder.

GROHE EcoJoy er blevet udviklet, så vi kan 
spare på vandet, men ikke på oplevelsen. Ved 
håndvaskarmaturer er EcoJoy-teknologien er 
baseret på en mosseur med en integreret flow- 
begrænser, der sørger for, at forbruget reduceres 
fra 10 til 5 l/min. På grund af den specielle teknik, 
der blander luft i vandet, opdager man ikke, at 
man bruger mindre vand.



KERNEPRODUKTSORTIMENTET

Concetto
S-size håndvaskarmatur, 5,7 l/min.

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Tryk- og temperaturstyret termostatbatteri til brus.

Tempesta 100
Brusestangsæt med 1 stråletype, 9,5 l/min.

GROHE nr.:  32 204 10E
HC nr.: 1 001

GROHE nr.:  34 767 000
HC nr.: 7 009

GROHE nr.:  27 924 001
HC nr.: 6 008

BauEdge
Køkkenarmatur med høj tud, 10 l/min.

GROHE nr.:  31 367 001
HC nr.: 4 013



Essence
M-size håndvaskarmatur,
5,7 l/ min.

Atrio
L-size håndvaskarmatur,
5,7 l/ min.

Eurosmart Cosmopolitan
S-size håndvaskarmatur,
5,7 l/ min.

Eurosmart Cosmopolitan E
Berøringsfrit håndvask -
armatur, S-size, 5,7 l/ min.

Essence
S-size håndvaskarmatur,
5,7 l/ min.

Essemce E 
Berøringsfrit håndvask -
armatur, L-size, 5,7 l/ min.

Essence
XL-size håndvaskarmatur,
5,7 l/ min.

Essence
Køkkenarmatur med L-tud 
og udtræk, 12,5 l/ min.

Zedra SmartControl
Køkkenarmatur med L-tud, 
udtræk og SmartControl-
betjening 12,5 l/ min.

Minta
Køkkenarmatur med høj tud 
og udtræk, 12,5 l/ min.

Essence
Køkkenarmatur med høj tud,
12,5 l/ min.

GROHE nr.:  23 462 001
HC nr.: 2 007

GROHE nr.:  21 019 003
HC nr.: 2 009

GROHE nr.:  32 825 00E
HC nr.: 1 003

GROHE nr.:   36 327 001
HC nr.: 3 001

GROHE nr.:  23 589 001
HC nr.: 1 016

GROHE nr.:   36 445 000
HC nr.: 3 005

GROHE nr.:   32 901 001
HC nr.: 2 010

GROHE nr.:  30 270 000
HC nr.: 4 010 GROHE nr.:  31 593 002

HC nr.: 4 014

GROHE nr.:  32 918 000
HC nr.: 4 009

GROHE nr.:  30 269 000
HC nr.: 4 008

KØKKEN
TILVALGSPRODUKTER

HÅNDVASK
TILVALGSPRODUKTER

Minta
Køkkenarmatur med høj tud,
12,5 l/ min.

GROHE nr.:  32 917 000
HC nr.: 4 004



Grohtherm 1000
Tryk- og temperaturstyret og skold-
ningssikret termostatbatteri til brus.

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Tryk- og temperaturstyret termostat-
batteri til kar og brus.

Tempesta 100
Håndbruser med 2 stråletyper,
5,7 l/min, inkl. vægholder og bruse-
slange.

Tempesta Cosmopolitan 210
Tryk- og temperaturstyret termostat, 
210 mm hoved  bruser, 100 mm 
hånd bruser med 2 stråletyper, 11,5 l/
min v. 1 bar.

Grohtherm SmartControl 310 (rundt design)
Trykstyret termostat til indbygning med SmartControl-betjening, 310 mm rund 
hovedbruser med 2 stråletyper og stick-håndbruser, 9,5 l/min v. 1 bar.

Rainshower SmartControl 360
Tryk- og temperaturstyret og skold-
ningssikret termo stat, afsæt nings hylde, 
SmartControl-  betjening, 360 mm 
hoved  bruser og 130 mm hånd  bruser 
med 4 stråle typer, 10,4 l/min v. 1 bar.

Euphoria SmartControl
Tryk- og temperaturstyret og skold-
ningssikret termostatbatteri til brus 
med SmartControl-betjening.

Rainshower 210
Tryk- og temperaturstyret og skold-
ningssikret termo- stat, 210 mm 
hoved bruser og stick håndbruser, 
10,4 l/min v. 1 bar.

Grohtherm SmartControl 310 Cube (firkantet design)
Trykstyret termostat til indbygning med SmartControl-betjening, 310 mm rund 
hovedbruser med 2 stråletyper og stick-håndbruser, 9,5 l/min v. 1 bar.

Tempesta Cosmopolitan 100
Brusestangsæt med sæbehylde og 3 
stråletyper, 9,4 l/min.

GROHE nr.:  34 146 003
HC nr.: 7 005

GROHE nr.:  34 323 002
HC nr.: 7 007 GROHE nr.:  27 798 10E

HC nr.: 6 007

GROHE nr.:  27 922 001
HC nr.: 8 005

GROHE nr.:  34 705 000
HC nr.: 9 009

GROHE nr.:  26 361 000
HC nr.: 8 006

GROHE nr.:   34 719 000
HC nr.: 7 006

GROHE nr.:  27 032 001 
HC nr.: 8 003

GROHE nr.:  34 706 000
HC nr.: 9 010

GROHE nr.:  27 576 002
HC nr.: 6 005

BAD OG BRUS
TILVALGSPRODUKTER



SPECIALARMATURER
TILVALGSPRODUKTER

GROHE Red
Køkkenarmatur med filtreret, kogende vand, børnesikret, 12,5 l/ min.

GROHE Blue Home
Køkkenarmatur med filtreret og afkølet vand med og uden brus, 12,5 l/ min.

GROHE nr.:  30 083 001
HC nr.: 5 004

GROHE nr.:  31 455 001
HC nr.: 5 005

DIVERSE
TILVALGSPRODUKTER

Sæbedispenser
Til flydende sæbe, 500 ml beholder.

GROHE nr.: 40 536 000
HC nr.: 14 001

Bundventil
Med push-up-funktion.

GROHE nr.:   65 807 000
HC nr.: 3 006

WC

WC
TILVALGSPRODUKTER

Skate Cosmopolitan
Trykplader til indbygnings-WC, 2 skyls- og start/stop-betjening. Understøtter både vand- og lodret montering.

Skate Cosmopolitan
Trykplader til indbygnings-WC, 2 skyls- og start/stop-betjening. Understøtter både vand- og lodret montering.

Bau
Væghængt toilet. Med åben 
skyllerand.

GROHE nr.:  39 491 000
HC nr.: 15 017

GROHE nr.:  39 328 000
HC nr.: 15 006

Euro
Væghængt toilet. Kantløs og 
optimeret skyl.

GROHE Sensia Arena
Komplet showertoilet med diverse 
skylle/tørre-funktioner, nattelys m.fl. 
Væghængt til skjulte toiletcisterner, 
3/6 liter (lille/stort skyl).

GROHE nr.:  39 493 000
HC nr.: 15 005

GROHE nr.:  39 330 001
HC nr.: 15 007

GROHE nr.:  39 354 SH1
HC nr.: 15 008

Toiletbræt

GROHE nr.:  38 732 P00
HC nr.: 15 002

GROHE nr.:  38 845 KS0
HC nr.: 15 010

GROHE nr.:  38 845 LS0
HC nr.: 15 011

GROHE nr.:  38 845 MF0
HC nr.: 15 012

GROHE nr.:  38 732 000
HC nr.: 15 001

GROHE nr.:  38 732 SH0
HC nr.: 15 003

Krom Matkrom

Glas, sort Glas, hvid Glas, satin

Hvid

Toiletbræt

Essence
Væghængt toilet. Kantløs.

GROHE nr.:  39 577 000
HC nr.: 15 015

GROHE nr.:  39 571 00H
HC nr.: 15 014

Toiletbræt



100°C KOGENDE VAND
DIREKTE FRA HANEN

AFKØLET OG FILTRERET 
MED ELLER UDEN BRUS

GROHE Red
Med et par tryk aktiverer du det elektroniske
armatur, og så kan du hælde kogende vand op
til en lækker kop te. Det integrerede vandfilter
sørger for en perfekt smagsoplevelse. Har du
brug for at fylde en gryde op, klarer den smarte
grydeopfylder-funktion op til 3 liter på én gang,
uden du skal tage hænderne fra gryden.

GROHE Blue Home
Kan du lide dit vand uden, med lidt eller med
meget brus? Ligegyldigt hvordan, er det afkølet
og filtreret. Direkte fra hanen. Dermed er det
slut med at bære tunge flasker med kildevand
eller danskvand hjem fra supermarkedet – ud
over tid sparer du således samtidig ressourcer,
økonomisk såvel som miljømæssigt.

GROHE KERAMIK

GROHE Bau
Bau keramik er med sine bløde 
og runde former alsidig hele 
vejen rundt og til byder den 
nyeste tek no logi. Ved at lave 
alle toilet ter uden skylle kant, 
sørgede vi for, at brugerne har 
gavn af de højeste hygiejne-
standarder.

GROHE Essence
Essence-seriens slanke profil og 
naturlige linjer, gør den ideel til 
at skabe et roligt og afslappende 
miljø i ethvert bade værelse. Helt 
enkelt tilbydes et kompromisløst 
og behageligt design med inno-
vative funktioner, som du vil 
nyde hver eneste dag.

GROHE Euro
Forestil dig et smukt bade-
værelse, der passer ube sværet 
til dit virkelige liv, hvor du starter 
og slutter din dag i et personligt 
rum. Et badeværelse der både er 
enormt praktisk, men også sjovt 
og skiller sig ud visuelt.

Bau

Euro

Essence

Holder keramikken ren 
og skinnende hvid. 
Anti bakterielle ioner for-
hindrer bakterie vækst.

Tre udløb i skålen skaber 
en kraftfuld og lydløs 
hvirvel af vand, som ikke 
lader noget tilbage.

Ingen hjørner og spræk-
ker for snavs at gemme 
sig i. Hver en over flade 
er let at nå og holde ren.

Soft-close mekanismen 
sikrer ingen smækkende 
lyde og at ingen børns 
fingre kom mer i klemme.

For lettere rengøring 
tillader det særlige 
hængsel. at du nemt kan 
fjerne toiletbræt og låg.

Tilvalg: 
Standard: 
Fås både m/u: 

PureGuard Rimless Quick ReleaseTriple Vortex Soft Close



Justerbar spraystyrke
Juster styrken for at 
tilpasse dine behov.

Justerbar sprayarm
Juster sprayarmens 
position efter dine behov.

Flere spraytyper
Kvindeskyl, almindeligt skyl, blød 
spray, massagespray, pulserende 
spray.

Automatisk rengøring
Hovedet på sprayarmen 
bliver rengjort før og 
efter brug.

Lufttørrer
Efter et skyl med varmt 
vand tørrer lufttørren 
hurtigt og mildt.

Lugtfjerner
Så snart du sætter dig på 
sædet, bliver lugt ekstrak-
tionen automatisk aktiveret. 

Nattelys
Showertoilettet er 
oplyst i mørket med 
et blidt lys. 

Automatisk sæde 
En sensor registrerer, når du 
nærmer dig og åbner låget. 
Låget lukker også automatisk.

Automatisk skyl
I det øjeblik du forlader 
toilettet, udløses et sensor-
aktiveret skyl.¹

Flere betjenings-muligheder
Showertoilettet kan betjenes via en 
app, den med følgende fjern betjening 
eller kontrol panelet på siden. 

GROHE PureGuard
Antibakteriel glasur for hindrer 
bakterievækst og holder 
keramikken skinnende ren.

AquaCeramic
En anti-stick-belægning sikrer, at 
snavs og kalk ikke sætter sig fast, 
og efterlader ingen rester efter skyl. 

Triple Vortex
Tre udløb skaber en kraft fuld vand-
hvirvel, som rengører hele kummen 
for den ultimative hygiejne.

Kantløs kumme
Uden skyllekant opnås en 
lettere rengøring, hvor intet 
snavs kan gemme sig.

¹ Installationskit til automatisk skyl tilkøbes separat

GROHE SENSIA ARENA SHOWERTOILET

Justerbar vandtemperatur
Indstil vandtemperaturen efter 
dine præferencer.



GROHE A/S
Sluseholmen 8C, 2. th.
2450 København SV

Telefon: 44 65 68 00
Fax: 44 65 02 52
Mail:   grohe@grohe.dk
Web: grohe.dk




