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GROHE Blue®
Gefilterd, gekoeld en 

koolzuurhoudend water.

Koud, warm en 
gemengd water.

THE EVOLUTION OF
DRINKING WATER

grohe blue®
De evolutie van Drinkwater

• Fris, gekoeld water voor het hele team
• Ruimte- en kostenbesparend
• Verlagen van de CO2 uitstoot
• Milieuvriendelijk
• Geen wateropslag nodig
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Boiling water

Hot and cold
mixed water

GROHE Red®

Kokend heet water.

Koud, warm en 
gemengd water.
Koud, warm en 
gemengd water.

THE EVOLUTION OF
BOILING WATER

grohe reD®
De evolutie van kokenD heet water

• Kokend water!
• Direct, wanneer je het nodig hebt!
• Zoveel als je wilt!
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grohe blue®
CooleD anD filtereD water
DireCtlY from the fitting.

grohe blue® 
smaakt goeD.

GROHE Blue® zuivert het water, koelt het naar de 
gewenste temperatuur (6 - 10ºC) en geeft indien 
gewenst plat, licht bruisend of bruisend water. 

Representatief onderzoek toont aan dat GROHE Blue® 
kraanwater beter smaakt dan drie toonaangevende 
merken op het gebied van mineraalwater.

Door toepassing van de gepatenteerde en innovatieve 
BWT Mg2+ technologie zijn er grote stappen gezet op 
het gebied van watertechnologie. Het vormt de basis 
voor het GROHE Blue® fi lter, dat in vijf stappen het water 
niet alleen fi ltert en ontkalkt, maar tevens magnesium 
aan het water toevoegt.
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De beDiening, De toepassing. 
eenvouDig met De grohe blue®.

Fris, gekoeld water uit de kraan door simpelweg aan de linkergreep te draaien van de 
GROHE Blue®. Kies aan de hand van de kleur op de linkergreep eenvoudig hoe u uw glas 
water wilt drinken. Bij GROHE Blue® Chilled krijg je ongekoeld, gekoeld of ijskoud gefilterd 
water uit de kraan. Of kies voor GROHE Blue® Chilled & Sparkling. Dan heeft u een heerlijk 
glas gekoeld en gefilterd water waarbij je kunt kiezen uit plat, licht bruisend of bruisend water.

Een LED indicatielamp op de greep geeft de filtercapaciteit weer. Wanneer het gaat 
branden is het tijd om het filter te vervangen. Tevens kan de watertemperatuur naar  
wens worden afgesteld tussen de 6ºC en 10ºC.

De rechtergreep van de kraan geeft normaal leidingwater: koud, warm of gemengd.

GROHE BluE® CHillEd

GROHE BluE® CHillEd & SpaRklinG

BluE
Gekoeld en plat water

BluE
Ongekoeld water

tuRquOiSE
Gekoeld en licht bruisend water

tuRquOiSE 
Gekoeld water

GREEn
Gekoeld en bruisend water

GREEn
Ijskoud water
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grohe blue® & bwt

de meest kostbare bron in veilige handen
Water is niet alleen de meest kostbare bron van de wereld, het vormt ook de basis voor alles wat leeft. 
GROHE en BWT, Europa's grootste waterprofessionals, zien veiligheid, hygiëne en hoge kwaliteit als de 
standaard. De expertise van twee bedrijven is gecombineerd om zo een een totaal nieuwe vorm van 
waterbeleving te creëren. 

Normaal kraanwater wordt bij het gebruik van één van de vele GROHE Blue® kranen een heerlijke verfrissing. 
GROHE Blue® fi ltert het water met de techniek die aangeleverd is door BWT en koelt het water vervolgens 
tot uw persoonlijke ideale temperatuur. Of u kiest voor de kraan waarbij u ook nog de mogelijkheid heeft 
om het koolzuurgehalte te kiezen: plat, licht bruisend of bruisend water. De innovaties van BWT bieden alle 
waterliefhebbers verfrissend water, gefi lterd door BWT's unieke en gepatenteerde Mg2+ technologie verrijkt 
met magnesium. Ideaal voor een dagelijkse verwennerij.

grohe blue® filter 
funCtionaliteit

Bypass instelling
 – direct in te stellen 

op de filterkop

Fijnfilter
 – filtert de kleinste vuildeeltjes
 – voor helder en zuiver water 

op elk moment

 – actief koolstoffilter
 – verwijdert onplezierige geuren 

en smaken
 – filtert en zuivert bypass-water

Hoogwaardige ionenwisselaar
 – voor de grootste capaciteit 

in de kleinste ruimte

actief koolstof voorfilter
 – voor ionenwisselaar
 – zorgt voor een maximale opbrengst

Voorfiltratie
 – voor grove vuildeeltjes

Stroomrichting 
bypass-water

Wateringang

Filtratie 
bypass-water

Wateruitgang

5

4

3

2

1
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grohe blue® magnesium+ filter
De eChte smaak voor fijnproevers

Word water-fi jnproever - proef het 
verschil. Het GROHE Blue® magnesium 
fi lter is perfect voor het verrijken van 
uw drinkwater met magnesium. De 
gepatenteerde Mg2+ fi lter technologie 
verrijkt uw drinkwater met magnesium 
en verwijdert tegelijkertijd alle stoffen uit 
het water die de geur en smaak kunnen 
beïnvloeden. Tijdens het omwissel-proces 
van het calcium, aanwezig in de totale 
hardheid, voegt het fi lter magnesium 
Mg2+ toe aan het water, en produceert 
daarmee bijzonder smakelijk drinkwater.

Mg2+ technologie:
1. Voorfi ltratie van vuildeeltjes, eventueel 
 veroorzaakt door de installatie 
2. Actieve koolstoffi ltratie: actief koolstof
 verwijdert organische verontreiniging, 
 ongewenste geur en smaak 
 (bijvoorbeeld chloor).
3. Hoogwaardige ionenwisselaar 
 reduceert het kalkgehalte en zware 
 metalen, wisselt calcium-ionen 
 voor magnesium-ionen 
4. Fijnfi ltratie voor het verwijderen 
 van de kleinste deeltjes.

grohe blue® filter 600-3000 liters
De Drinkwater-verfijner

Het GROHE Blue® fi lter fi ltert kalk en maakt 
van kraanwater verfrissend drinkwater. De 
unieke 5-traps fi ltertechnologie verwijdert 
alle stoffen uit het water die de geur en 
de smaak kunnen beïnvloeden. Het levert 
een pure smaakbeleving - zonder zware 
metalen, kalk of chloor.

5-stap fi ltertechnologie:
1. Voorfi ltratie van grove vuildeeltjes,
 eventueel veroorzaakt door de installatie 
2. Actief koolstof voor-fi lter om stoffen 
 die de geur en de smaak beinvloeden 
 zoals bijvoorbeeld chloor, te verwijderen 
3. Hoogwaardige ionenwisselaar 
 om deaanwezigheid van kalk en zware 
 metalen te verminderen 
4. Actieve koolstoffi ltratie: actief koolstof
 verwijdert organische verontreiniging, 
 ongewenste geur en smaak 
 (bijvoorbeeld chloor).
5. Fijnfi ltratie voor het verwijderen 
 van de kleinste deeltjes

grohe blue® aCtief koolstoffilter
De oplossing voor gebieDen 
met ZaCht water

Het betrouwbare GROHE Blue® actieve 
koolstoffi lter verwijdert ongewenste stoffen 
die een negatieve invloed hebben op de 
geur en smaak van het leidingwater, zoals 
chloor, bepaalde biologische middelen 
(bv. bepaalde insecticiden, pesticiden, enz.), 
en het verwijdert vuildeeltjes. De actieve 
koolstoffi lter technologie garandeert 
een optimale smaak zonder ongewenste 
onzuiverheden.

Actief koolstoffi lter technologie: 
1. Voorfi ltratie van vuildeeltjes, eventueel 
 veroorzaakt door de installatie 
2. Actieve koolstoffi ltratie: actief koolstof
 verwijdert organische verontreiniging, 
 ongewenste geur en smaak 
 (bijvoorbeeld chloor).
3. Fijnfi ltratie voor het verwijderen 
 van de kleinste deeltjes
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grohe blue®  
verDient ZiChZelf terug

Business Case* - GROHE Blue®

 Kosten incl. BTW  Kosten excl. BTW

Totale eenmalige kosten (€): 1.359 1.123

Terugkerende kosten (€):  

jaarlijks: 1.593 1.316

maandelijks: 133 110

Totale kosten (€): 2.952 2.440

Prijs / liter - terugkerende kosten (€) 0,14 0,12

Terugverdientijd  (maand)  6

Totale Cash Flow: Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3  Jaar 4  Jaar 5  Totaal:

GROHE Blue® € 2.952  € 1.593 € 1.593 € 1.593 € 1.593 €   9.323
Alternatief € 5.653 € 5.653 € 5.653 € 5.653  € 5.653  € 28.267

Besparing (€): (€ 2.701)  (€ 4.060) (€ 4.060) (€ 4.060)  (€ 4.060) € 18.943
Besparing cumulatief [€]: (€ 2.701)  (€ 6.762) (€ 10.822) (€ 14.883)  (€ 18.943) € 18.943

Het installeren van een GROHE Blue® is een investering die zich snel weer 
terugverdient. De geweldige smaak van de GROHE Blue® kost slechts een 
vijfde ten opzichte van de bekende merken mineraalwater. 

• Eenmalige investering!
• Korte terugverdienperiode!
• Inzicht in kosten!

Een bemoedigende kostenberekening:
Een filtercartridge kan 600 tot 3000 liter* water zuiveren.  
Dit staat gelijk aan 50 tot 250 kratten mineraalwater.

* Gemiddelde waarde, afhankelijk van het kalkgehalte van het water.

GROHE Nederland, 2013;  
wijzigingen / fouten voorbehouden

* Parameters: 1 keuken, 30 gebruikers, energie- en waterkosten zijn gebaseerd op gemiddelde  
 prijzen (Nederland). Mineraalwater: gemiddelde prijs van water van een commerciëel merk 

Officebroschuere_Blue_Red_NL_2014.indd   8 18.08.14   11:06



grohe.nl  |  GROHE Blue®  |  Pagina 9  

Officebroschuere_Blue_Red_NL_2014.indd   9 18.08.14   11:07



grohe blue® 
is DuurZaam.

Het gebruik van een GROHE Blue® watersysteem betekent ook het nemen van 
verantwoordelijkheid voor het milieu.

En het is hoog tijd: er is een verbazingwekkende hoeveelheid van zeven liter water 
nodig om één liter mineraalwater te produceren. Alleen al in Duitsland staat dit 
gelijk aan 60 km³ water per jaar - meer dan het gehele volume van het Bodenmeer. 
In Duitsland verbruikt de productie van mineraalwater 2.800 megawatt aan 
energie en de CO2-uitstoot komt overeen met 620.000 dieselvoertuigen. Volgens 
schattingen van het WNF (Wereld Natuur Fonds) heeft de waterindustrie ongeveer 
1,5 miljoen ton plastic nodig per jaar en een groot deel wordt niet gerecycled en 
eindigt op de stortplaats.

GROHE Blue® is een juiste stap in de richting van duurzaam ondernemen.  
Voor de werknemers, de klanten en partners.

• U beschermt natuurlijke waterbronnen!

• U reduceert uw eigen energieverbruik!

• U voorkomt enorme hoeveelheden plastic afval!

GROHE WaterCare®

grohe blue® 
verminDer Co2 uitstoot.

De universiteit van Göttingen heeft een gedetailleerde analyse gedaan naar de 
invloed van drinkwaterproductie op ons milieu. Met slechts 17,96 gram per liter, 
bespaart GROHE Blue® de CO2-uitstoot tot 62,4% ten opzichte van waterkoelers 
en tot 83,4% ten opzichte van gebotteld water.
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DE OUDE SITUATIE

• Water in flessen en kratten
  Flessen mineraalwater zijn in verhouding duur.  

Inkoop en levering kost tijd, en opslag neemt  
veel ruimte in beslag.

• Waterkoelers en watertanks
 Water uit een waterkoeler voldoet niet altijd aan de  
 hygiënestandaard, en de smaak gaat snel achteruit.  
 Verder zijn de kosten relatief hoog en geeft het een  
 grote hoeveelheid afval van plastic of papieren  
 bekertjes

• Water uit de kraan
 Water uit de kraan is economisch gezien de beste  
 oplossing. Wel kan het grote hoeveelheden zwevende  
 stoffen, kalk, chloor en metalen bevatten. Hierdoor  
 wordt de smaak negatief beinvloed. 

DE NIEUWE SITUATIE  
MET GROHE BLUE®

• Leder moment de bschikking over fris  
 en gekoeld water

• Ongelimiteerd gebruik voor een constante prijs

• Economisch verantwoorde wijze om goed  
 voor het personeel te zorgen

• Eenvoudig in gebruik, zonder hoge bezorgkosten  
 en onnodig afval

• Het bijhouden van de watervoorraad is niet  
 meer nodig

• Geen opslag van flessen, kratten of vaten 

• Geen afval van plastic of papieren bekers

• Ecologisch verantwoord, geen transport  
 van waterflessen en -kratten

grohe blue® 
geeft gemak.

grohe blue® 
het verleDen

grohe blue®  
De toekomst
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leiding 2
ongefilterd water

leiding 1
GROHE Blue® 

gefilterd water

grohe blue® 
is fleXibel.

Het maakt niet uit waar u de beschikking wilt hebben 
over fris en gekoeld water. In een winkel, in een 
groot of middelgroot bedrijf of in een wachtruimte. 
GROHE Blue® kan overal worden geplaatst.

Geïnstalleerd als keukenkraan in de bedrijfskeuken  
of geplaatst op de GROHE Blue® display

de GROHE Blue display bestaat uit:
• waterbestendig materiaal 
• lekbak
• watertank voor restwater met waarschuwingssignaal
• Aquastop

afmetingen:
• Kast: 50 x 50 x 103cm (LxBxH)
• Achterpaneel: 50 x 60cm (BxH)

grohe blue® is veilig & hYgiËnisCh
en 100% puur

40 434 001 
GROHE Blue®  
reinigingscartridge

40 554 001 
GROHE Blue® 
koeler & carbonisator

100% Veilige en biologische Reiniging  
van alle GROHE Blue®Systemen 

• 100% biologisch, veilig schoonmaakmiddel,  
 zelfs drinkbaar
• Verwijdert biofilm en bacteriën in moeilijk bereikbare  
 plekken (lucht en water)
• Bijna wereldwijde goedkeuringen
• Geen veiligheidstips op de verpakking vanwege  
 100% biologische ingrediënten
• Bruikbaar voor het desinfecteren van de filterkop,  
 kraan en zelfs je handen
• Te gebruiken met een adapter voor Brita en BWT  
 filterkoppen
• Elke reiniging vereist 1 reinigingscartridge

Om zeker te zijn dat het water niet in aanraking komt met 
andere materialen die smaak en reuk kunnen beïnvloeden 
is de kraan voorzien van 2 gescheiden waterleidingen. Een 
voor het normale leidingwater, en een voor het gefilterde 
GROHE Blue® water.
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Koeler/carbonisator elektronische gegevens:

•  Aansluiting: stopcontact met aardedraad,  
beschermd met een 10 A zekering

•  Voltage: 230 V 50 Hz
•  Maximaal vermogensverbruik 370 W
•  Standby-verbruik: < 2,5 W
•  Type bescherming: IPX4
•  Koelvloeistof: 63 g van R134a
•  Veiligheidsschakelaar op pomp: ca. 4 minuten

Sanitaire gegevens:

• Koeler/carbonisator koel water capaciteit: 0,8 liter
• Waterdruk: minimaal 0,5 bar / aanbevolen 1 - 5 bar
• Werkdruk: maximaal 5 bar
• Testdruk van de fitting: 16 bar
• Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar waterdruk
 - Kraanwater: ca. 9 l/min
 - Cooler/carbonisator: ca. 2 l/min
• Omgevingstemperatuur: 4 - 30°C
• Temperatuur:
 - Warm waterinlaat: maximaal 70°C
 - Aanbevolen (energiebesparend): 60°C
 - Koeler/carbonisator waterinlaat: maximaal 20°C
 - Gekoelde watertemperatuur: ca. 5 - 10°C
• Instelbare bypass, fabrieksinstelling 30%
• Filtercapaciteit bij 14 - 17°KH: ten minste 600 liter
 of 12 maanden
• Wateraansluiting: koud - blauw/heet - rood
• Koeler/carbonisator: koud - blauw

grohe blue®
teChnisChe gegevens 
& afmetingen

Maattekening Afmetingen koeler/
carbonisator

grohe blue®  
ChilleD & sparkling

31 323 001 / 31 323 DC1
GROHE Blue®
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
C-uitloop 
aparte greep voor 3 soorten gefilterd 
en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend 
water naar keuze
draaibare buisuitloop 
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor 
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk

31 324 001 / 31 324 DC1
GROHE Blue®
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
U-uitloop 
aparte greep voor 3 soorten gefilterd 
en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend 
water naar keuze
draaibare buisuitloop 
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor 
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk

31 347 002 / 31 347 DC2
GROHE Blue®
bestaat uit:
GROHE Blue® Minta 
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
aparte greep voor 3 soorten gefilterd 
en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend 
water naar keuze
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
aparte leidingen in de uitloop voor 
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk

31 302 001 / 31 302 DC1
GROHE Blue®
bestaat uit:
GROHE Blue® Mono Minta 
keukenkraan met filterfunctie
eengatsmontage
greep voor gefilterd, gekoeld en 
bruisend water
plat, licht bruisend of intens bruisend 
water naar keuze
GROHE StarLight® verchroomd 
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk

31 346 001 / 31 346 DC1
GROHE Blue®
bestaat uit:
GROHE Blue® K7 keukenmengkraan 
met filterfunctie
eengatsmontage
aparte greep voor 3 soorten gefilterd 
en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend 
water naar keuze
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
aparte leidingen in de uitloop voor 
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk
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33 249 001 / 33 324 DC1
GROHE Blue®
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor 
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk

31 299 001 / 31 299 DC1
GROHE Blue®
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
U-uitloop
draaibare buisuitloop 
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor 
gefilterd en ongefilterd waterr
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk

grohe blue®  
pure 

grohe blue®  
ChilleD

grohe blue®  
ChilleD & sparkling

31 382 000 / 31 382 DC0
GROHE Blue®
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie 
eengatsmontage
C-uitloop 
aparte greep voor 3 soorten gefilterd 
en gekoeld water
ongekoeld, medium gekoeld, volledig 
gekoeld 
draaibare buisuitloop 
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor 
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen 
beschermingsklasse IP 21 
CE-keurmerk 

31 383 000 / 31 383 DC0
GROHE Blue®
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
U-uitloop 
aparte greep voor 3 soorten gefilterd 
en gekoeld water
ongekoeld, medium gekoeld, volledig 
gekoeld 
draaibare buisuitloop 
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor 
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen 
beschermingsklasse IP 21 
CE-keurmerk 

31 381 001 / 31 381 DC1
GROHE Blue® Minta
bestaat uit:
GROHE Blue® Minta 
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
aparte greep voor 3 soorten gefilterd 
en gekoeld water
ongekoeld, medium gekoeld, volledig 
gekoeld
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
aparte leidingen in de uitloop voor 
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21 
CE-keurmerk

31 384 000 / 31 384 DC0
GROHE Blue®
bestaat uit:
GROHE Blue® Minta 
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
aparte greep voor 3 soorten gefilterd 
en gekoeld water
ongekoeld, medium gekoeld, volledig 
gekoeld
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
aparte leidingen in de uitloop voor 
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21 
CE-keurmerk
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grohe reD® – kouD, warm  
of kokenDheet water uit een kraan.

Met de GROHE Red® is het kokend heet water op ieder moment beschikbaar voor gebruik. Medewerkers  
zetten in een handomdraai een heerlijk kopje thee voor henzelf, of voor een klant of een gast. 

•  Kokend heet water!
•  Op ieder gewenst moment, zonder te wachten.
•  Zoveel als u nodig heeft!
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GROHE Red® bespaart kosten en tijd. Bedenk eens hoe vaak er kokend heet water nodig is in uw bedrijf. Vanaf nu hoeft  
niemand meer te wachten op de waterkoker.

Het innovatieve watersysteem geeft een verzorgd uiterlijk van de (bedrijfs)keuken.  
De mooie GROHE Red® keukenkraan komt op het aanrecht, en de eenvoudig te  
installeren boiler verdwijnt in het keukenkastje. 

grohe reD®  
bespaart ruimte.

100°C water, 100% gemak

grohe reD® bespaart tijD 
te besteDen aan het beDrijf.

DE OUDE SITUATIE

• Waterkoker:
 Het verwarmen van het water neemt enkele minuten  
 in beslag, wat tijd en geld kost. Daarnaast moeten  
 elektrische apparaten regelmatig geïnspecteerd worden  
 of deze voldoen aan voorschriften.

• Voor een GROHE Red als vaste keukenkraan zijn deze 
 inspecties niet nodig.

• Wist u dat 30% van het water met een waterkoker  
 wordt verspild.

DE NIEUWE SITUATIE MET GROHE RED®

• Kokend heet water in een handomdraai zonder  
 te wachten

• Geen inspecties meer aangezien het een vaste  
 installatie ibetreft

• Bespaart ruimte op het werkblad van uw keuken  
 en geeft een verzorgd uiterlijk

• Gefilterd water om thee nog beter te laten smaken

grohe reD®  
geeft gemak.
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GROHE Red® toont aan dat gemak en milieubewustzijn niet los van elkaar hoeven te staan. In tegenstelling tot een 
waterkoker of kokend water van het gasfornuis, wordt er met de GROHE Red® precies zoveel water gekookt als nodig is. 
Dit bespaart een bedrijf de kosten voor water en energie.

grohe reD®  
bespaart gelD.

Business Case* - GROHE Red®

 Kosten incl. BTW Kosten excl. BTW

Totale eenmalige kosten (€): 1.354 1.119

Terugkerende kosten (€):  

jaarlijks: 80 66

maandelijks: 7 6

Totale kosten (€): 1.434 1.185

Prijs / liter - terugkerende kosten (€) 0,01 0,01

Terugverdientijd (maand)  2

Totale Cash Flow: Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3  Jaar 4  Jaar 5  Totaal:

GROHE Red® 1.434 €  80 €  80 €  80 €  80 € 1.755 €
Alternatief* 7.056 €  7.056 €  7.056 € 7.056 €  7.056 € 35.282 €

Besparing (€): (5.622 €) (6.976 €) (6.976 €) (6.976 €) (6.976 €) (33.527 €)
Besparing cumulatief [€]: (5.622 €) (12.598 €) (19.575 €) (26.551 €) (33.527 €) (33.527 €)

GROHE Nederland, 2013;  
wijzigingen / fouten voorbehouden

* Parameters: gemiddelde energiekosten (Nederland), 
 Aantal werknemers 30 mensen, 1 keuken.
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GROHE Cooltouch® 
Door GROHE CoolTouch® technologie is de kraan zo goed 
geïsoleerd dat je geen gevaar loopt om je vingers aan de kraan 
te branden. Ook kleine vingertjes die soms aan dingen zitten 
waar ze beter van af kunnen blijven. Door de veilige buis-in-buis 
constructie loopt kokend heet water door de binnenste buis, en 
koud en warm water door de buitenste buis. Na het gebruik van 
kokend heet water krijg je hierdoor geen restje heet water over 
je handen heen als je direct daarna koud water wilt gebruiken. 

GROHE Red® is ontworpen om alle gebruikers te voorzien in hun behoeften. De serie bestaat uit 
twee uitvoeringen: Duo en Mono. En twee soorten boilers: 4 en 8 liter. De GROHE Red® Duo kraan 
komt in de plaats van een gewone keukenkraan en zorgt ervoor dat er naast gewoon koud en warm 
water ook kokend heet uit de kraan komt. De GROHE Red® Mono geeft alleen kokend heet water en 
vormt een perfecte aanvulling op de GROHE Blue® keukenmengkraan. Beide kranen kunnen worden 
gecombineerd met een single of een combi boiler. Een single boiler zorgt voor direct kokend heet 
water. Een combi boiler heeft een grotere capaciteit en levert zowel direct kokend heet als ook warm 
water. Ideaal als het wachten op warm water van de CV ketel lang duurt.

1. Trekken
2. Draaien

grohe reD® 
beZuinigt niet op veiligheiD.

GROHE Red® titanium Boiler
Alle GROHE Red® boilers zijn gemaakt van titanium. In vergelijking 
met metalen als roestvrijstaal en koper, die veel gebruikt 
worden in boilers, is titanium zeer goed bestand tegen corrosie 
en kalkaanslag. Dit zorgt voor perfecte prestaties voor de lange 
termijn. 

Titanium is ook milieuneutraal waardoor het ook wordt toegepast 
in medische apparatuur en chirurgische instrumenten. En omdat 
titanium geen metaalsmaak aan het water geeft, wordt de smaak 
van het water niet negatief beinvloed 

Childlock 
De ChildLock beveiliging op de greep voor kokend heet water 
voorkomt dat u per ongeluk kokend heet water pakt. Het 
kokende water komt pas uit de kraan als u eerst de linkergreep 
uittrekt, vasthoudt en vervolgens draait. De GROHE Red® 
kinderbeveiliging is door een onafhankelijk instituut getest 
en gecertifi ceerd.
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Elektronische gegevens van de boiler:

• Aansluiting: stopcontact met aardedraad, beschermd  
 met een 16 A zekering, voltage: 230 V 50 Hz
• Vermogensverbruik 2100 W
• Standby-verbruik (aan): 15 W
• Standby-verbruik (uit): 1 W
Sanitaire gegevens:
• Waterdruk: minimaal 0,5 bar, aanbevolen 1 - 5 bar
• Werkdruk: maximaal 8 bar
• Testdruk: 16 bar

8 liter boiler technische gegevens:

• Inhoud 8 liter
• Opwarmtijd van 10°C naar 100°C: ca. 23 minuten
• Kokend water: ca. 6 l/min bij 3 bar werkdruk
• Gemengd water: ca. 15 l/min bij 3 bar werkdruk
Externe behuizing:
• Boilerafmetingen: 525 x 210 x 300 mm

grohe reD®
teChnisChe gegevens en afmetingen

Speciale fi lter voor GROHE Red®:

• GROHE Red® is geschikt 
 voor waterhardheid tot 12 °dH
• Het speciale fi lter 40 438 001 is 
 nodig in gebieden met een 
 waterhardheid van meer dan 12°dH 
 (wordt niet standaard meegeleverd)

8 liter boiler-afmetingen

Maattekening

Speciale fi lter

Kalk verderft niet alleen de smaak van warme dranken, het verslechtert 
ook de effi ciëntie van apparaten
 
Maximale Effi ciëntie
Kalk verstoort de temperatuur in boilers en verlaagt de effi ciëntie van 
het product. In tegenstelling tot andere vergelijkbare producten, heeft de 
GROHE Red® een viertraps fi ltersysteem die de mineralen fi ltert die voor 
kalkaanslag zorgen. 
               
Een pure Smaak
Groene thee, witte thee of koffi e? Wat je voorkeur ook is, met de 
GROHE Red® behoud je de smaak. Het waterfi lter voor de boiler zorgt 
ervoor dat hard water wordt omgezet in zacht water - wat ervoor zorgt 
dat uw warme drank altijd hetzelfde smaakt en oogt. 
 
Weinig Onderhoud
De fi lterkop is aanpasbaar aan de hardheid van het water (°dH) in uw 
woongebied en hoeft slechts eens per 12 maanden vervangen te 
worden, of wanneer de maximale capaciteit bereikt is. De capaciteit 
wordt gemeten aan de hand van een digitale meter die aan de fi lterkop 
zit. Elke keer dat de fi lter vervangen wordt, stelt u eenmalig de 
waterhardheid in. 

De ZaChte oplossing voor harD water

40 438 001
GROHE Red® Filter 
met fi lterkop, 600 liter
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30 144 000 / 30 144 DCO
GROHE Red®
bestaat uit:
GROHE Red® Duo keukenmengkraan 
aparte greep voor kokend heet water
GROHE ChildLock: gecertificeerde kindveilige 
greep voor kokend heet water met trek-draai 
constructie
bovendeel 1/2"
GROHE CoolTouch®
draaibare, geïsoleerde uitloop
buis-in-buis constructie
zwenkbereik 180°
GROHE Red® combi boiler
reservoir voor warm en kokend heet water
6 liter water van 100°C of 11 liter warm water 
van 55°C

grohe reD®
Duo

grohe reD®
mono

30 085 000
GROHE Red®
bestaat uit:
GROHE Red® Mono keukenmengkraan
aparte greep voor kokend heet water
GROHE ChildLock: gecertificeerde kindveilige 
greep voor kokend heet water met trek-draai 
constructie
GROHE CoolTouch®
draaibare, geïsoleerde uitloop
met aanslagbegrenzer
GROHE Red® single boiler
reservoir voor 3 liter water van 100°C

30 032 000
GROHE Red®
bestaat uit:
GROHE Red® Mono keukenmengkraan
aparte greep voor kokend heet water  
GROHE ChildLock: gecertificeerde kindveilige 
greep voor kokend heet water met trek-draai 
constructie
bovendeel 1/2"
GROHE CoolTouch®
draaibare, geïsoleerde uitloop
met aanslagbegrenzer
GROHE Red® combi boiler
reservoir voor warm en kokend heet water
6 liter water van 100°C of 11 liter warm water 
van 55°C

30 083 000 / 30 083 DC0
GROHE Red®
bestaat uit:
GROHE Red® Duo keukenmengkraan 
aparte greep voor kokend heet water
GROHE ChildLock: gecertificeerde kindveilige 
greep voor kokend heet water met trek-draai 
constructie
GROHE CoolTouch®
draaibare, geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 180°
buis-in-buis constructie
GROHE Red® single boiler
reservoir voor 3 liter water van 100°C

30 145 000 / 30 145 DC0
GROHE Red®
bestaat uit:
GROHE Red® Duo keukenmengkraan 
aparte greep voor kokend heet water
GROHE ChildLock: gecertificeerde kindveilige 
greep voor kokend heet water met trek-draai 
constructie
GROHE CoolTouch®
draaibare, geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 180°
buis-in-buis constructie
GROHE Red® single boiler
reservoir voor 3 liter water van 100°C

30 031 000 / 30 031 DC0  
GROHE Red®
bestaat uit:
GROHE Red® Duo keukenmengkraan 
aparte greep voor kokend heet water
GROHE ChildLock: gecertificeerde kindveilige 
greep voor kokend heet water met trek-draai 
constructie
GROHE CoolTouch®
draaibare, geïsoleerde uitloop
buis-in-buis constructie
zwenkbereik 180°
GROHE Red® combi boiler
reservoir voor warm en kokend heet water
6 liter water van 100°C of 11 liter warm water 
van 55°C
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grohe blue® en grohe reD®
leveren topprestaties.

Beide innovatieve GROHE watersystemen vullen elkaar perfect aan. Voor spaarzaam 
gebruik op kantoor, wordt de combinatie van GROHE Red® en GROHE Blue® 
geadviseerd. Al het benodigde water in de keuken is direct beschikbaar met de 
grootst mogelijke efficiëntie. 

• Gefilterd en gekoeld kraanwater
• Kokend heet water
• Normaal koud, warm of gemengd kraanwater

Een moderne en efficiënte oplossing voor  
gekoeld, gefilterd en kokend heet water  
in het bedrijf. 
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grohe blue® en grohe reD®
optimale kostenbesparing.

grohe blue® en grohe reD®
ZonDer Zorgen met 5 jaar garantie.

U kunt altijd vertrouwen op de prestaties en kwaliteit van de innovatieve 
GROHE Blue® en GROHE Red®. Dat is de reden dat u 5 jaar garantie krijgt -  
veel meer dan de wettelijke 2 jaar. 

Voor meer informatie over de garantie, zie "Garantie & Service" op  
www.grohe.nl of vraag het uw accountmanager.

Beide innovatieve GROHE watersystemen vullen elkaar perfect aan. Voor 
spaarzaam gebruik op kantoor, wordt de combinatie van GROHE Red® en  
GROHE Blue® geadviseerd. 

Al het benodigde in de keuken is direct beschikbaar met de grootst mogelijke 
efficiëntie.

• Gefilterd en gekoeld kraanwater
• Kokend heet water
• Normaal koud, warm of gemengd kraanwater

Business Case* - COMPLEET SYSTEEM (GROHE BLUE® & GROHE RED®)

 Kosten incl. BTW  Kosten excl. BTW

Totale eenmalige kosten (€): 2.714 2.243

Terugkerende kosten (€):  

jaarlijks: 1.673 1.383

maandelijks: 139 115

Totale kosten (€): 4.387 3.625

Prijs / liter - terugkerende kosten (€) 0,14 0,12

Terugverdientijd (maand)  4

Total Cash Flow Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3  Jaar 4  Jaar 5  Overall: 

GROHE Blue® en GROHE Red® 4.387 €  1.673 €  1.673 €  1.673 €  1.673 € 11.078 €
Alternatief* 12.710 €  12.710 € 12.710 € 12.710 €  12.710 € 63.548 €

Savings (8.323 €) (19.360 €)  (30.397 €) (41.434 €)  (52.470 €) (52.470 €)

GROHE Nederland, 2013;  
wijzigingen / fouten voorbehouden

* Eenmalige kosten: aanschaf kraan, installatie, statiegeld 1e 2kg CO2 fles minus kosten normale kraan 
 Terugkerende kosten: water, elektriciteit, CO2 fles (exchange), filters (exchange), onderhoud
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de innovatieve en verbazingwekkend eenvoudige oplossing voor elk kantoor:
GROHE Blue® verandert kraanwater op de werkvloer in een pure verfrissing. Het water is gefilterd 
en gekoeld en eventueel naar eigen wens plat, licht bruisend en intens bruisend. Het innovatieve 
watersysteem is voorzien van een filter onder de gootsteen en filtert metaaldeeltjes, kalk, zwevende 
stoffen, chloor en andere stoffen die de smaak kunnen beïnvloeden. Normaal kraanwater kan niet 
vergeleken worden met de fijne smaak van GROHE Blue®. 
 
GROHE Red® bespaart tijd, en dus ook geld. Bedenk eens hoe vaak er kokend heet water nodig is in uw 
bedrijf. Vanaf nu hoeft niemand meer te wachten op de waterkoker. Het kokend heet water is op ieder 
moment beschikbaar voor gebruik. GROHE Red® toont aan dat gemak en milieubewustzijn niet los van 
elkaar hoeven te staan. In tegenstelling tot een waterkoker of kokend water van het gasfornuis, wordt er 
met de GROHE Red® precies zoveel water gekookt als nodig is.

MIELE Headquarter  I  Gütersloh  I  Germany Vodafone Headquarter  I  Düsseldorf  I  Germany

al een plek gevonDen in bekenDe beDrijven
grohe blue® en grohe reD®

"Sinds de GROHE Blue® in gebruik is genomen, is er een verbetering te 
zien in de gezondheid en motivatie van het personeel. Er is meer ruimte in 
onze bedrijfskeuken, minder plastic afval en fris en gekoeld water is altijd 
binnen handbereik."

Gerhard Zeitler, Project Manager bij Vodafone

Youtube link: http://youtu.be/jg21rB2OUHk 
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Vodafone Office  I  München  I  Germany

Vodafone Headquarter  I  Düsseldorf  I  GermanyVodafone Headquarter  I  Düsseldorf  I  Germany

Vodafone Office  I  München  I  Germany
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Bereken hoeveel geld u kunt besparen 
met een GROHE Blue®. 

Kies uw GROHE Red® in een 
aantal simpele stappen. 

grohe blue®
CalCulator

grohe reD®
Configurator

grohe online
Digitaal antwoorD op uw vragen.

Heeft u de kraan gevonden die u bevalt, maar zoekt u naar meer informatie? U kunt uw favoriete 
producten vinden op onze website. Hier vindt u antwoord op uw vraag en kunt u de producten zien, 
testen en aanschaffen. 
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grohe blue®
CalCulator

Onze installatievideo's geven u advies over de installatie, 
beantwoorden uw technische vragen en leggen de unieke 
technologieën uit. 

grohe reD®
Configurator

installatie- en 
proDuCtviDeo's

grohe online
Digitaal antwoorD op uw vragen.

Hier vindt u de dichtstbijzijnde keukenshowroom. Vul uw plaats 
en postcode in en selecteer het product dat u zoekt om uw 
GROHE partner te vinden.

keukenshowrooms
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GROHE Keuken
Brochure

Onze gedetailleerde garantievoorwaarden 
vindt u op grohe.nl

BEZOEK ONS ONLINE
GROHE.NL

Grohe Nederland
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer

08/2014 - Copyright by Grohe

Volg ons

GROHE 
BROCHURES
GROHE SPA®

Brochure
GROHE Badkamer
brochure

PEFC/04-31-0810

PEFC
Programme for the Endorsement 
of Forest Certifi cation Schemes
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