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GROHE Blue® Home – din private vannkilde for ultimat smak og 

fornøyelse 

 

 Sparer tid og oppbevaringsplass – ikke nødvendig å bære tunge vannflasker fra 

supermarkedet, du trenger ikke tenke på resirkulering og pant 

 Bærekraftig livsstil, god smak  

 Installert i ethvert kjøkken i løpet av kort tid  

 

Når vi ser etter en radikal forandring i våre liv så er kjøkkenet en god plass å starte. Hva sier du til 

dette: Ikke mer kjøring til butikken på lørdager for å laste opp bilen med tunge pakker av 

flaskevann. I stedet, forestill deg selv nyte glass etter glass deilig filtrert vann rett fra en stilig 

kjøkkenkran – altid avkjølt til riktig temperatur, med et utvalg av sterk, middels og ingen 

karbonatisering. Denne kjøkken-revulosjonen kan starte med en gang – med GROHE Blue® 

Home.  

 

Kompakt desgn, enkel installasjon  

Selv med uventet besøk trenger du aldri være redd for å gå tom for filtrert vann når GROHE Blue® 

Home er på plass. Settet består av en spesiell kran og et kjøleapperat med integrert filter og 

carbonator. Familie og venner vil elske den deilige smaken av friskt, filtrert vann. Hvorfor kaste bort 

tid og energi ved å kjøpe og lagre utallige flasker. Hvorfor tette skap med skap med tomflasker? 

Når vi snakker om plass, ingen kjøkken er for små for GROHE Blue® Home. Takket være dens 

kompakte design kan dette drikkevannsystemet enkelt installeres i nesten alle kjøkken ved hjelp av 

noen få trinn. Et kjøkkenskap med bredde på 30 cm er tilstrekkelig for å installere kjøleapperatet. 

Det integrerte filteret for optimal vannkvalitet og carbonator som tilsetter fine bobler kan lett byttes 

fra forsiden. Bestilling av nye filtre og refill patroner skjes bare med noen få klikk i GROHE Blue® 

nettbutikk - alt som trengs er levert rett til kundens dør.  
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GROHE Blue® Home smaker godt, sparer penger og minsker karbonutslipp  

GROHE Blue® Home er også et godt valg for en sunn livsstil; forskning har vist at folk som tapper 

sitt eget drikkevann drikker opp til 35 prosent mer vann enn brukere som drikker flaskevann1. 

GROHE Blue® Hjem kan også bidra til å spare penger ved å kutte en families drikkevann’s 

kostnader med så mye som 60 prosent i forhold til prisene på ledende flaskevann merkevarer. De 

totale utslippene reduseres med om lag 80 prosent i forhold til flaskevann.  

 

Et blikkfang i ethvert kjøkken  

GROHE Blue® Home er et ekte blikkfang i ethvert kjøkken. De slanke kranene har en intuitiv farge-

opplyst berørings-aktivator og er tilgjengelig i krom eller SuperSteel samt tre forskjellige tut-typer til 

å matche enhver vask og kjøkken layout. Foruten Duo versjonen med to separate vannveier for 

ufiltrert og filtrert vann, tilbyr GROHE også en Mono-versjon som kan sitte ved siden av en 

eksisterende kjøkkenkran. 

 

Lanseres i mars, 2017. 
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1Uttalelser fra GROHEs spørreundersøkelse om vann utført i september 2015 
 


