GROHE Blue® Home – de privéwaterbron voor sublieme smaak en
plezier
 Bespaar tijd en opslagruimte – geen gesjouw meer met zware waterverpakkingen uit de
supermarkt, geen zorgen meer om lege flessen weg te gooien of te recycleren
 Duurzame levensstijl, geweldige smaak
 In een oogwenk in om het even welke keuken geïnstalleerd
Wanneer we ons leven drastisch willen veranderen, dan is de keuken de perfecte plaats om te
beginnen. Wat denkt u hiervan: Gedaan met naar de drankenhandel te rijden op zaterdag om de
auto vol te stouwen met zware pakken waterflessen. Beeld u eens in dat u in plaats daarvan glas
na glas heerlijk gefilterd water rechtstreeks uit een stijlvolle waterkraan kunt drinken, altijd gekoeld
op de juiste temperatuur. U kunt zelfs kiezen voor niet-bruisend, lichtbruisend of bruisend water!
Met GROHE Blue® Home kan deze keukenrevolutie meteen beginnen.
Compact design, eenvoudige installatie
Zelfs als u onverwacht bezoek over de vloer hebt, hoeft u zich met GROHE Blue Home geen
zorgen te maken dat er geen drinkwater op tafel zal staan. De kit omvat een speciale tapkraan en
een koeler met geïntegreerde filter en carbonisator. Vrienden en familie zullen versteld staan van
de heerlijke smaak van het vers gefilterde water. Waarom nog langer tijd en energie verspillen om
talloze flessen te gaan kopen en voorraden bij te houden? Waarom nog kasten met flessen en
leeggoed volstoppen? Over ruimte gesproken: geen enkele keuken is te klein voor GROHE Blue®
Home. Dankzij het compacte design kunt u dit drinkwatersysteem in slechts enkele stappen
gemakkelijk in zo goed als elke keuken installeren. Keukenkasten van 30 cm breed volstaan om de
koeler te installeren. De geïntegreerde filter voor water van topkwaliteit en de carbonisator die
lichte bruis toevoegt, kunnen probleemloos via de voorkant worden vervangen. In de onlineshop
van GROHE Blue® bestelt u nieuwe filters en vervangpatronen in enkele muisklikken – alles wat u
als klant nodig hebt, wordt bij u thuis aan de deur geleverd.
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GROHE Blue® Home smaakt fantastisch, bespaart geld en vermindert uw ecologische
voetafdruk
GROHE Blue® Home is bovendien een goede keuze voor een gezonde levensstijl. Onderzoek
heeft aangetoond dat mensen die zelf water tappen tot 35 procent meer water drinken dan
gebruikers van flessenwater1. En GROHE Blue® Home kan zelfs helpen om geld te besparen: de
drinkwaterkosten van een gezin worden met 60 procent verlaagd in vergelijking met de prijzen van
vooraanstaande merken van flessenwater. Verder wordt de koolstofemissie met 80 procent
teruggeschroefd in vergelijking met flessenwater.
Een blikvanger in elke keuken
GROHE Blue® Home is een echte blikvanger in elke keuken. De slanke kranen hebben een
intuïtieve, in kleur verlichte activator en zijn beschikbaar in chroom of SuperSteel, en met drie
verschillende uitlooptypes, zodat zij bij alle wasbakken en keukeninrichtingen passen. Naast de
Duo-versie met twee aparte waterleidingen voor ongefilterd en gefilterd water, biedt GROHE ook
een Mono-versie die naast een bestaande keukenkraan kan worden geïnstalleerd.
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Vaststellingen uit het klantenonderzoek over het GROHE-watersysteem, gevoerd in september 2015
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