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GROHE Blue® Home – váš soukromý pramen dokonalé chuti a požitku z 

vody 

 

 Ušetřete čas i úložný prostor. V dnešní době již nemusíte tahat těžké lahve ze supermarketu 

a mít starosti s jejich uskladněním a následnou recyklací. 

 Udržitelný životní styl a skvělá chuť  

 Instalace je možná do každé kuchyně pomocí několika jednoduchých kroků  

 

Pokud hledáte způsob, kterým do svého života přinesete radikální změnu, není důvod, proč nehledat 

v kuchyni. Představte si toto: už nebudete muset každý víkend jezdit do obchodu  

a nakládat vaše auto po okraj těžkými lahvemi s balenou vodou, abyste měli zásoby na další týden. 

Místo toho budete mít zdroj osvěžující, filtrované vody v podobě stylové kuchyňské baterie, která 

vám vždy poskytne vodu vychlazenou na tu správnou teplotu, perlivou, jemně perlivou nebo 

neperlivou. Přivítejte revoluci v kuchyni. Představujeme systém GROHE Blue® Home. 

 

Kompaktní design a snadná instalace  

Díky systému GROHE Blue® Home vám již nikdy nedojdou zásoby pitné vody – ani v případě, že 

vás přátelé zaskočí neočekávanou návštěvou. Sada obsahuje speciální vodovodní baterii  

a průtokový chladič s integrovaným filtrem a karbonizační lahví CO2. Vaše rodina a přátelé si chuť 

této čerstvě filtrované vody okamžitě zamilují. Proč marnit časem a energií nakupováním  

a skladováním balené vody? Proč zahlcovat cenné místo v domácnosti plastovými lahvemi? 

Mimochodem, co se místa týče – systém GROHE Blue® Home jej nepotřebuje mnoho. Díky své 

kompaktní konstrukci umožňuje systém snadnou instalaci do téměř jakékoliv kuchyně v několika 

jednoduchých krocích. Chladič vyžaduje kuchyňskou linku o minimální šířce 30 cm. Integrovaný filtr, 

který vodu zbavuje nežádoucích látek, i karbonizační lahev CO2, která vodě dodává nasycení, lze 

snadno vyměnit zepředu. Objednávka nových filtrů a láhve je díky e-shopu GROHE Blue® Online 

otázkou několika kliknutí. Veškeré náhradní příslušenství vám navíc doručíme až domů.   
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Voda ze systému GROHE Blue® Home skvěle chutná, šetří peníze a snižuje uhlíkovou stopu 

Systém GROHE Blue® Home je navíc skvělým doplňkem zdravého životního stylu. Výzkumy 

prokázaly, že lidé pijící kohoutkovou vodu jí ve výsledku vypijí o 35 % více než příznivci vody balené1. 

GROHE Blue® Home vám rovněž přinese úspory, jelikož snižuje náklady na pitnou vodu až o 60 % 

oproti nakupování balené vody předních výrobců. A je třeba zmínit také uhlíkovou stopu, kterou 

používáním tohoto systému snížíte přibližně o 80 %.  

 

Ozdoba každé kuchyně 

Vodovodní baterie systému GROHE Blue® Home se stanou středem pozornosti každé kuchyně. 

Jsou elegantně štíhlé, disponují intuitivním ovládáním dotykem a jsou k dispozici v chromové barvě 

nebo povrchové úpravě SuperSteel. Můžete si rovněž vybrat ze tří různě vysokých výpustí. Kromě 

verze Duo, která obsahuje separované rozvody pro filtrovanou a nefiltrovanou vodu, nabízí 

společnost GROHE také verzi Mono určenou pro instalaci vedle již existující, standardní vodovodní 

baterie.   

 

 

Kontakt pro média:  

Barbora Martinović, mobil: +420 604 185 774, email: barbora.martinovic@limelight.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
1 Výsledek zákaznického průzkumu pořádaného společností GROHE v září 2015 


