GROHE Blue Home tarjoaa maukasta hiilihapotettua juomavettä keittiöhanasta
Kun oma koti kaipaa muutoksia tai uudistamista, keittiö on yleensä hyvä paikka niiden
aloittamiselle. Mitä jos arkea voisi kohentaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
ja siinä samassa itse säästäisi aikaa ja rahaa? Mitä jos hiilihapotetun veden saisi suoraan
omasta keittiöhanasta juuri oikean lämpöisenä? Vieläpä valittuna voimakkaalla tai kevyellä
hiilihapotuksella? Keittiöiden vallankumous alkaa tästä – GROHE Blue Home.
Tyylikäs ja monikäyttöinen GROHE Blue Home tarjoilee maailman parasta juomavettä
sekä hiilihapotettuna että ilman. Näin säästyy omia resursseja työläältä juomapullojen
ostamiselta ja palautuspullojen kierrättämiseltä.
Kompakti muotoilu, helppo asennus
GROHE Blue Home – hanakokonaisuuden ansiosta hiilihapotettu vesi ei lopu koskaan
kesken. Kokonaisuudessa on erikoisrakenteinen hana ja jäähdytin, jossa on
yhdysrakenteinen suodatin ja hiilihapotuslaite. Näin sekä oma perhe että ystävät voivat
nauttia raikkaasta hiilihapotetusta vedestä kädenkäänteessä.
Yksi GROHE Blue Homen tärkeimmistä eduista on tilansäästö, sillä pienikokoinen
hiilihapotusjärjestelmä vie vain vähän tilaa. Tilaa säästyy lisäksi, kun vesipulloja ei tarvitse
ahtaa jääkaappiin.
Hanakokonaisuuden asennus on helppoa ja nopeaa eikä se vaadi tilaa kuin noin 30
senttimetrin leveydeltä. GROHE Blue Homen voikin asentaa helposti lähes kaikkiin
keittiöihin.
Hiilihappopatruunoiden ja suodattimien vaihto on kätevää. Niitä voi tilata helposti vaikkapa
GROHE Blue – verkkokaupan kautta, joka toimittaa tarvikkeet suoraan kotiovelle.
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GROHE Blue Home maistuu hyvältä, säästää rahaa ja pienentää hiilijalanjälkeä
GROHE Blue Home on hyvä valinta myös terveyden kannalta, sillä tutkimuksen mukaan
hanavettä juovat ihmiset juovat peräti 35 prosenttia enemmän vettä kuin pullovettä
kuluttavat1. Lisäksi GROHE Blue Home säästää selvää rahaa verrattuna hiilihapotetun
veden ostamiseen. Hintaetu voi olla jopa 60 prosenttia, kun verrataan juomamääriä
pulloveden kulutukseen. Lisäksi hiilipäästöjen määrä on jopa 80 prosenttia vähäisempi
kuin pullotetuilla vesillä.
Silmänilo joka keittiössä
GROHE Blue Home on todellinen silmänilo kaikissa keittiössä. Tyylikäs ja sirorakenteinen
hana on varustettu värivalaistulla säätimellä. Hanan värivaihtoehtoja ovat kromi ja
SuperSteel. Lisäksi hanasuuttimia on kolmea eri mallia, joista löytyy sopiva vaihtoehto
kaikkien keittiöiden tyyleihin. Kahden vesiputken Duo-mallin lisäksi vaihtoehtona on myös
yhdellä vesiputkella varustettu Mono-malli, joka voidaan ottaa käyttöön tavallisen hanan
rinnalle.
Hinta ja saatavuus
GROHE Blue Home – hanakokonaisuus tulee saataville maaliskuussa 2017.
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