GROHE Blue® Home – η ιδιωτική ,<<πηγή>> νερού για απόλυτη γεύση
και απόλαυση
 Εξοικονομώντας χρόνο και χώρο αποθήκευσης – δεν χρειάζεται να μεταφέρετε βαριές
συσκευασίες μπουκαλιών από το σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την
αποθήκευση και ανακύκλωση μπουκαλιών
 Βιώσιμος τρόπος ζωής, υπέροχη γεύση
 Εγκαθίσταται πολύ εύκολα σε κάθε κουζίνα
Όποτε αναζητούμε μία ριζική αλλαγή στη ζωή μας, η κουζίνα είναι ένα καλό μέρος για να ξεκινήσει
κανείς. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό: Τέλος στην ανάγκη να οδηγήσει κανείς μέχρι το κατάστημα
ποτών τα Σάββατα για να φορτώσει το αυτοκίνητο με βαριές συσκευασίες εμφιαλωμένου νερού.
Αντ ' αυτού, φανταστείτε να απολαμβάνετε το ένα ποτήρι μετά το άλλο με νόστιμο φιλτραρισμένο
νερό κατευθείαν από μια κομψή μπαταρία κουζίνας – πάντα στη σωστή θερμοκρασία ψύξης και με
δυνατότητα επιλογής μεταξύ ανθρακούχου, μεσαίου και απλού νερού. Αυτή η επανάσταση στην
κουζίνα μπορεί να ξεκινήσει αμέσως – με την GROHE Blue® Home.
Συμπαγής σχεδίαση, εύκολη εγκατάσταση
Ακόμα κι όταν οι επισκέπτες σας έρχονται απροσδόκητα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως
ξεμείνετε από επιτραπέζιο νερό τη στιγμή που η GROHE Blue® Home είναι στη θέση της. Η
συσκευασία αποτελείται από μία ειδική μπαταρία και ένα ψύκτη με ενσωματωμένο φίλτρο και
φιάλη διοξειδίου του άνθρακα. Η οικογένεια και οι φίλοι σας θα λατρέψουν την νοστιμιά του
φρέσκου, φιλτραρισμένου νερού. Γιατί να σπαταλάτε χρόνο και ενέργει αγοράζοντας και
αποθηκεύοντας αμέτρητες συσκευασίες των 6 ? Γιατί να φράζετε τα ντουλάπια σας με μπουκάλια
και άδειες συσκευασίες? Μιλώντας για χώρο, καμία κουζίνα δεν είναι τόσο μικρή για την GROHE
Blue® Home. Χάρη στην συμπαγή σχεδίαση του, αυτό το σύστημα πόσιμου νερού μπορεί εύκολα
να εγκατασταθεί σχεδόν σε κάθε κουζίνα με λίγα απλά βήματα. Τα ντουλάπια κουζίνας με πλάτος
30 εκατοστών είναι επαρκή για την εγκατάσταση του ψύκτη. Το ενσωματωμένο φίλτρο για την
βέλτιστη ποιότητα νερού και η φιάλη διοξειδίου του άνθρακα (CO2) προσθέτοντας τις λεπτές
φυσαλίδες μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν από μπροστά. Η παραγγελία των νέων φίλτρων
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και των φυσιγγίων CO2 γίνεται μόνο με μερικές απλές κινήσεις μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος GROHE Blue®– οτιδήποτε χρειάζεται αποστέλλεται κατευθείαν στην πόρτα σας.
Το σύστημα GROHE Blue® Home έχει υπέροχη γεύση, εξοικονομεί χρήματα, μειώνει το
ανθρακικό αποτύπωμα
Το GROHE Blue® Home είναι επίσης μια καλή επιλογή για ένα υγιεινό τρόπο ζωής; έρευνες έχουν
δείξει ότι εκείνοι που έχουν έτοιμο νερό βρύσης πίνουν μέχρι και 35% περισσότερο νερό από
εκείνους που χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό1. Και το GROHE Blue® Home μπορεί ακόμη να
βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρημάτων, μειώνοντας το κόστος στο πόσιμο νερό μιας οικογένειας
μέχρι και 60% σε σύγκριση με τις τιμές κορυφαίων επώνυμων εμφιαλωμένων νερών. Επιπλέον, οι
ολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται μέχρι περίπου 80% σε σύγκριση με το
εμφιαλωμένο νερό.
Ένα χάρμα οφθαλμών σε κάθε κουζίνα
Η GROHE Blue® Home είναι χάρμα οφθαλμών σε κάθε κουζίνα. Οι λεπτές μπαταρίες διαθέτουν
έναν έξυπνο χρωματιστό φωτιζόμενο ενεργοποιητή αφής και είναι διαθέσιμες σε χρώμιο ή σε
SuperSteel καθώς και με τρεις διαφορετικούς τύπους ρουξουνιών. Εκτός από την έκδοση Duo με
τις δύο ξεχωριστές διόδους για αφιλτράριστο και φιλτραρισμένο νερό, ο GROHE προσφέρει επίσης
την έκδοση Mono για τοποθέτηση δίπλα στην υπάρχουσα μπαταρία κουζίνας.
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Δηλώσεις από την έρευνα πελατών του GROHE Water System που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2015
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