GROHE Blue® Home – a fonte privada para um sabor e desfrute sem
igual
 Poupa tempo e espaço de arrumação – não precisa de carregar com packs de garrafas
pesadas do supermecardo, não precisa de se preocupar com o depósito da garrafa e
reciclar
 Estilo de vida sustentável, sabor ótimo
 Instalável em qualquer cozinha e rapidamente
Quando procuramos por uma mudança radical nas nossas vidas, a cozinha é um bom lugar para
começar algumas. Que tal isto: não a mais viagens a lojas de bebidas aos Sábados para encher o
carro com packs de garrafas de águas pesadas. Em vez disso, imagine-se a saborear um copo de
água filtrada obtida directamente da torneira de cozinha com estilo – sempre fresca à temperatura
correcta e sempre com a escolha de pouco gaseificada ou gaseificada. A revolução na cozinha
pode começar já – com a GROHE Blue® Home.
Design compacto, instalação fácil
Mesmo que os convidados entornem água acidentalmente, não precisa de se preocupar porque a
GROHE Blue® Home está presente. O kit consiste numa torneira especial com um refrigerador
com água filtrada e um gaseificador. A família e os amigos vão adorar o sabor delicioso da água
fresca filtrada. Porquê perder tempo e energia comprando e armazenando infindáveis packs de 6?
Porquê “entupir” os armários com garrafas cheias e vazias? Por falar em espaço, nenhuma
cozinha é demasiado pequena para a GROHE Blue® Home. Graças ao seu design compacto, este
sistema de água pode ser facilmente instalado em todas as cozinhas em apenas alguns passos.
Os armários da cozinha com uma altura de 30 cm são suficientes para instalar o refrigerador. O
filtro integrado para uma água de ótima qualidade em o gaseificador adicionando umas borbulhas
podem ser facilmente mudados de frente. Encomendar os filtros e recarregar os cartuchos levam
apenas uns poucos cliques na loja Online GROHE Blue®, tudo o que é necessário é fornecido
diretamente na porta do consumidor.
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GROHE Blue® Home sabe bem, poupa dinheiro, reduz a pegada de carbono
GROHE Blue® Home é também uma boa escolha para um estilo de vida saudável; pesquisas
teem mostrado que as pessoas que teem sistemas próprios de água, bebem até mais 35% de
água que os consumidores que utilizam água engarrafada.1 E a GROHE Blue® Home pode até
ajudar a poupar dinheiro, cortando os custos de água da família tanto quanto 60% comparando
com o preço da marca líder de água engarrafada. Mais, as emissões de carbono são reduzidas
até cerca de 80% comparando com água engarrafada.
Um elemento de destaque em qualquer cozinha
GROHE Blue® Home é um elemento captador de olhares em qualquer cozinha. A elegância da
torneira, um ativador colorido intuitivo e a sua disponibilidade em cromado ou SuperSteel assim
como, as 3 diferentes bicas fazem com que combine em qualquer lava louça e layout de cozinha.
Aém da versão Duo com duas vias separadas para água filtrada e não filtrada, a GROHE também
oferece a versão Mono para combinar com uma torneira de cozinha já existente.
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Declarações da Pesquisa efectuada a clientes do Sistema de Água da GROHE, realizada em Setembro
de 2015.
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