LOVE AT FIRST DROP:
MIJN GROHE BAULINES

VEELZIJDIGHEID VOOR EEN MODERN, STEDELIJK LEVEN
GROHE Baulines combineert hoge kwaliteit met een nieuw,
modern design dat extra comfort in de badkamer biedt tegen
een betaalbare prijs. GROHE Baulines- badkamerkranen zijn
er in twee verschillende ontwerpen: de kubistische BauEdge
en de lichte BauLoop. Beide zijn verkrijgbaar in verschillende
maten zodat jij kiest hoe je je badkamer in slechts een paar
eenvoudige stappen kan omtoveren tot een ontspannende plek
om te genieten.

GROHE BauLoop-wastafelmengkraan
met één hendel (small)

GROHE BauEdge-wastafelmengkraan
met één hendel (large)

Naast de wastafelkraan kun je ook kiezen voor een
bijpassende Baulines-douche- of badmengkraan die past
bij het kraanontwerp. Zo creëer je een complete, moderne
badkamersfeer.

GROHE BauEdge-bad/douche
opbouwmengkraan met één hendel

GROHE BauEdge bad/douche
opbouwmengkraan met één hendel

KOSTBARE GRONDSTOFFEN BESPAREN
Alle GROHE Baulines-kranen zijn uitgerust met de GROHE EcoJoy-technologie. Dankzij een
doorstroombegrenzer stroomt er tot 50% minder water door je kraan. Zo bespaar je water, een erg
waardevolle grondstof. Een beluchter verrijkt het water met lucht en zorgt voor dezelfde luxueuze
ervaring als bij een conventionele kraan.

ALLES PAST PERFECT BIJ ELKAAR
VOOR EEN VOLLEDIG
GEINTEGREERDE BADKAMER
Wat een match! De keramieklijn GROHE Bau schittert, met z’n
ingetogen design voor moderne, stedelijke badkamers. De zacht
afgeronde vormen van Bau Keramiek geven alle elementen
in je badkamer die subtiele uitstraling, van de wastafel tot het
toilet, van het bidet tot het urinoir. De hele serie past qua vorm en
functie perfect bij de kraan. Dankzij de nieuwe Bau Keramiek
Slim Seat met SoftClose heeft ook het toilet een eigentijdse,
slanke look als aanvulling op het totale badkamerontwerp.

GROHE BAU ACCESSOIRES –
KLEINE DETAILS MAKEN HET VERSCHIL
Heb je jouw favoriete GROHE Baulines-badkamerkraan en het
bijpassende GROHE Bau keramiek al gekozen? Dan heb je alleen nog
bijpassende accessoires nodig om een compleet badkamerontwerp
te creëren. Met hun moderne en tijdloze design vullen de GROHE Bau
accessoires de harmonieuze GROHE Baulines-badkamer perfect aan.

Zeepdispenser, houder voor glas/zeepschaaltje/zeepdispenser, handdoekring, handdoekhouder 564 mm voor meerdere
badhanddoeken (van links naar rechts)

GROHE Bau keramiek-wastafel

GROHE
EcoJoy™

GROHE BAU KEUKEN –
OPVALLEND EENVOUDIG, VOOR DE MODERNE KEUKEN
Voor een geïntegreerd design thuis biedt GROHE Baulines ook
oplossingen voor de keuken die passen bij de badkamerproducten. Ideaal voor het creëren van stedelijke leefruimtes. Vooral
de GROHE Bau-keukenkranen bekoren, door hun hoge mate
van functionaliteit en toch modern design. Met een selectie van
lage tot hoge uitloopvarianten en ronde en vierkante vormen, is
deze serie kranen ontworpen om alledaagse keukentaken met

GROHE BauLoop-keukenmengkraan
met één hendel - medium uitloop

groot gemak uit te voeren. De keuken wordt op deze manier
een aangename en praktische plek in je huis. Dankzij het duurzame GROHE StarLight-oppervlak van hoge kwaliteit, zijn Baukeukenkranen eenvoudig te reinigen, waardoor ze schitterende
en gebruiksvriendelijke keukenhulpen zijn.

GROHE Bauflow-keukenmengkraan
met één hendel - medium uitloop

INSTALLEREN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG
Dankzij het praktische GROHE FastFixation Plus-systeem is de installatie van de nieuwe keukenkraan
bijzonder eenvoudig. Met de voorgemonteerde fitting is de installatie snel en volledig klaar, zonder
gereedschap.

PUUR WATERPLEZIER
Om hun innovatieve functionaliteit nog verder te verbeteren, zijn alle GROHE Bau-keukenkranen
uitgerust met de GROHE Zero-technologie. Speciale binnenleidingen zorgen ervoor dat het water
niet in contact komt met lood en nikkel in de kraan. Bovendien hebben deze binnenleidingen geen
contact met de behuizing. Zo krijg je een barrière tussen het hete water en het externe oppervlak
om verbranding aan hete oppervlakken te voorkomen. Extra veilig dus, vooral voor gezinnen met
kinderen.

HOLISTISCHE OPLOSSINGEN
VOOR EEN GEINTEGREERD KEUKENONTWERP
Naast een kraan heeft elke keuken ook een spoelbak nodig. Voor een complete
moderne keuken die eenvoudig te plannen is, biedt het GROHE-productgamma
ook een verscheidenheid aan roestvrijstalen spoelbakken aan, zoals de K200 die
qua functionaliteit en design perfect bij de Baulines-keukenkranen passen. Voor
wie de voorkeur geeft aan donkere kleuren in de keuken: de GROHE Compositespoelbakken in granietgrijs of granietzwart passen perfect bij de Baulineskeukenkranen.

Gebruik de volgende link om afbeeldingen in hoge resolutie te downloaden: https://bit.ly/39u63rO
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