ELKE DRUPPEL TELT –
GROHE‘S GRONDSTOFBESPARENDE
TECHNOLOGIEËN

5 | CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®
GOLD TEMPESTA DOUCHESTANGSET

1 | GROHE SENSIA ARENA
BESPAAR TOT 15 KG TOILETPAPIER PER JAAR

ONTWORPEN VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Het hygiëneprincipe van het douchetoilet is
vergelijkbaar met het idee van handen wassen, en
combineert de voordelen van een toilet en een bidet.
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2 | GROHE KERAMIEK

3

POETSEN MET MINDER MOEITE

De Triple Vortex Flush van Sensia Arena is uitzonderlijk
grondig en effectief. Andere GROHE keramieken zijn
verkrijgbaar met het speciale oppervlak GROHE Pure
Guard: langdurig werkende ionen met een antibacteriële
werking voorkomen de groei van bacteriën.

3 | GROHE SILKMOVE ES
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6 | GROHE ECOJOY - THERMOSTATEN

6
2

BESPAAR TOT 279 KG CO2 PER JAAR*

BESPAAR TOT 10 % WATER PER JAAR

Het slimme waterbeveiligingssysteem detecteert
lekken en voorkomt waterschade.
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BEHOUD EEN CONSTANTE WATERTEMPERATUUR
TIJDENS HET DOUCHEN

GROHE-thermostaten behouden niet alleen een
constante watertemperatuur en compenseren
temperatuurpieken, ze verminderen ook het
waterverbruik met maximaal 50 % met de GROHE
EcoButton.

7 | GROHE TOUCH FREE KRANEN

Het startpunt van de hendel in de middenstand laat
alleen koud water stromen. Zo voorkom je onnodig
warmwaterverbruik en bespaar je energie.

4 | GROHE SENSE EN
GROHE SENSE GUARD

De armatuur is zo ontworpen en vervaardigd dat de
componenten kunnen worden hergebruikt om nieuwe
producten te maken aan het einde van hun levensduur.
Zo heb je minder afval en verminder je het verbruik van
grondstoffen.

TOT 70% MINDER WATERVERBRUIK

Het gebruik van touch free kranen bespaart niet alleen
water, maar is ook een hygiënische oplossing in de
badkamer - voor touch free gebruiksgemak.
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8 | GROHE BLUE
BESPAAR ONGEVEER 800 PLASTIC FLESSEN PER
JAAR*

Het watersysteem levert gefilterd en gekoeld water
in de vorm van plat, licht bruisend en bruisend water.
Direct uit de keukenkraan.

9 | GROHE - AFVALSYSTEEM
VEREENVOUDIGT AFVAL SCHEIDEN

Dit systeem biedt een op maat gemaakte en
ruimtebesparende manier om zowel GROHE Blue als
een afvalscheidingseenheid in de beperkte ruimte
onder de gootsteen te plaatsen.
*gebaseerd op een gezin van vier

