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Als je meer van je keukenkraan verwacht dan alleen warm en koud water, kies
dan voor een GROHE Red®. Met GROHE Red® komt er direct kokend heet water uit
de keukenkraan zonder dat je hoeft te wachten. Koud, warm en kokend heet water
uit één keukenkraan, dat maakt de GROHE Red® zo bijzonder. Bedenk eens hoe
vaak je kokend water nodig hebt. Als je zin hebt in een lekkere kop thee, als
je snel een pasta wilt maken, tomaten wilt ontvellen of groenten wilt koken.
Deze praktische kraan kan eenvoudig geïnstalleerd worden in zowel nieuwe als
bestaande keukens. De boiler wordt in het keukenkastje geplaatst. En de waterkoker die ruimte inneemt op je werkblad, die kan de deur uit!

Veiligheid voorop
Bij een kraan waar kokend heet water uitkomt,
is veiligheid van groot belang. GROHE Red®
heeft een gecertificeerde kinderbeveiliging.
Risico’s worden vermeden door de trek-draai
bedieningsgreep. Om kokend heet water te
krijgen, is het nodig om de greep uit te trekken,
te draaien en vast te houden. Wordt de greep
losgelaten, dan springt deze direct terug in de
uitgangspositie en wordt de toevoer van heet
water onmiddellijk afgesloten.

Grohe Red® grepen:
1. Kokend heet water
2. Koud, warm en gemengd water

Titanium boiler
waarborgt kwaliteit
1.Trekken 2. Draaien

In het kader van veiligheid is er ook nagedacht over de waterstraal. Deze komt
zonder spetters uit de uitloop waardoor ook hier het risico van verbranding is
beperkt.
Bovendien wordt de uitloop van de kraan nooit te heet door de toegepaste
GROHE CoolTouch® technologie. Je loopt geen gevaar om je handen aan de
kraan te branden.

GROHE Childlock
Veiligheidsgreep voorkomt
ongewenst gebruik
door kinderen

GROHE CoolTouch®
De buitenkant van de kraan
wordt nooit te warm

De GROHE Red® kan eenvoudig geïnstalleerd worden in zowel nieuwe als
bestaande keukens. De bijbehorende boiler, die wordt geplaatst in het keukenkastje, zorgt ervoor dat er altijd direct kokend heet water beschikbaar is. Deze
boiler is vervaardigd van titanium dat niet alleen bestand is tegen extreme
temperatuurschommelingen maar ook tegen corrosie. Dit zorgt voor een extra
lange levensduur.

WAter- en
energiebesparend
De GROHE Red® bewijst dat gebruiksgemak en milieubewustzijn elkaar niet
uitsluiten. Met onze innovatieve kraan verhit je alleen het water dat je nodig hebt.
Dit in tegenstelling tot wanneer je een waterkoker gebruikt of een ketel water
opzet. Daarmee bespaar je water en energie. Met een combi boiler bespaar je nog
meer doordat je niet meer hoeft te wachten op warm water dat van de cv ketel
moet komen.

Kies het GROHE Red® systeem
dat aan je wensen voldoet
1. Kies een kraan
Kies voor de GROHE Red® Duo, de kraan voor koud, warm en kokend heet water.
Of neem de GROHE Red® Mono die alleen kokend heet water levert en naast een
normale keukenmengkraan wordt geplaatst.

GROHE Red® Duo
U-uitloop

GROHE Red® Duo
C-uitloop

GROHE Red® Mono
C-uitloop

2. Kies een afwerking
De GROHE Red® kranen zijn verkrijgbaar in meerdere afwerkingen.
GROHE Red® Mono

GROHE Red® Duo

SuperSteel

Chroom

Chroom

3. Kies een boiler
Een single boiler zorgt voor direct kokend
heet water. Een combi boiler heeft een
grotere capaciteit en levert zowel direct
kokend heet als warm water. Kies voor
een combi boiler als de afstand van de
keukenkraan naar de CV ketel meer dan 6
meter is.

Combi Boiler

Single Boiler

GROHE RED® SYSTEMEN
Kraan
GROHE Red® Duo
GROHE Red® Duo
GROHE Red® Duo
GROHE Red® Duo
GROHE Red® Mono

Art.Nr.

Uitloop

Afwerking

Boiler

Consumenten
adviesprijs incl. BTW

30 083 000

C-uitloop

Chroom

Single boiler

€ 1.075

30 083 DC0

C-uitloop

SuperSteel

Single boiler

€ 1.236

30 031 000

C-uitloop

Chroom

Combi boiler

€ 1.398

30 031 DC0

C-uitloop

SuperSteel

Combi boiler

€ 1.559

30 145 000

U-uitloop

Chroom

Single boiler

€ 1.075

30 145 DC0

U-uitloop

SuperSteel

Single boiler

€ 1.236

30 144 000

U-uitloop

Chroom

Combi boiler

€ 1.398

30 144 DC0

U-uitloop

SuperSteel

Combi boiler

€ 1.559

30 085 000

C-uitloop

Chroom

Single boiler

€

30 032 000

C-uitloop

Chroom

Combi boiler

€ 1.075
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