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A 21. század egyik legnagyobb kérdése 
a környezetvédelem és a rendelkezésünkre 
álló erőforrásokkal való takarékos és felelős 
gazdálkodás. Ide tartozik továbbá az emberek 
által termelt hulladék mennyiségének és 
újrahasznosításának kérdése is. Ma a világon 
másodpercenként 20.000 műanyagpalack 
fogy, melyek lebomlási ideje 450 év. 

A GRHOE felelős vállalatként zászlajára tűzte ki nem 
csak a termelés fentarthatóbbá tételét, de termékei 
révén az életünket is zöldebbé próbálja tenni. 

GROHE WaterCare®

A GROHE WaterCare® egy ígéret, amelyet a vállalat 
ügyfeleivel együtt vállal ennek az értékes természeti 
erőforrásnak a jövőbeni biztosítására. Ennek elérése 
érdekében a GROHE számos intézkedést hozott. 
Termékei biztosítják a víz és energia gazdaságos 
felhasználását a kényelem feláldozása nélkül.

A GROHE vízszűrő rendszerekkel például örökre 
száműzhetjük a PET palackokat a háztartásunkból. 
A GROHE Blue és GROHE Red ivóvíz-rendszerei 
jóvoltából közvetlenül a csapból engedhetünk 
kifogástalan ízű tisztított, szűrt, szénsavas, enyhe, 
szénsavmentes vagy akár 100 °C-ra forralt vizet. 

A víz tiszta öröme

A GROHE Blue Pure azoknak kínál megoldást, akik 
a szénsavmentes víz természetes ízét részesítik 
előnyben. Az egyedi GROHE Blue szűrőtechnológia 
az ízhatást rontó minden anyagot kiszűr az egyszerű 
csapvízből, így készít páratlanul ízletes, friss vizet. 
A GROHE StarLight krómbevonatú csap külön belső 
vezetékkel rendelkezik a szűrt, és egy másikkal 
a szűretlen víz számára. Így nem szükséges két 
csaptelepet felszerelni, hanem csak a megfelelő 
karral kell megnyitni a csapot, attól függően, hogy 
tisztított, vagy hagyományos vízre van e szükségünk.

Mindazoknak, akik a természetes, teljesen 
szénsavmentes vizet szeretik, a GROHE Blue Pure 
vízrendszer jóvoltából nem kell lemondaniuk a víz 
nagyszerű ízéről. A GROHE Blue szűrőpatron akár 
3000 liter vizet is megtisztít, a készülék jelzi, amikor 
a filter cserét igényel, ez a csere pedig néhány 
egyszerű lépésben elvégezhető. Tiszta, üdítő 
ízhatású vizet állít elő, amely mentes a nehézfémek, 
a vízkő és a klór kellemetlen utóízétől. 
A szűrőrendszer ráadásul nem nagyobb, mint egy 
1,4 literes ásványvizes palack, így könnyen elfér 
bármelyik mosogató alatt. A GROHE Blue Pure 
rendszeréhez 4 különböző formájú csaptelep 
közül választhatunk, így mindenki megtalálhatja a 
konyhája stílusához leginkább illő kivitelt. grohe.hu

GROHE BLUE MAGNÉZIUM 
+ CINK SZŰRŐFILTER 
TISZTASÁG, ÍZ ÉS EGÉSZSÉG

A GROHE BLUE PURE rendszeréhez nem csak 
„hagyományos” filtert vásárolhat, hanem olyat 
is, amely magnéziummal és cinkkel gazdagítja 
a szűrt vizet, ezzel fokozva aromáját is. 
A magnézium létfontosságú egészségnövelő 
ásvány, mindenki számára hasznos, 
sportolóknak és cukorbetegeknek különösen.
A cink az egyik legfontosabb nyomelem, és 
támogatja a szervezet immunrendszerét. 


