BERNARDUSHOF
OUD GASTEL

GROHE.COM

PURE FREUDE
AN WASSER.
Kwaliteit, Technologie, Design en Duurzaamheid. Vier
fundamentele pijlers. We leggen de lat extreem hoog zodat

je altijd het verschil kunt voelen wanneer je een GROHE
kraan of douche gebruikt.

Kwaliteit

TECHNOLOGie

Duits perfectionisme versterkt het
vertrouwen van de klant.

Water via technologie beheersen.

Wij streven naar excellentie die veel verder gaat dan het
uiterlijk van onze producten. Van design tot productie en
klantenservice: alles moet perfect zijn, in elk stadium. Onze
geschiedenis van uitstekende Duitse techniek, strikte interne
testen en talloze externe certificatieprocessen, maakt dat
onze klanten ons merk vertrouwen.

Wij zijn voortdurend op zoek naar technologische innovatie.
We willen de recentste digitale snufjes integreren en zo
intelligente oplossingen vinden, waarmee onze klanten nog
meer van water kunnen genieten. Onze experts van dienst
− de “Masters of Technology” − benutten de kracht van het
water om de ervaring van onze klanten elke dag opnieuw te
verbeteren: het moment van de waarheid voor onze
producten en ons merk.

DESIGN

Duurzaamheid

Stijlvolle elementen, tot in de perfectie.

Genieten van water, ook voor de komende
generaties.

Het empathische, intuïtieve design laat ons toe producten
te creëren die aanvoelen alsof ze speciaal voor u ontworpen
zijn. Dit unieke GROHE-DNA, dat zowel ergonomisch als
visueel in het oog springt, heeft ons heel wat designprijzen
opgeleverd. Deze referenties van wereldklasse getuigen van
onze wereldwijde erkenning.

Water is even fundamenteel als de lucht die we inademen.
Een reden te meer waarom we er zo door gepassioneerd
zijn! Om niet alleen aan de consument van vandaag, maar
nog generaties lang “Pure Freude an Wasser” te kunnen
bieden, ontwikkelen we duurzame oplossingen zoals GROHE
EcoJoy en GROHE SilkMove ES. Met ons Duurzaamheidsverslag en de Duurzaamheidsprijzen tonen we dat ons bedrijf
zich met hart en ziel inzet om onze planeet te beschermen.

Winner 2017

INHOUD

A t/m E
23 039 002 Eurostyle Cosmopolitan Toiletkraan XS - Size

1

23 451 001 Concetto WastafelmengkraanM - Size

1

40 824 000 Waste set met push open plug

1

34 151 004 Grohtherm 1000 Thermostatische douchemengkraan 1/2" met
douchegarnituur

1
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A t/m E

1

Ordernr.

Kleur

23 039 002

chroom

Aantal

Prijs EUR

Subtotaal EUR

1

23 039 002 Eurostyle Cosmopolitan Toiletkraan XS - Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
met mousseur
geluidsklasse I volgens DIN 4109
aansluitmoer 1/2"

2

23 451 001

chroom

1

23 451 001 Concetto WastafelmengkraanM - Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen

3

40 824 000

chroom

1

40 824 000 Waste set met push open plug
voor wastafels met overloop
afneembare plug
afsluitbaar

4

34 151 004

chroom

1

34 151 004 Grohtherm 1000 Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 143 003)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)
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