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Kogende vand med det samme

Kun ét armatur til både kogende 
og blandet vand

Børnesikring på det kogende vand

Du sparer både vand og energi – 
og dermed penge



Kogende vand

Varmt og koldt
blandet vand

GROHE RED®
Prøv lige at tælle, hvor mange gange du har brug for ko-
gende vand i køkkenet. Når du glæder dig til en dejlig kop 
te, når du har lyst til pasta i tomatsovs med det samme, når 
EDE\HQ�JUÃGHU� DI� VXOW��PHQ�ƃDVNHQ� HQGQX� LNNH� HU� EOHYHW�
steriliseret. Listen er lang.

Med GROHE Red® kan du få 100 ºC varmt vand uden at 
skulle vente på det. Op til tre eller seks liter afhængigt af 
kedlens størrelse. Enkelt. Økonomisk. Og med et ansvarligt 
energiforbrug.

GROHE Red® erstatter et standardkøkkenarmatur, hvilket 
gør det muligt at få kogende varmt vand og almindeligt 
blandet vand fra samme armatur. Den lille 4 liters-version er 
perfekt til alm. husstande mens den store model med 8 l er 
ideelt til køkkener uden varmtvandsforsyning. 

GROHE CoolTouch®

GROHE CoolTouch® teknologien isolerer armaturet 
så godt, at du kan røre ved det helt risikofrit.

GROHE ChildLock™

ChildLock er en børnesikringsfunktion, som er ble-
YHW�WHVWHW�RJ�FHUWLƂFHUHW�DI�HW�XDIKÃQJLJW�LQVWLWXW�

5 års garanti

Som følge af den høje kvalitet af GROHEs produkter 
får du hele 5 års fuld produktgaranti.

Titaniumkedel

Alle vores GROHE Red®-kedler er fremstillet af titanium. I 
modsætning til rustfrit stål og kobber, som er de to metaller, 
der traditionelt anvendes til kedler, er titanium meget mod-
VWDQGVG\JWLJW�RYHU�IRU�NRUURVLRQ�RJ�NDONDƃHMULQJHU�RJ�VLNUHU�
dermed perfekt funktion i hele levetiden. Samtidig afgiver 
det ikke metallisk smag til vandet.

GROHE Red® betaler sig

... for dig og miljøet. Med GROHE Red® udelukker bekvem-
melighed og miljøbevidsthed ikke hinanden. I modsætning 
til en elkedel eller vand, der koges på komfuret, opvarmer 

du kun det vand, du skal bruge. Dermed sparer du vand 
og energi og derfor penge. GROHE Red®-kedlen har et 
standby -forbrug på 0,015 kWh, hvilket svarer til 81 øre pr.
dag, til at holde vandet konstant 100°C varmt.

Forbrug og omkostning ved kogning af 1½ liter vand

Varmekilde Tid (minutter) Energi (kWh) Pris (kr.)

Induktion 6,5 0,18 0,41

Elektroplade 10,5 0,26 0,58

Infrarød 8,0 0,22 0,49

Elkedel 6,0 0,12 0,27

GROHE Red® 0,0 0,10 0,23

2,25 kr./kWh, standby: 0,015 kWh = max 25 kr./md. = 296 kr./år.

GROHE Red®
8 liters kedel

Med C-tud:
GROHE nr.:  30 039 000
VVS nr.:  706202.104

Med U-tud:
GROHE nr.:  30 148 000
VVS nr.:  706202.504

8 liters kedel
Denne version har 
altid 6 liter kogen-
de vand klar, når 
du skal bruge det. 
Der ud over leverer 
kedlen varmt vand 
til funktionen med 
almindeligt blandet 
vand, hvor den kan 
give 15 liter 50°C  
varmt vand.

+ÕMW\GHQGH�YDQGƂOWHU
Inden vandet løber ind 
i GROHE Red®-ked len, 
pas serer det gennem 
*52+(�%OXH��ƂO�WHUHW��
som fjerner tung metal-
ler, kalk, klor og andre 
uren heder som har 
LQG�ƃ\�GHOVH�SÂ�VPDJ�
og lugt.

Det be ty der, at ked len 
ikke skal af kal kes og at 
vandet, som kommer 
ud af ar ma turet er per-
fekt til en vel smagende 
kop kaffe eller te. 

Kapacitet: 600 liter.

GROHE Red®
4 liters kedel

Med C-tud:
GROHE nr.:  30 041 000
VVS nr.:  706202.204

Med U-tud:
GROHE nr.:  30 149 000
VVS nr.:  706202.604

4 liters kedel
Vores mindste 
ver sion (34x20x24 
cm) har altid 3 liter 
kogende vand klar.


