CHILLED & SPARKLING

GROHE
BLUE®

GROHE Blue® Chilled & Sparkling
Puur water...rechtstreeks uit de kraan

* Founding year of Carl Nestler, since 1956 part of GROHE.
More on grohe.com
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NIKLAS MICHEL
De Master of Technology, test en past de waterhardheid
aan van GROHE Blue® voor gefilterd, gekoeld en
bruisend water, rechtstreeks uit de kraan.

CWS EN GROHE PROFESSIONELE SAMENWERKING

De CWS professionele huur-en service dienstverlening is gericht op
langdurige relaties met klanten. Daardoor komen voor ons alleen
hoogwaardige materialen in aanmerking. Dat is ook de reden dat wij nauw
samenwerken met GROHE. Het watersysteem GROHE Blue®, zorgt voor
vers gefilterd en gekoeld tafelwater, dat rechtstreeks uit de kraan komt met
verschillende gradaties koolzuur. Weg met het gedoe en het ongemak van
gebotteld water, want de uitstekende smaak van GROHE Blue® water
bevordert de gezondheid en verhoogt de prestaties.
GROHE wordt in de branche al meer dan 140 jaar beschouwd als
Master of Technology. Dit komt door innovaties, toonaangevende
ontwerpen en bekroonde kranen. Door een combinatie van geavanceerd
vakmanschap, effectief teamwork en effectieve processen, staat GROHE
voorop in ontwikkeling, design en productie van deze uitstekende
productlijn. Daarbij wordt elk onderdeel uitvoerig getest en tot in de
puntjes afgesteld om de klanttevredenheid te garanderen.
Het resultaat: een tijdloos ontwerp en een kwaliteit die levenslang mee
gaat. De producten van GROHE weten gebruiker telkens weer te verrassen
met unieke eigenschappen die “Pure Freude an Wasser” bieden. Wanneer
u een product van GROHE gebruikt, voelt u het verschil. Telkens weer.

GEKOELD WATER

Professionele dienstverlening
Wilt u optimaal gebruik maken van onze dienstverlening, dan maakt u
gebruik van onze uiterst efficiënte service oplossingen. Onze professionele
servicedienst zorgt er voor dat een CWS product altijd optimaal
functioneert, zodat u zich kunt concentreren op uw eigen kernactiviteiten.

Bij een CWS Huur-en serviceovereenkomst is inbegrepen:
• Het ter beschikking stellen en installatie van de kraan (exclusief
aanleg van stroom)
• Het gratis omruilen van defecte onderdelen, tenzij er sprake is
van vandalisme
• Jaarlijks onderhoud en wisseling van filters
• Levering van CO2 patronen (alleen bij de optie bruisend water)

GEKOELD LICHT BRUISEND

GEKOELD BRUISEND

Duidelijk de winnaar in een smaaktest van
3 toonaangevende mineraalwatersoorten.
GROHE Blue® smaakt frisser!
VOOR MEER INFO
CWS Nederland B.V, | De Beverspijken 16 | 5221 ED s-Hertogenbosch | www.nl.cws.com | info.nl@cws.com
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EEN
BRON
VAN
FRISHEID

Water is de bron van het leven: fris, vrij stromend en essentieel.
Deze kraan is het frisse hart van elke keuken of pantry. GROHE Blue®
brengt smaak, gemak en vitaliteit. Of u nu gefilterd, gekoeld of
bruisend water wilt, Het is de perfecte oplossing om van drinkwater
een vreugdevolle belevenis te maken.
GROHE Blue® verandert gewoon kraanwater waardoor de smaak net
zo fris en zuiver is als de natuur het bedoeld heeft. Perfect water
- gefilterd, gekoeld, sprankelend of alle drie - GROHE Blue® heeft
het...rechtstreeks uit de kraan.

VOORDELEN VAN GROHE BLUE®
IN KEUKEN OF PANTRY:
KOSTEN
Gezuiverd, gekoeld en eventueel bruisend water heeft een
financieel voordeel. U bespaart hiermee veel kosten in vergelijking
met gebotteld water

DUURZAAMHEID
Milieuvriendelijk, minder afval en lagere CO2 uitstoot vergeleken met
gebotteld water

COMFORT
Geen gesleep met zware flessen water, ruimtebesparend en in
combinatie met de CWS All-in service, inclusief installatie en
onderhoud

HYGIËNISCH, ZUIVER EN SMAAKVOL
Een GROHE filter verwijdert onzuiverheden en geeft daarmee het water
een zuivere, frisse smaak die flessenwater overtreft

grohe.com | Page 5

GROHE Blue® 17,96 gram CO2-equivalent per liter

Gebotteld water:
tot 600 gram CO2-equivalent per liter

We weten maar al te goed dat gemak voor
de consument ten koste kan gaan van
het milieu. Daarom deden we een aantal
grondige onderzoeken via de Universiteit van
Göttingen over de CO2-uitstoot van GROHE
Blue® ten opzichte van gebotteld water. Het
rapport bevestigt dat GROHE Blue® een slim
alternatief biedt. De CO2-uitstoot is wel 61%
lager dan bij gebotteld water. Dat betekent dat
u van de voordelen profiteert, zonder daarbij
afbreuk te doen aan uw groene idealen.

MINDER KOSTEN
MINDER AFVAL,
MEER NATUUR
Water moet de planeet niets kosten
Er is een verbazingwekkende hoeveelheid van zeven liter water nodig om slechts één liter
mineraalwater uit de supermarkt te maken. Dan hebben we het nog niet over de benodigde
energie, de CO2-uitstoot en de 1,5 miljoen ton plastic verpakkingsmateriaal die elk jaar door
de industrie wordt gebruikt.
GROHE en CWS doen er altijd alles aan om de toekomst van water, onze meest kostbare
natuurlijke rijkdom, veilig te stellen. Dit is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van
producten zoals GROHE Blue®, die mensen helpen om hun water- en energieverbruik te
beheren en indien mogelijk te verlagen. Met de GROHE Blue® bespaart een bedrijf met 100
werknemers bijna 16000 kg CO2 uitstoot. Bron en rekenmodel op krnwtr.nl/bedrijven.

Duurzame oplossingen
GROHE Blue® biedt een slim alternatief om de hoeveelheid afval te verminderen
die gepaard gaat met de productie van flessenwater. Ook verlaagt de CO2 uitstoot met een indrukwekkende 83%, volgens een studie uitgevoerd door de
universiteit van Goettingen. GROHE Blue® heeft enkel die ene liter water nodig
die je drinkt en niet de 7 liter die het kost om een fles water in de supermarkt
te krijgen. Hierdoor vermindert het afval met 85%. Dit maakt van het GROHE
Blue® watersysteem een duurzaam alternatief voor gebotteld water.

OM 1 LITER FLESSENWATER TE
PRODUCEREN,IS EEN HOEVEELHEID
VAN 7 LITER WATER NODIG.

GROHE BLUE®
HEEFT MAAR
EEN LITER
NODIG.
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GROHE
BLUE®
BWT FILTER TECHNOLOGIE
Technologie die je het verschil laat proeven
Voor het GROHE Blue® watersysteem heeft GROHE samengewerkt met BWT, de grootste Europese waterprofessionals. Hierdoor
zorgt het systeem voor een ongeëvenaarde verfrissende waterbeleving.
GROHE Blue® filtert het water via een 5-trapstechnologie om zelfs de kleinste deeltjes uit het kraanwater te halen, met behoud
van alle belangrijke mineralen die een goede gezondheid bevorderen.

5-STAPPENFILTRATIE UITGELEGD
BYPASS INSTELLING
Een kleine hoeveelheid kalk in het water is belangrijk
voor het minerale evenwicht en zorgt voor een
aangename smaak. Via de bypassinstelling is het
mogelijk om een kleine hoeveelheid water te filteren
zonder kalkverwijdering in de ionenwisselaar.
WATERINGANG
WATERUITGANG

FILTRATIE
BYPASSWATER

BYPASS
WATERSTROOM

5

FIJNFILTER
Vangt zelfs de fijnste resterende
deeltjes op.

4

ACTIEF KOOLSTOFFILTER
Tweede filtratie voor maximale smaak.
Filtert en zuivert bypasswater met behoud
van essentiële mineralen.

3

HOOGWAARDIGE IONENWISSELAAR
Verwijdert kalk.

2

ACTIEF KOOLSTOF-VOORFILTER
(= VERBETERDE SMAAK)
Verwijdert chloor, zware metalen en bepaalde
biologische middelen waaronder insecticiden en
pesticiden voor een pure, verfrissende smaak.

1

VOORFILTRATIE
Verwijdert kleine deeltjes zand en
vuil.

Keuken/Pantry kraan: GROHE Blue®.
Een kraan voor gefilterd, gekoeld en bruisend water.

GROHE BLUE® CHILLED & SPARKLING

GROHE Blue® U-uitloop

GROHE Blue® C-uitloop

GROHE Blue® Minta

Heet en
koud
water.

GROHE Blue®
Gefilterd gekoeld
en bruisend water

SLANG 1
GROHE BLUE®
GEFILTERD
WATER-

SLANG 2
ONGEFILTERD
WATER-

Gescheiden slangen garanderen dat GROHE Blue®
water niet in contact komt met ongefilterd water of
met metalen deeltjes na filtering.
Voor gewoon leidingwater en één voor gezuiverd
GROHE Blue® drinkwater. Dit voorkomt besmetting,
met behoud van de lekkere smaak.

Gescheiden slangen

Eenvoudige bediening

NAAST DE KRAAN BEVAT ELKE GROHE BLUE® CHILLED & SPARKLING UNIT:

+

+

+

GROHE Blue®
koeler
GROHE Blue®
CO2 fles 425g

GROHE Blue®
water filter 600

GROHE Blue®
filter kop
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GROHE BLUE®
INSTALLATIE
GROHE Blue® watersysteem past in elke keuken of pantry. De koeler, koolzuurhouder en het filter zijn
allemaal erg compact en alles past gemakkelijk in een standaard 60cm aanrecht.

Koeler / koolzuurinstallatie afmetingen

OVERIGE
PRODUCTEN
CWS ASSORTIMENT
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www.nl.cws.com

CWS Nederland B.V. | De Beverspijken 16 | 5221 ED ‘s-Hertogenbosch |
Telefoon: 073 6 338 338 | E: info.nl@cws.com| I: www.nl.cws.com
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