تحكم دقيق
بأطراف أصابعك

خالط مطبخ GROHE SmartControl

خبطم طالخ GROHE SMARTCONTROL

grohe-mena.com

مـزايــا

GROHE SMARTCONTROL
هل تقومين بأكثر من مهمة في المطبخ في الوقت نفسه؟
القيام بمهام متعددة هو إحدى حقائق المطبخ الحديث ،وال يحدث
هذا في أي مكان أكثر من المطبخ ،حيث تجتمع الحياة األسرية مع
دائما .فلماذا ال
تحضير الوجبات والترفيه مما يعني انشغال يديك ً
قليال؟ يقدم GROHE SmartControl
يكون كل شيء أسهل
ً
بدال من
الجديد إمكانية تشغيل مبتكرة سهلة االستخدام بالضغطً .
صعوبة اإلمساك بمقبض ذراع بيدين مبتلتين ،ليس عليك سوى
الضغط على الزر لتشغيل تدفق المياه وإيقافه .هل تمسكين بوعاء
ممتلئ أو كومة أطباق؟ ليس عليك سوى الضغط بساعدك أو
كوعك .ال يمكن أن يكون األمر أسهل من ذلك .تؤدي إدارة الزر
أيضا خيار لتوفير المياه .التحكم
نفسه إلى تغيير التدفق ،وهناك ً
في درجة الحرارة سهل بمجرد إدارة الصمام الذي في هيكل الحنفية.
 SmartControlسلس وسهل االستخدام لألسرة كلها ،وهو الحل
كثيرا ما تكون يداه منشغلتين في المطبخ.
المثالي ألي شخص
ً
وما الذي يمكن أن يكون أسهل من ذلك؟

تصميم فائق

• رشيق و سلس و بسيط
زر SMARTCONTROL

• اضغط على الزر لتبدأ تشغيل تدفق المياه وتوقفه.

• قم بإدارة الزر بزاوية  150درجة من الوضع االقتصادي
إلى التدفق القوي.

تعديل درجة الحرارة

• قم بإدارة الصمام برفق إلى اليسار أو اليمين لضبط
درجة حرارتك المثالية

رشاش معدني قابل للسحب

• للحصول على ُقطر تشغيل أكبر
االمتصاص المغناطيسي

• قطع مغناطيس مدمجة لتمتص رأس الرشاش بسالسة
 :GROHE Zeroتدفق ماء من دون رصاص ونيكل
التركيب بتقنية QUICKFIX PLUS

• تركيب أسرع بنسبة % 65
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خبطم طالخ GROHE SMARTCONTROL

التحكم الدقيق في متناول يديك
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هل يداك مشغولتان؟ ال حاجة إلى اليدين!

5

grohe-mena.com

خبطم طالخ GROHE SMARTCONTROL

تفاصيل الحنفية
نظرة سريعة على المزايا
االمتصاص المغناطيسي
بفضل المجموعه المغنطيسيه المدمجة
القوية ،ترجع رأس الرشاش القابلة
للسحب بسهولة وسالسة إلى موضعها
المثالي كل مرة بعد االستخدام.

:GROHE Zero
تدفق ماء من دون
رصاص ونيكل

زر SmartControl
اضغط على الزر لتبدأ تشغيل تدفق المياه وإيقافه .قم بإدارة
الزر بزاوية  150درجة من الوضع االقتصادي إلى التدفق القوي.

الطبقات النهائية:
000, GL0, DA0, A00, BE0,
DC0, GN0, DL0, AL0, EN0
 140درجة
مجال دوران

قابل للسحب
رشاش معدني قابل للسحب
للحصول على ُقطر تشغيل أكبر.

تعديل درجة الحرارة
قم بإدارة الصمام برفق إلى
اليسار أو اليمين .ال حاجة إلى
ضبط درجة الحرارة المثالية
بالنسبة إليك في كل مرة.

تركيب اسرع بنسبه  % 65مع خاصيه
GROHE QuickFix Plus
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GROHE SMARTCONTROL خبطم طالخ

األلوان
والتصميمات
ESSENCE SMARTCONTROL

MINTA SMARTCONTROL

ZEDRA SMARTCONTROL

ESSENCE
BRUSHED HARD GRAPHITE

GROHE PVD
 مرات10 مقاومة أكبر للخدش بمقدار
 مرات3 صالبة أكبر للسطح بمقدار

GROHE PVD

كروم

ألوان جديدة

MINTA
WARM SUNSET
9

BE I Polished Nickel

A0 I Hard Graphite

DA I Warm Sunset

GL I Cool Sunrise

00 I StarLight Chrome

EN I Brushed Nickel

AL I Brushed Hard Graphite

DL I Brushed Warm Sunset

GN I Brushed Cool Sunrise

DC I SuperSteel

ESSENCE
COOL SUNRISE
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31 593 002
Zedra SmartControl
صنبور كبير
مرغي مياه قابل للسحب

ZEDRA

ZEDRA
31 613 000
Minta SmartControl
صنبور كبير
مرغي مياه قابل للسحب

31 615 000
Essence SmartControl
صنبور كبير
مرغي مياه قابل للسحب

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel

MINTA
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A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

:خيارات األلوان

000/002 I StarLight Chrome
DC0/DC2 I SuperStee

ESSENCE
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تابعنا:
@grohemiddleeastafrica

@grohemena

ضوئيا
امسح رمز االستجابة السريعة
ً
لمشاهدة فيديو مطبخ .GROHE SmartControl

الجودة

التكنولوجيا

التصميم

االستدامة

“العالمة التجاریة األولى الحائزة
على ثقة المستھلكین في قطاع
األدوات الصحیة” – مجلة
األعمال Wirtschaftswoche
األلمانیة2017 ،

“في قائمة أول  50شركة
غيرت العالم” – مجلة
ّ
2017 ،Fortune

أكثر من  400جائزة للتصمیم
فزنا بھا منذ عام 2003

الفائز بجائزة المسؤولية
اإلجتماعية للشركات من
الحكومة األلمانية2017 ،

مقر  GROHEاإلقليمي:
الشرق األوسط وإفريقيا وشرق المتوسط شركة
Grome Marketing (Cyprus) Ltd
صندوق بريد  ،CY-1641 Nicosia - 27048قبرص
الهاتف+ 357 - 22 - 46 52 00 :
البريد اإللكترونيinfo@grome.com :
قم بزيارة موقعنا اإللكتروني واعثر على
المكتب  /التاجر  /الموزع األقرب إليك.
 – © 12/2019حقوق النشر لصالح GROHE
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مقر  GROHEالرئيسي:
Grohe AG
Feldmühleplatz 15
 ,D-40545 Düsseldorfألمانيا

