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تصميم متفرد للصنبور
•    بسيط، أنيق، محسوس

رشاش قابل للسحب يقدم 3 أنواع من الرشاش 
رشاش معدني

 رشاش بسيط من دون دخول هواء مما يضمن عدم
وجود رذاذ

رشاش بتدفقين
رشاش قوي مع دخول الهواء لشطف الفواكه والخضراوات 

GROHE Blade رشاش
 رشاش مكثف جًدا باستهالك أقل للمياه بنسبة %70 
بالمقارنة مع رشاش الدش، وهو فعال في إزالة الركام 

•    زر التوقف المؤقت 
 يتيح إمكانية اإليقاف المؤقت لتدفق الماء أثناء

تشغيل الرشاش

االمتصاص المغناطيسي 
•    قطع مغناطيس مدمجة ليمتص رأس الرشاش بسالسة

GROHE Zero: تدفق ماء من دون رصاص ونيكل 

QUICKFIX PLUS
•    تركيب أسرع بنسبة %65
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مـزايــا
GROHE ZEDRA

 تضفي إعادة اكتشاف األسطورة لمسات تصميم رائعة
 GROHE Zedra وتشغيل مبتكر على مطبخك – مجموعة 

 الجديدة. تقدم Zedra المتميزة بهيكلها من الزنك المخدد
 بأناقة، تشغياًل سهل االستخدام عن طريق اللمس وميزات
 رائعة مثل تدفق المياه الخالي من الرصاص والنيكل. ُيعد

 الرشاش القابل للسحب مثالًيا لغسل الخضروات أو الحوض
 نفسه – يمكنك االختيار ما بين ثالثة أنواع للرشاش وفًقا
 للمهمة التي تقوم بها – بينما يتم تقليل استهالك المياه

 إلى ما يصل إلى 70% من دون التأثير على األداء. عند االنتهاء،
فإنها ترجع بسهولة إلى موضعها بفضل نظام االمتصاص 

 المغناطيسي. تضم المجموعة طراًزا يناسب كل احتياج.
 هذا الصنبور األنيق المتطور المتوفر بتشطيبين يجعل زمام

التحكم بين يديك.
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تنشيط تدفق الماء 
بلمسة بسيطة

GROHE  
ZEDRA TOUCH

حب من 
أول لمسة

 .Zedra Touch ضع طاقة مائية كاسحة في منتصف مطبخك مع
يدمج كاًل من الصنبور الدوار المميز المخدد من Zedra والذراع الذي 
يعمل باللمس بشكل جميل بين التصميم المريح والذوق البصري. 
ُتمكنك إضافة تقنية EasyTouch من GROHE من التحكم أيًضا 

بتدفق المياه بلمسة واحدة.

التحكم في تدفق الماء باستخدام ذراع.
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رشاش جديد مبتكر

رشاش معدني
 رشاش بسيط من دون دخول هواء مما يضمن

عدم وجود رذاذ

رشاش دش
رشاش قوي مع دخول الهواء لشطف الفواكه 

والخضراوات

GROHE Blade رشاش
 رشاش مكثف للغاية باستهالك أقل للمياه بنسبة
 70% بالمقارنة مع رشاش الدش، وهو فعال في
إزالة الركام )اضغط بقوة أكبر على زر رشاش الدش(

زر التوقف المؤقت
يتيح إمكانية اإليقاف المؤقت لتدفق الماء أثناء

تشغيل الصنبور )اضغط على الزر باستمرار لإليقاف 
مؤقًتا وحرره ليتدفق الماء(
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تفاصيل الحنفية
نظرة سريعة على المزايا

:GROHE Zero 
تدفق ماء من دون
رصاص ونيكل

GROHE EasyDock M
قطع مغناطيس مدمجة لتمتص 

رأس الرشاش بسالسة.

GROHE EasyTouch
 تنشيط الماء بالتالمس 

مع البشرة 
)Zedra Touch لتقنية(

منطقة دوران للصنبور بزاوية 
360 درجة

 الطبقات النهائية:
DC0 ,000

ذراع التدوير األمامي

تقنية الخرطوشة مع
GROHE SilkMove

تركيب أسرع بنسبة 65 % مع
  GROHE QuickFix Plus
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ZEDRA  
SMARTCONTROL

SmartControl صمام
 دورة ضغط للفتح/ضغط

 لإلغالق للتحكم في المقدار
)زاوية دوران 150 درجة(

التحكم في درجة الحرارة
 من خالل صمام المزج 

)زاوية دوران 90 رجة(

منطقة دوران للصنبور 
بزاوية 140 درجة

الطبقات النهائية:
000, DC0

سحب مغناطيسي للرشاش 
المعدني القابل للسحب

قطع مغناطيس مدمجة لتمتص 
رأس الرشاش بسالسة

 :GROHE Zero 
تدفق ماء من دون رصاص ونيكل

تركيب أسرع بنسبة 65 % مع
GROHE QuickFix Plus

تحكم دقيق في متناول يديك تحكم كامل في المقدار وتعديل درجة الحرارة 

ZEDRA
حنفية عمودية
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 DC2 / 32 294 002
Zedra خالط الحوض

C الصنبور
رشاش ثالثي

 

 DC2 / 32 553 002
Zedra خالط الحوض

صنبور كبير 
 رشاش مزدوج

 DC2 / 30 026 002
Zedra / Ladylux 

حوض بحنفية عمودية 
C الصنبور

DC2 I SuperSteel

خيارات األلوان: 

 

 DC2 / 31 593 002
Zedra SmartControl 

صنبور كبير 
مرغي مياه قابل للسحب

 

 DC2 / 30 219 002
 Zedra Touch خالط الحوض

C الصنبور
رشاش ثالثي

002 I StarLight Chrome 

المنتج
نظرة عامة
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@grohemiddleeastafrica@grohemena

تابعنا على:

امسح رمز االستجابة السريعة ضوئًيا لمشاهدة 
.GROHE Zedra فيديو مطبخ

االستدامةالتصميمالتكنولوجياالجودة

GROHE-MENA.COM

 أكثر من 400 جائزة للتصمیم
فزنا بھا منذ عام 2003

الفائز بجائزة المسؤولية 
 اإلجتماعية للشركات من
الحكومة األلمانية، 2017

 “في قائمة أول 50 شركة
 غّيرت العالم” – مجلة

i 2017 ،Fortune

“العالمة التجاریة األولى الحائزة 
على ثقة المستھلكین في قطاع 

األدوات الصحیة” – مجلة 
 Wirtschaftswoche األعمال

األلمانیة، 2017

GROHE Regional HQ
Middle East, Africa & East Mediterranean 

Grome Marketing (Cyprus) Ltd
P.O. Box 27048, CY - 1641 Nicosia, Cyprus

Phone: + 357 - 22 - 46 52 00
E-mail: info@grome.com

GROHE 01/2020 – حقوق الطبع والنشر لدى ©

Grohe AG
Feldmühleplatz 15

D - 40545 Düsseldorf 
Germany
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