
حـريـــة اإلختـيــار
مع اللمسات النهائية للوحات 

GROHE أنظمة الطرد من

Grohe AG
Feldmühleplatz 15

D-40545 Düsseldorf 
Germany  يرجى زيارة موقعنا أو التوّجه إلى المكتب /

الوكيل المعتمد / الموّزع األقرب إليكم.

GROHE 04/2019 – حقوق الطبع والنشر لدى ©

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

تابعـونــا على:

GROHE-MIDDLEEAST.COM

@grohemea@grohemiddleeastafrica



GROHE FLUSH PLATES

156

172

130
5

10

GROHE هي الشركة الوحيدة في هذا 
القطاع التي تقّدم حرية اإلختيار بفضل 
100 % من حيث  المتناسقة  منتجاتها 

اللون والتصميم والحجم.

37 535 GL0
المنعش الشمس  شروق 

37 535 A00
الصلب الغرافيت 

37 535 000
الكروم

37 535 DA0
الدافئ الشمس  غروب 

37 535 BE0
اللّماع النيكل 

37 535 P00
اللّماع غير  الكروم 
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37 535 SH0
بياض جبال األلب

37 535 GN0
الصلب الغرافيت 

37 535 AL0
المصقول الدافئ  الشمس  غروب 

37 535 DC0
الخارق الفوالذ 

37 535 DL0
شروق الشمس المنعش المصقول

37 535 EN0
المصقول الصلب  الغرافيت 

يم
م
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ت

لون
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لوحات أنظمة الطرد
تطبع تصاميمك

بعالمة فارقة
إحتضن األلوان في حمامك – حتى أدق التفاصيل. فمجموعة »كولورز« 
من GROHE تتيح لك حرية التعبير عن ذوقك وشخصيتك، مضيفه إلى 

حمامك طابعًا مميزًا. هل تبحث عن حمام أجواؤه دافئة طبيعية، أم 
 GROHE تفّضل الحمام الذكوري الصلب؟ مع مجموعة »كولورز« من
يمكنك أن تستحدث أية أجواء تناسبك بفضل التشكيلة الواسعة من 

اللمسات النهائية الملونة التي يمكن إضافتها إلى كل عنصر من مكونات 
الحمام، حتى إلى لوحات أنظمة الطرد. 

وبفضل مجموعة لوحات أنظمة الطرد النحيفة، األنيقة المتوفرة بكل ألوان 
»غروهي«، وبخيارات مختلفة من التصاميم واألحجام، يمكنك أن تضمن 

أن يعكس تصميمك االنطباع الذي تريده في مختلف أنحاء حمامك.



)SKATE COSMOPOLITAN( لوحة أنظمة الطرد القياسية   |   الحجم األصلي
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GROHE FLUSH PLATES

متوفرة بحجمين

)SKATE COSMOPOLITAN S( لوحة أنظمة الطرد الصغيرة   |   الحجم األصلي
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ARENA  
COSMOPOLITAN S

Arena 
Cosmopolitan S

37 624 DC0
الخارق الفوالذ 

37 624 SH0
بياض جبال األلب

37 624 P00
اللّماع غير  الكروم 

37 624 000
الكروم

 Arena يضفي شكل الُمعَين الذي تتميز به لوحة أنظمة الطرد
Cosmopolitan لمسة رياضية فهذا الشكل يحمل عناصر 

GROHE األساسية إلى مستوى جديد من »البساطة الحسية«.
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SKATE 
COSMOPOLITAN S

GROHE FLUSH PLATES

Skate 
Cosmopolitan S

37 535 DC0
الخارق الفوالذ 

37 535 SH0
بياض جبال األلب

37 535 P00
اللّماع غير  الكروم 

37 535 000
الكروم

تصميم سلس، هندسة بسيطة ومظهر أنيق يجّسد النقاء 
والوضوح، فال بّد أن تخطف هذه الثالثية أنظار المستخدم وتدعوه 

 Skate Cosmopolitan إلى التفاعل البديهي معها. فمجموعة
للوحات أنظمة الطرد تعتبر تكملًة لمجموعاتنا النحاسية، وستعزز 

تجربة تصميم حمامك المقبل. وكما هو حال لوحات أنظمة الطرد، 
يمكن تركيب هذه المجموعة بكل سهولة – فقطع المغناطيس 

الخفية عند التثبيت تكّمل التصميم.
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NOVA 
COSMOPOLITAN S

 Nova Cosmopolitan بتصميمها المنعش، تضفي مجموعة
لمسة عصرية إلى مجموعتنا الواسعة من لوحات أنظمة الطرد. 

فاستخدامها لألشكال الهندسية – مثل تثبيت الشكل الدائري 
ضمن لوحة مستطيلة – يجعلها الخيار المثالي للمساحات الحديثة.

وتضمن تشكيلة األلوان لهذه المجموعة أن تتالءم مع تصاميم 
العديد من مجموعاتنا النحاسية ومجموعات رشاشات االستحمام.

GROHE FLUSH PLATES

Nova
Cosmopolitan S

37 601 DC0
الخارق الفوالذ 

37 601 SH0
بياض جبال األلب

37 601 P00
اللّماع غير  الكروم 

37 601 000
الكروم
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 اللون هو إدراك
 تجّسد على شكل مادة، بل هو

المادة التي ما زالت في حالتها البدائية

إيڤ كالين

GROHE FLUSH PLATES

اللمـســة
النهـائـيــة!

 GROHE COLORS تقدم لك مجموعة
تشكيلة واسعة من األلوان الرائعة.
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37 535 GN0
شروق الشمس المنعش المصقول

37 535 EN0
النيكل المصقول

37 535 DL0
غروب الشمس الدافئ المصقول

37 535 AL0
الغرافيت الصلب المصقول

37 535 BE0
اللّماع النيكل 

37 535 A00
الغرافيت الصلب

37 535 DA0
غروب الشمس الدافئ

37 535 GL0
شروق الشمس المنعش

مجموعة »كولورز«

األسطح الملّمعة

األسطح المصقولة

مجموعة »كولورز« – كل ما تحتاجه!
للحمامات الحصرية، تأتي لوحات التشغيل الصغيرة بألوان استثنائية. 

فهذه المنتجات مصّممة لتتناسق تمامًا مع مختلف األذواق الفردية 
 فتحقق أمنياتك كّلها، وال تترك مجااًل ال تغطيه، متيحة إمكانات

تصميم جديدة لحمامك. هذه المجموعة هي الحل اإلستثنائي لحّمأمك. 
هي الكمال وصنع في ألمانيا.



grohe-middleeast.com

Arena Cosmopolitan

Nova Cosmopolitan

38 844 SH0
بياض جبال األلب

38 765 SH0
بياض جبال األلب

38 505 SH0
بياض جبال األلب

38 844 P00
الكروم غير اللّماع

38 765 P00
الكروم غير اللّماع

38 505 P00
الكروم غير اللّماع

38 844 000
الكروم 

38 765 000
الكروم 

38 505 000
الكروم 

Skate Air للدفق المزدوج

GROHE FLUSH PLATES

Skate Cosmopolitan

 تأتي كل األزرار الدائرية مجّهزة
بتقنية الطرد المتطورة

38 732 SD0
فوالذ غير قابل للصدأ

38 732 BR0
تيتانيوم / ال يظهر عالمة بصمة اليد

38 732 SH0
بياض جبال األلب

38 732 P00
الكروم غير اللّماع

38 732 000
الكروم 

تصاميم كالسيكية تناسب كل حمام!
 في GROHE، نعتمد التصميم المعاصر للحمام بأدق تفاصيله

 وصواًل إلى لوحة أنظمة الطرد. وبعيدًا عن أدائها الوظيفي،
تلعب هذه اللوحة دورًا بارزًا في التصميم الداخلي. 

فقد طّورت GROHE تشكيلة واسعة وفريدة من هذه اللوحات 
 المزّودة بآلية شطف للمرحاض متوّفرة بعدة خيارات جذابة

 وهي تشكل عنصرًا أساسيًا من مفهوم التصميم، قاباًل للتنسيق
تمامًا مع الصنابير وغيرها من التجهيزات.
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أنظمة GROHE الصحية
حل واحد يناسب الجميع

تجميع اللوحات واألسطوانات بات سهاًل
 ُتستخدم اللوحات الصغيرة مع األسطوانات الصغيرة بينما تحتاج اللوحات العادية إلى

grohe-middleeast.com أسطوانات عادية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة

يعّد الصهريج الجزء األساس في أي نظام مخفي للمراحيض، الجدران الجافة 
والمنشآت الصلبة. فشركة »غروهي« تملك خبرة طويلة تزيد عن أربعين عامًا 

في ميدان إنتاج الصهاريج المخفية. فقد قامت بتركيب أكثر من 20 مليون 
 GROHE صهريج في مختلف أنحاء العالم. وبشكل عام، تأتي منتجات

المخفية مع كفالة لقطع غيار مدتها 15 عامًا؛ بينما تتوفر أطقم قطع الغيار 
الخاصة بالصهاريج المخفية على مدى 30 عامًا، ويمكن تزويدها بتقنية الدفق 

المزدوج التي تتيح للمستخدم تحديد كمية المياه المطلوبة وبالتالي ترشيد 
إستهالكها. أما المجموعة الواسعة من لوحات التدّفق فتقدم تصاميم 

متناسقة تنسجم مع مروحة واسعة من الصنابير. كما تتناسق جميع صهاريج 
GROHE مع لوحات أنظمة التدفق مما يسّهل مهمة تصميم الحمام.

GROHE FLUSH PLATES
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إنَس كل ما تعرفه عن المراحيض 
 GROHE من Sensia Arena من اليوم فصاعدًا ستتوّلى مجموعة مراحيض
كل الوظائف بشكل أفضل. فهي تنظفك بمياه دافئة، وتزيل الروائح الكريهة، 

وتبقي المرحاض نظيفًا بفضل طالئها الخاص الصحي وقوة دفقها للمياه. 
ويمكنك التحكم بها بسهولة وراحة من خالل هاتفك الذكي أو عبر جهاز التحكم 

عن بعد، بينما يندمج تصميمها األنيق بكل سالسة مع أي حمام. آن األوان 
لتدخل حقبة جديدة في عالم المراحيض مع مجموعة Sensia Arena من 

GROHE – لتتنّعم بنظافة من الدرجة األولى كل يوم.

GROHE SENSIA ARENA

 مقاعد درجة
أولى للجميع

 تنّعم بالمرحاض الذكي الذي يوّفر
النظافة بمياه دافئة نقية. لك 

GROHE FLUSH PLATES
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مع مجموعة GROHE Ceramics، ال داعي لإلعتماد على التخمينات. 
فقد عمل فريق تصميم GROHE على كل منتج لتحديد الصنابير 

 وأشكال األحواض التي تتناسق مع بعضها، 

 مما يضمن لك تصميمًا سلسًا متكاماًل بلمسة جمالية نادرة.
 كما أننا أجرينا إختبارات عملية على منتجاتنا وفق ثالثة معايير

لنضمن أن تقدم كل من توليفاتنا المقترحة االنسجام المثالي. 

BAU CERAMIC – مرونة تناسب الحياة العصرية

EURO CERAMIC – متناغمة مع نمط حياتي

GROHE FLUSH PLATES

 مجموعة السيراميك
من GROHE مصممة لحّمامك

CUBE CERAMIC – تعبيٍر صريح عن األسلوب

ESSENCE CERAMIC – الجمال بأنقى أشكاله 



GROHE FLUSH PLATES

كتّيب
SMARTCONTROL

كتّيب رشاشات 
اإلستحمامات

كتّيب
GROHE SENSE

كتّيب
RAPIDO SMARTBOX

 إكتشف
GROHE عالم

GROHE كتّيبات

كتّيب األنظمة الصحية كتّيب مجموعة
المراحيض المزّودة 

بشطاف

CERAMICS كتّيب GROHE COLORS كتّيب

.GROHE هذه مجموعة مختارة ومحدودة مما يوفره لك عالم
سـواء كنـت تبحـث عـن أفـكار ٔاو عن حلول متكاملة للحمـام 

والمطبخ، يمكنك أن تعثر على مبتغاك هنا.

يرجى زيارتنا عبر اإلنترنت وعلى شبكات التواصل اإلجتماعي

FACEBOOK تخّطينا المليون متابع. إنضموا إلينا على

إشتركوا بقناتنا على YOUTUBE لتبقوا على إطالع بآخر فيديوهاتنا وأخبارنا.

GROHE-MIDDLEEAST.COM قوموا بزيارتنا على موقع

FACEBOOK grohemiddleeastafrica | INSTAGRAM grohemea 
TWITTER GROHE | YOUTUBE GROHE | PINTEREST GROHE
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