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مزايـا تقنيـة
عـدم اللمـس

في منزلـك
دقة المتناهية 

يقوم جهاز اإلستشعار برصد اليدين تلقائيًا وبدقة، فتحصل على 
درجة فائقة من الراحة عندما تغسل يديك.

توفير المياه
تحرص الحنفيات التي تعمل بتقنية عدم اللمس أال يتم إستهالك 

 GROHE المياه إال عند الحاجة إليها. كما تمنح تكنولوجيا التوفير من
EcoJoy تجربة المياه المثالية دون أي مساومة.

التصميم
بفضل عناصره المبّسطة والعالمية، يليق هذا التصميم بأي حمام 

معاصر.

سهولة التنظيف
بفضل نظام التشغيل الذي يعمل بتقنية عدم اللمس، ستجد 

بصمات أقل على الحنفية وبالتالي يسهل عليك تنظيفها.

سهولة التركيب والتشغيل
ما هي إال بضع دقائق حتى تصبح الحنفية جاهزة لإلستخدام، إذ تم 

تبسيط اآللية الميكانيكية لتركيبها وتشغيلها. 
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مزايـا تقنيـة
عـدم اللمـس

في مشاريعك
توفير المياه 

بفضل تكنولوجيا اإلستشعار الدقيقة، المثبتة والفعالة لمنع هدر المياه.

التصميم
يتميز تصميم Bau Cosmopolitan E بطابع مبّسط ومعاصر 

تكّمله لمسة نهائية بلون الكروم. وال عجب أن تصبح هذه الحنفية 
اإلضافة األنيقة والعصرية إلى أي منطقة عامة أو شبه عامة.

النظافة الشخصية
يساهم تفعيل الحنفية بتقنية عدم اللمس في إزالة إحتمال إنتقال 

العدوى أو إنتشار الجراثيم. كما تسمح المسارات الداخلية للمياه بخلط 
المياه الساخنة والباردة بطريقة مثالية للحد من ركود المياه داخل الحنفية.

شطف تلقائي، تعقيم حراري، ووضع التنظيف
يتم تعزيز معايير الحماية والنظافة من خالل اإلعدادات المبّسطة 

إلستخدام الشطف التلقائي، التعقيم الحراري ووظيفة وقف 
الغسيل.

تعديالت محددة لكل إستخدام
يمكن تعديل نطاق رصد جهاز اإلستشعار أو تأخير وقف الغسيل حسب 

إحتياجات المستخدم ومن خالل جهاز التحكم عن بعد. 
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بتقنية عدم اللمس
تكنولوجيا إستشعار دقيقة، مثبتة

وفعالة لتشغيل الحنفيات والمراحيض 
والمبولة، دون الحاجة إلى لمسها

كي تبقى نظيفة.

GROHE جهاز إستشعار
يستجيب جهاز اإلستشعار بتشغيل 
الخالط وإيقافه للحصول على راحة 
قصوى، كما يقوم وضع التنظيف 

البسيط بتسهيل عملية الصيانة.

GROHE جهاز التحكم عن بعد من
إعداد كافة الوظائف بالتفاصيل من خالل جهاز 

التحكم عن بعد
– الشطف تلقائي
– التعقيم الحراري
– وضع التنظيف

– نطاق رصد جهاز اإلستشعار وتأخير وقف الغسيل

GROHE STARLIGHT

أسطح مجّهزة لتدوم طوياًل تتراوح
 بين ألوان أنيقة مطفأة اللمعة

وأسطح المعة كالماس.

يمكن تعديل الوظائف األساسية
دون الحاجة إلى جهاز التحكم عن 
بعد – يكفي أن تقوم بذلك يدويًا.

36 407 001 
جهاز التحكم عن بعد لتجهيزات

GROHE التي تعمل بتقنية عدم 
اللمس.

الكمال األلماني يلهم العمالء 
بالثقة الكاملة.

GROHE ECOJOY

قم بحماية الموارد الثمينة دون 
المساومة على راحة إستخدام المياه، 

حيث يبلغ معدل تدّفق المياه في 
جهاز اإلشباع بالهواء 5.7 لتر كل 

دقيقة. بذلك، تمنع تقنية عدم اللمس 
الدقيقة حدوث أي هدر في المياه. 

قناة المياه الداخلية
بناء مبتكر للحنفية يسمح بالحد من 
المساحات المهدورة بشكل ملحوظ.

النظافة الشخصية

التكنولوجيا

التصميم

الجودة

اإلستدامة

grohe.com

 الحد من المسـاحـات المـهـدورة، دليل المياه الخاص بـ
BAU COSMOPOLITAN E

بطارية طويلة األمد
تضمن لك اإللكترونيات المتمّيزة بإستخدامها 

المنخفض للطاقة خدمة طويلة األمد.

36 451 000
خالط حوض بتقنية عدم اللمس

)يعمل بواسطة البطارية(

36 452 000
 حنفية حوض بتقنية عدم اللمس

)تعمل بواسطة البطارية(

36 453 000
 خالط حوض بتقنية عدم اللمس

)مع قابس محّول 100 – 230 فولت، تيار متردد(

يعمل بواسطة الكهرباء الرئيسية
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