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أناقة 
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تصمیم إستدامةجودة تكنولوجیا
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فزنا بھا منذ عام 2003

الفائز بجائزة المسؤولية 
اإلجتماعية للشركات من الحكومة 

األلمانية، 2017

“في قائمة أول ٥٠ شركة
غّيــرت العالــم” – مجلة
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“العالمة التجاریة األولى الحائزة 
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GROHE ESSENCE

Soft Close ،مقعد وغطاء

XL Essence ,خالط حوض
خالط Essence بمقبض

واحد 1/2"، مثبت على األرض
Euphoria SmartControl Duo 310 نظام

مع ترموستات للتثبيت على الجدار
Arena Cosmopolitan لوحة طرد

39 608 00H
39 571 00H
39 577 000
39 611 000
32 901 001
23 491 001

26 507 LS0

38 844 000

مرحاض معّلق على الجدار
وعاء حوض، 60، سم

حوض إستحمام، قائم بذاته
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GROHE ESSENCE

39 571 00H
مرحاض معّلق

.GROHE Perfect Match واحــدة مــن العديــد من إمكانيات

37 624 000
Arena Cosmopolitan S

32 114 001
Lineare S

40 365 001
Essentials 

ز Essence، وهي مجموعة تصاميم  وضوح. دقة. خفة اللمس. هذه هي الصفات التي تمّي
ا لالسترخاء  تم صنعها بعناية من مواد عضوية. مثالية ألولئك الذين يمثل لهم الحمام مكاًن
والتأمل، مالمح المجموعة المرهفة والخطوط الطبيعية مثالية لخلق بيئة أنيقة، ويمنح 
ا   الحمام مساحة للتنفس. باالستناد إلى األساسيات، توفر Essence تصميًما رائًعا وجذاًب

مع ميزات مبتكرة ستستمتع بها يوًما بعد يوم.

 PureGuard تكنولوجيا سطح –
– جميع المراحيض بدون حواف 

ESSENCE
أناقة مبهمة

تطابق مثالي
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ز بلسم ولكن خفيفة كالريشة، عضوية، إحساس ممّي
تعد Essence مثالية لخلق مساحة بدون حواف صلبة. 

حمام أنيق من االنسجام والراحة والنقاء.

GROHE ESSENCE

حوض معّلق على الجدار 70 سم يسار

يمين

قاعدة نصفية
Essence L خالط حوض

حوض Vanity 80 سم
Lineare S خالط حوض

39 564 00H
39 570 000
32 628 A01
39 567 00H
32 114 DC1
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ESSENCE
استمتع بوقت

الحمام
ضع االسترخاء والتصميم المنحوت في قلب حمامك مع حوض
إستحمام Essence. تم تصميم كل حوض بخطوط محددة، وهو

مصمم للعمل في وئام تام مع بقية المجموعة. من أحواض
االستحمام األساسية إلى النماذج القائمة بذاتها، تجربة االستحمام

الجديدة الخاصة بك قد وصلت.

GROHE ESSENCE
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39 571 00H
مرحاض معلق على الجدار 

39 576 000
مقعد وغطاء

39 577 000
Soft Close

39 573 00H
مرحاض منفصل مسند

على الجدار
39 576 000
مقعد وغطاء

39 577 000
Soft Close

39 572 00H
مرحاض منفصل

للمجموعة المزدوجة المغلقة
39 579 000

مع خزان داخلي سفلي
39 578 000

مع خزان داخلي جانبي
39 576 000
مقعد وغطاء

39 577 000
Soft Close

39 574 00H
بيديه معلقة على الجدار

39 575 00H
بيديه منفصلة

39 570 000
قاعدة نصفية لألحواض

39 425 000
قاعدة كاملة لألحواض

GROHE ESSENCE

39 564 00H
حوض معلق على الجدار 

70 cm
39 565 00H 

60 cm

39 609 00H
حوض 45 سم

39 608 00H
حوض 60 سم

39 566 00H
 Vanity حوض

100 cm
39 567 00H 

80 cm
39 568 00H 

60 cm

مجموعة
ESSENCE

قم بإنعاش حمامك من خالل خطوط Essence الخفيفة 
والناعمة. توفر المجموعة جميع الخيارات الالزمة لتكييف 

الحمام حسب احتياجاتك، من األحواض المثبتة على الحائط
إلى النماذج األنيقة، المنفصلة أو المثبتة على الحائط ضمن 

 المراحيض واألحواض. كل السيراميك في هذه المجموعة 
مزود بتقنية PureGuard لألسطح من أجل سهولة التنظيف 

ونظافة مثالية، كما تتميز جميع المراحيض بتكنولوجيا 
مبتكرة بدون حواف. مع Essence، ستجد كل القوة واألداء 

والتفاصيل الذكية التي تتوقعها، مخفية داخل تصميم
خارجي أنيق وسلس وعصري.
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49 113 000 / SH0
مجموعة النفايات

لحوض إستحمام منفصل

28 943 000
Talento للنفايات

28 991 000
 Talentofill

 داخلي للنفايات
والمياه الفائضة

49 115 000 / SH0
لحوض إستحمام مدمج

19 025 000
Talento مجموعة

للنفايات

19 952 000
Talento مجموعة

للنفايات

49 114 000
Sealing نظام

GROHE ESSENCE

39 611 000
حوض إستحمام منفصل 

180 x 80 x 57,5 cm
39 612 000
مضاد لالنزالق
613 39 00H
تنظيف سهل
39 614 00H

مضاد لالنزالق تنظيف سهل

39 622 000
حوض إستحمام مسند على الجدار

180 x 80 x 57,5 cm
39 623 000

ثقب حنفية محفور
39 649 00H
تنظيف سهل
39 650 00H

ثقب حنفية محفور تنظيف سهل

39 617 000
حوض إستحمام مدمج 

180 x 80 x 45 cm
39 619 000
مضاد لالنزالق
39 620 00H
تنظيف سهل
39 621 00H
مضاد لالنزالق
تنظيف سهل
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مصنوعة لتناسب
الشكل والوظيفة

GROHE CERAMICS
يقع التناغم في قلب أي تصميم ناجح، وهذا هو التوازن الدقيق حيث تعمل العناصر بشكل 

متكامل. لهذا السبب قمنا بتطوير GROHE Perfect Match. استعرض فريق التصميم 
المخصص لدينا المئات من المجموعات لضمان التوافق التام بين الحوض والحنفية. مع
Perfect Match يمكنك أن تطمئن أن اختياراتك سوف تكمل بعضها البعض لخلق شكل

جمالي يرضيك.

بالنسبة للوظيفة، فقد تم اختبار هذه المجموعات بشكل دقيق وفًقا لثالثة معايير – سهولة 
التثبيت، عملية خالية من التلطيخ وراحة المستخدم – لضمان األداء المتفوق أيًضا، وهذا يعني 

أن العثور على Perfect Match لن يكون أسهل.

 “أردنا إقامة عالقة
طبيعية بين شيئين”  

مايكل سيوم، نائب رئيس قسم التصميم في غروهي  

GROHE ESSENCE
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ا طوياًل من التميز الهندسي وابتكار التصميم. بالنسبة لمجموعة  يمثل اسم GROHE تراًث
 ،LIXIL من سيراميك الحمام، تم تعزيز هذا التراث الموثوق به من ِقبل الشركة األم GROHE 

حيث قّدمت عقوًدا من الخبرة الفنية والخبرة في عالم األدوات الصحية وتقنيات السيراميك. 
 يجتمع هذان اإلسمان القويان ليوفرا للعمالء حاًل شاماًل للحمام، حيث يتم دمج كل عنصر 

ا في مخطط موحد. كلًي

“ إن انضمامنا إلى واحدة من أبرز الشركات المصنعة
للسيراميك الصحية في جميع أنحاء العالم يجعلنا فخورين جدًا”  

مايكل روتركوس، الرئيس التنفيذي في غروهي  
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RIMLESS TECHNOLOGY
تتخلص من البكتيريا

POWERFLUSH
دوامة من المياه التي تنظف كل زاوية

من الحوض

SEAT & COVER SOFT CLOSE
ناعم وهادئ

QUICK RELEASE SEAT
إزالة سريعة لتنظيف سهل

GROHE ESSENCE

PUREGUARD
 تبقى األسطح بيضاء والمعة، 

ال مكان للبكتيريا واألوساخ

 تقنياتنا 
المبتكرة

قد ال ترى ذلك من النظرة األولى – لكن السيراميك لدينا مزود
بأحدث التقنيات. في GROHE، نطمح لجعل وقتك في الحمام

مريح قدر اإلمكان دون أي قيود. اكتشف تقنيات GROHE المبتكرة.
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