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 i ،Fortune العالم” – مجلة 

2017 
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GROHE PLUS

أنيقة والتحكم باللمس
 استلهمت GROHE Plus تصميمها من القوس، وهو شكل يقدم كاًل من القوة والخفة. من خالل الجمع بين

منحنيات الدائرة والخطوط السلسة والمتموجة للمكعب، تقدم GROHE Plus صورة ظلية رائعة من الفن المعماري. 
تقدم GROHE Plus الدقة والقوة والثبات، إلى جانب المزايا التي توفر الراحة والمالءمة والتحكم في حمامك.

– GROHE PLUS 
صورة ظلية 

هندسية مبتكرة
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GROHE PLUS

حل كامل للحمام
 يجب أن يكون حمامك مالذًا لك، وهو المكان الذي يعمل بشكل مثالي، ويوفر لك المالذ والراحة،

وحيث ينعكس أسلوبك الشخصي في كل التفاصيل. مع GROHE يمكنك الحصول على حمامك المثالي 
في مكان واحد، ونحن واثقون من أن خبرة الشركة على مدى عقود في التصميم والتميز الهندسي تنعكس 
في كل عنصر. لن تجد فقط صنابير األحواض والحمامات التي تشتهر بها GROHE، ولكن أيًضا السيراميك 

المصمم للعمل بشكل مثالي معها، أيًا كان األسلوب الذي تختاره. بدًءا من خالط الحمام المثبت على 
األرضية وحتى اللمسات األخيرة األساسية مثل األلواح المغطاة وحامالت المناشف، يمكنك الوثوق في 

GROHE للتفكير في كل شيء.
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GROHE PLUS

– GROHE PLUS 
تصميم يسبق عصره

تخيل الحمام الذي يقدم ليس فقط التصميم األنيق والجريء، ولكن أيًضا الثقة والتحكم. يمكنك 
معرفة درجة حرارة المياه في لمحة وتبديل تدفقها بمجرد تمرير يدك. ال شيء يحدث بالصدفة، 

حيث يعمل النموذج بطريقة أنيقة. مع GROHE Plus الجديدة، اجعل حلمك حقيقة.

هذه المجموعة المبتكرة تضع التحكم والراحة بين يديك. تشتمل مجموعة GROHE Plus على 
بعض الصنابير التي تضم شاشة LED لعرض درجة الحرارة، لتتمكن من معرفة درجة حرارة المياه 

في أي وقت. تقدم Plus أيًضا مستوى جديًدا من الراحة والوظيفة العملية من خالل الصنابير 
القابلة لالنسحاب والقابلة للدوران المقدمة في صورة ظلية من القوة المعمارية واألناقة، مع 

األسطح األنيقة التفاعلية.
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GROHE PLUS

متاح بنهابه 2019

تحكم بالحرارة
 LED ويرجع الفضل في ذلك لشاشة ،GROHE Plus يمكنك التحكم بالكامل في الصنبور مع
لعرض درجة الحرارة. ستعرف دائًما إذا كانت المياه الصادرة من الصنبور ساخنة أو باردة، ويرجع 

الفضل في ذلك إلى شاشة LED لعرض درجة الحرارة على الجزء العلوي بالصنبور، مما يقدم لك 
ا لحمامك. يمكنك بنظرة واحدة معرفة حرارة المياه باللون األحمر للمياه  تحكًما متزايًدا وأماًن

الساخنة واللون األزرق للمياه الباردة. ولكن عندما يتوقف تدفق المياه، ستختفي شاشة العرض 
الذكية مرة أخرى، تاركة خلفها المظهر النقي للصنبور بدون تغيير.
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GROHE PLUS

رذاذ مياه لطيف وموفر للمياه
 إن GROHE Plus توفر لك التحكم الكامل، لذا فليس من المستغرب أن تحتوي الصنابير أيًضا على
خيار لتوفير المياه. توفر وظيفة Eco Spray تدفًقا مستمًرا يصل إلى ٤ لترات في الدقيقة، ويمكن 

تحويله بدون مجهود في أي وقت من خالل تمرير يديك أمام األيقونة المضاءة لتقليل استخدام المياه 
دون المساس براحتك أو استمتاعك. إن الرذاذ اللطيف والمهدئ يكون لطيًفا على يديك، باإلضافة إلى 

الصباب القابل للدوران، فهو مثالي أيًضا لتنظيف الحوض.

تدفق مياه بمعدل طبيعي 
5.7 لترات في الدقيقة 

متاح بنهابه 2019

تدفق يوفر المياه
4 لترات في الدقيقة 

 ميزات مبتكرة
 مصممة من أجل

الراحة والتحكم
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GROHE PLUS

الوصول ألبعد من ذلك
يعيد GROHE Plus تعريف مفهوم المرونة لحنفية حمامك العصري، ويرجع الفضل في 
ذلك إلى رذاذه القابل لالنسحاب. مثالي لشطف الحوض، وغسل شعرك وأكثر من ذلك، 

تعني هذه الميزة المبتكرة بأنك غبر مقّيد بالحوض بعد اآلن، ويمكنك االستمتاع بمزيد من 
المساحة للتحرك. تعني GROHE EasyDock أنه بمجرد االنتهاء من الصنبور، فإنها تنسحب 

بسهولة وتعود بسالسة إلى وضعها األصلي. الصنبور المرن
استمتع براحة ومرونة أكبر بفضل الصباب القابل للدوران بزاوية 90 درجة. بالدوران بسالسة إلى اليسار واليمين، 
يضيف الصباب القابل للدوران مستوى جديد من الراحة، مما يوفر لك المساحة لغسل وجهك أو يديك بال عائق.

grohe-middleeast.com



GROHE PLUS

تصميم سلس ومتعدد االستخدام
ُتخفي قوة القوس تعدد استخداماته – وكذلك األمر مع GROHE Plus. يعتمد التصميم الديناميكي 
 المميز على شكلين كالسيكيين – المربع والدائرة. بفضل استخدامه لسطحين – دائرة نصف قطرها

 وجه مسطح – تعمل بشكل مثالي مع تجهيزات الحمام المستديرة والمربعة. سواًء كان تصميم
الحمام دائري أو بحواف ناعمة ومكعبة، فإن حنفية GROHE Plus ستندمج بشكل مثالي مع سيراميك 

ودش وإكسسوارات GROHE، مما يجعل عملية التصميم سلسة.

تتميز GROHE Plus بتفاصيل منحنية بأناقة لتأثير مناسب تماًما 
الستكمال األحواض المستديرة وإضافة لمسة مميزة إلى مفهوم التصميم

تجعل الخطوط الواضحة من GROHE Plus إضافة مثالية مع السيراميك 
محدد الخطوط والمربع، مما يخلق مظهًرا متناسًقا في جميع أنحاء الحمام

مربعة أو مستديرة؟
مناسبة لإلثنتين
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GROHE PLUS

سالسة التصميم
تم تحقيقها بســهولة

مواد متناسقة بشكل مثالي
 يتميز صنبور GROHE Plus بشاشة عرض LED بألوان ثنائية، تجمع بين الكروم والزجاج األكريلي 

 MoonWhite األنيق. هذه المادة الحديثة تجعل صنبور Plus مالئًما تماًما مع كل من دش 
 GROHE SmartControl و Rainshower SmartActive في MoonWhite، مما يجعل من

األسهل خلق مفهوم سلس عبر الحمام بأكمله.
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GROHE PLUS

خيارات التصميم
لكل مفهوم

لمسات أخيرة مثالية
 سواء كان حمامك مساحة من األناقة الخالدة أو التصميم البسيط، فإن GROHE Plus مناسبة
 تماًما. تتميز مجموعة Plus بمجموعة واسعة من األحجام، بدًءا من خالطات األحواض المدمجة

وحتى الحنفيات المثبتة على الحائط وحوض االستحمام المثبت على األرضية.

خالط اســتحمام مع مجموعة اســتحمام + صينية

خــالط حــوض حجم صغير مع مجموعة النفايات
32 612 00

33 547 003 + 40 954 000

خــالط حــوض حجم صغير مع مجموعة النفايات
23 871 DC3
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23 850 003
خالط حوض L مع

شاشة LED لعرض
الحرارة مع شــكل سلس 

ومجموعة نفايات
003 846 23بنظام الدفع

+ 45 984 001 / 29 086 000
خالط اســتحمام معلق

علــى الحائط + مخفي مع
مجموعة اســتحمام + صينية

39 611 000
حوض استحمام قائم بذاته

GROHE PLUS

24 093 003 + 35 600 000
مجموعة دش ثالثية االتجاه

GROHE Rapido SmartBox +

39 571 00H
حمام معلق على الحائط

39 577 000
Soft Close

grohe-middleeast.com



اكتشف عالم 
GROHE

 إذا كنت تبحث عن أفكار أو حلول لحمامك ومطبخك، فإن تطبيق GROHE Media ستجد فيه
 إلهامك. مع اسم جديد وإطاللة جديدة لشهر مارس 2019، يضع هذا التطبيق أحدث محتوى من

 GROHE – المجالت ومقاطع الفيديو والكتب والكتيبات – في متناول يدك. هذه مجرد مجموعة
صغيرة مما يقدمه عالم GROHE: اإلضافة المثالية لمنزل GROHE الخاص بك.

حّمله هنا

GROHE PLUS

قْم بزيارتنا عبر االنترنت وتابعنا على السوشل ميديا

متطلبات النظام:
بنظام  ذكي  هاتف   / أعلى  أو   11.0 بنظام   iPhone هاتف 
Bluetooth® مسجلة  وشعارات  عالمات  أعلى.  أو   6.0  Android
 Grohe AG التالي كل استخدامات لدى شركة Bluetooth SIG وب
لهذه العالمات مرخصة. أما العالمات التجارية األخرى فتعود 
وعالمة   ،Apple لشركة   Apple عالمة  أي  لشركاتها  ملكيتها 
لشركة   iTunes و   iPhone وعالمات   ،iPod لشركة   iPod Touch
Apple أيًضا المسجلة في الواليات المتحدة األمريكية وغيرها 
من البلدان. شركة Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز 

أو مطابقته لمعايير السالمة والتنظيم.

GROHEMEA انستقرام  |  GROHEMIDDLEEASTAFRICA فيسبوك
 GROHE بينترست  |  GROHE يوتيوب  |  GROHE تويتر

grohe-middleeast.com
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