مستعدون
للغد ،اليوم
GROHE RAPID SLX

جديد
GROHE RAPID SLX
مستعدون للغد ،اليوم

السنوات الخمسة وعشرون الماضية
تاريخ من االبتكار
نبني للمستقبل
في  ،GROHEال نؤمن بالوقوف منتظرين .على مر السنين،
اكتسبنا المهارات والخبرات من مجموعة واسعة من المؤسسات في
السعي وراء االبتكار .في عام  ،1994كانت  DALإحدى هذه
المؤسسات ،وهي شركة منتجة ألنظمة التثبيت والتنظيف
ورائدة في صناعة التكنولوجيا .من خالل الحصول على ،DAL
دخلنا في مجال نظام التثبيت ألول مرة – واآلن ،بعد مرور 25
عاما ،نحن فخورون بالنظر إلى الوراء ورؤية ما حققناه ورغم
ً
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أننا نحب االحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين،
فإننا نفضل التطلع نحو المستقبل .االبتكار هو أساس ما نقوم
به ،ولن تستمر تقاليدنا الغنية المتمثلة في ابتكار منتجات رائدة
في السوق إال من خالل التطلع نحو المستقبل .عالم الحمامات
ً
مطمئنا :سوف تتأكد  GROHEمن أنك
دائم التغير ،ولكن كن
تواكب العصر.

أول صمام
Servo
Flush
لسهولة
التدفق

نظام هوائي
مع خرطوم
واحد فقط

أقواس
جديدة
للحائط

تم بناءها للمستقبل
مثل،
نحن نعرف ما يخبئه المستقبل ألننا نساعد في تشكيله،
ً
من خالل مرحاض الدش والمرحاض الذكي والمراحيض بدون
حواف ومجموعتنا المتنامية باستمرار من ألواح  GROHEللتدفق.
إن التكنولوجيا المطلوبة لدعم هذه االبتكارات موجودة بالفعل،
متاحا في المستقبل القريب .وهنا يأتي
وبعضها اآلخر سيكون
ً
دور .Rapid SLX

أيا كان ما يحمله المستقبل ،فإن  Rapid SLXجاهز .إنه جاهز
ليقدم لك إمكانية الوصول إلى كل ما هو متاح اليوم وكل ما
ذكاء – لكل
غدا .إنه مصمم لجعل الحياة أسهل وأكثر
سيأتي ً
ً
من مهندسي التركيب والمستهلكين – ولضمان تحقيق الرؤية
رغم التكنولوجيا المتاحة.

2019

تركيب من
دون أداة
لتوصيل
المياه
والمراجعة
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][1

نقاط لتثبيت اإلكسسوارات على الحائط

][2

يتم طباعة رمز االستجابة السريعة من الداخل لكل روابط الخزان GD2
لمعلومات مثل رقم المنتج وقطع الغيار والرسومات الفنية

][3
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جديد

إدارة التدفق
• من دون حواف
• قابلة للتعديل
• ال حاجة لإلزالة
• قابلة للتعديل عن طريق فتحة المراجعة
جديد

][4

ألواح تدفق SLIM
• تساعد العمالء على خلق الحمام المنسق والمميز
• تدعم اللوحات األنحف واألرق في العالم
تتضمن فتحة مراجعة صغيرة
•
ّ
عائقا أمام التصميم
• ال تقف
ً

][5

خزان عالمي
• نظام تدفق مزدوج أو نظام تدفق Start/Stop
• توصيل المياه من األعلى ،الخلف ،أو اليمين
• تركيب وصالت المياه من دون معدات
• يتناسب مع كل ألواح التدفق من GROHE

][6

EASYCONNECT
صمام هوائي للوحة التدفق لتركيب سريع وسهل

][7

آمن
مرخص من  TÜVلسعة الحمولة
ّ
•  400رحاض كجم للمرحاض

][8

قنوات التغذية
قنوات جانبية مزدوجة للتركيب السهل ألنابيب المياه وكابالت الكهرباء

][9

صامت
تقليص الضوضاء بفضل GROHE Whisper

] [ 10



جديد

PLUG & PLAY
• المقبس الكهربائي مدمج
• تركيب وتشغيل المنتجات الكهربائية
• دش حمام جاهز
• سهولة التركيب واإلزالة



جديد
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وصول سهل
• وصول سهل للفتحة للتغييرات المستقبلية
• رفع مستوى الكهرباء  /المياه بسهولة
• تصميم صندوق التثبيت الجديد يأتي بشكل قياسي
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متنوع
ّ
أرجل ألماكن تثبيت متنوعة بحسب االستعماالت
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إدارة فريدة للتدفق

باب الوصول المباشر

قابلة للتعديل وبدون حواف
إن اإلدارة الفريدة للتدفق تسمح لك بتعديل تدفق المياه في أي
وقت ،ما يجعل  Rapid SLXالخيار األمثل للمجموعة المتزايدة
من السيراميك بدون حواف .إن إدارة التدفق القابلة للتعديل ال
إطالقا للتركيبات المستقبلية.
تستدعي اإلزالة
ً

مستعدون لتغييرات الغد
يسهل
باب
على
تحتوي
الجديدة
علبة تركيب Rapid SLX
ّ
الوصول إليها .وعندما تكون هناك حاجة إلى تغييرات مستقبلية،
مثل توصيالت الطاقة أو الماء عندما يتحول العميل من
سيراميك إلى مرحاض لالستحمام ،تمنحك العارضة الجديدة
على شكل حرف  Uمساحة أكبر من أي وقت مضى للعمل.
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التوصيل والتشغيل

مرونة ألواح التدفق

المستقبل اليوم
يحتوي  Rapid SLXعلى مقبس كهربائي مدمج ،باإلضافة إلى
توصيل المياه للدش والمراحيض .تتيح هذه الميزة الحصرية
سهل للتوصيل والتشغيل لميزات المرحاض الكهربائية
تركيبا
ً
ً
تماما لجميع مراحيض االستحمام
جاهزة
وهي
الذكية،
ً
المستقبلية ،مثل .GROHE Sensia Arena

ال حدود للرؤية
يدعم  Rapid SLXمجموعة  GROHEالجديدة أللواح التدفق
النحيفة .هذا يعني أن مجموعة  GROHEالكاملة ،بما في ذلك
اللوحات األنحف واألرق في العالم ،متاحة اآلن للجميع .لذلك
بدال من جعل التكنولوجيا القديمة تتحكم بك ،يمكنك للعمالء
ً
وتكرارا .انظر إلى الصفحة 10
ا
مرار
أحالمك
حمام
تصميم
ً
ً
للمجموعة الكاملة.
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مجموعة RAPID SLX
مرونة كاملة
لكل احتياجات التركيب
ليست كل الحمامات متشابهة وهناك حاجة إلى درجة معينة
من المرونة عندما يتعلق األمر بتثبيت ميزات الحمام الثابتة.
لحسن الحظ ،يأتي نظام التثبيت  Rapid SLXمع مجموعة

من االحتماالت لضمان حصولك على اإلعداد الذي تحتاجه
بالضبط ،مما يوفر لك الوقت والمال ويضمن لك الوصول
إلى الرضا التام من البداية.

39 596 000
مرحاض  | Rapid SLX 3-6م Standard ،1.13
 Rapid SLX Elementللمرحاض 1.13 ،م ارتفاع التثبيت
مع خزان التدفق  GD2ومقبس كهربائي،
بما في ذلك إدارة التدفق ،وسهولة الوصول والعزلة
الكاملة ضد الصدأ
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39 603 000
مرحاض  | Rapid SLX 3-6م 1.13
مع ألواح للحائط Skate Cosmopolitan S Chrome
 Rapid SLX Elementللمرحاض 1.13 ،م ارتفاع التثبيت
مع خزان التدفق  GD2ومقبس كهربائي،
بما في ذلك إدارة التدفق ،وسهولة الوصول والعزلة
الكاملة ضد الصدأ ومع ألواح للحائط ولوح تدفق
) Skate Cosmopolitan Sكروم(

39 597 000
مرحاض  | Rapid SLX 3-6م 1.13
بدون أنبوب المخرج
 Rapid SLX Elementللمرحاض 1.13 ،م ارتفاع التثبيت
مع خزان التدفق  ،GD2ومقبس كهربائي،
بما في ذلك إدارة التدفق ،وسهولة الوصول والعزلة
الكاملة ضد الصدأ .بدون أنبوب المخرج

39 599 000
مرحاض  | Rapid SLX 3-6م F 1.13
مع قدرة حمولة كبيرة
 Rapid SLX Elementللمرحاض 1.13 ،م ارتفاع التثبيت
مع خزان التدفق  ،GD2ومقبس كهربائي،
بما في ذلك إدارة التدفق ،وسهولة الوصول والعزلة
الكاملة ضد الصدأ .مع قدرة حمولة كبيرة

39 601 000
مرحاض  | Rapid SLX 3-6م SASO 1.13
 Rapid SLX Elementللمرحاض 1.13 ،م ارتفاع التثبيت
مع خزان التدفق  ،GD2ومقبس كهربائي،
بما في ذلك إدارة التدفق ،وسهولة الوصول والعزلة
خصيص ا
الكاملة ضد الصدأ .متوفر
ً
للمملكة العربية السعودية مع إعدادات مختلفة

39 598 000
مرحاض  | Rapid SLX 6م 3in1 1.13
مع ألواح للحائط وعازل للصوت
 Rapid SLX Elementللمرحاض 1.13 ،م ارتفاع التثبيت
مع خزان التدفق  ،GD2ومقبس كهربائي،
بما في ذلك إدارة التدفق ،وسهولة الوصول والعزلة
الكاملة ضد الصدأ .مع كل األلواح وعازل الصوت

39 600 000
مرحاض  | Rapid SLX 3-9م 1.13
محول SC Nordics
مع
ّ
 Rapid SLX Elementللمرحاض 1.13 ،م ارتفاع التثبيت
مع خزان التدفق  ،GD2ومقبس كهربائي،
بما في ذلك إدارة التدفق ،وسهولة الوصول والعزلة
الكاملة ضد الصدأ ،مع وصل ألنابيب المتداخلة

39 602 000
مرحاض  | Rapid SLX 3-6م US 1.13
 Rapid SLX Elementللمرحاض 1.13 ،م ارتفاع التثبيت
مع خزان التدفق  ،GD2ومقبس كهربائي،
بما في ذلك إدارة التدفق ،وسهولة الوصول والعزلة
خصيص ا للواليات المتحدة
الكاملة ضد الصدأ .متوفر
ً
األمريكية مع إعدادات مختلفة
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لوحات التدفق
حرية التصميم

قياسان

2

لو 12لون
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تصميمات

تساعد مجموعة لوحات  GROHEالواسعة على تحقيق رؤية
العميل لحمامه .مع اثنين من األحجام ،ثالثة تصاميم
ومجموعة من  12لونً ا ،تصبح الرؤية حقيقة.

إن خلف  GROHEال تضفي اللمسات األخيرة فقط .مع Rapid
 SLXخلف الكواليس ،سوف تستمتع براحة البال عند تصميم
حمام أحالمك.

خيارات اللون

COOL SUNRISE

GROHE-MIDDLEEAST.COM
:تابعنا
@grohemena

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
D - 40545 Düsseldorf
Germany

@grohemiddleeastafrica
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P.O. Box 27048, CY - 1641 Nicosia, Cyprus
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