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متعة في اإلســتحمام
بقوة الثالثة

3. مرونة

ما عليك ســوى تفعيل أو فتح تدفق 
الميــاه للحصول على الكمية المناســبة 
 من الرش الرقيق إلى الدش المنعش –

 لمرونة سلسة.

٢. قوة 1. إسترخاء

 القــوة بيــن يديك. إبدأ بنمط رش 
قوي لتزيل الشامبو ثم قم بزيادة 

التدفق لنمط رش مرّكز يدّلك رأسك 
ويبعد عنك متاعب اليوم وضغوطاته.

 كل التحكــم الــذي تحتــاج إليه لراحة فائقة – 
إختر نمط الرش الرقيق والمنعش الذي يحاكي 

قطرات المطر الخفيفة أو قم بزيادة التدفق 
إلى أقصى حد، بما يحاكي هطول األمطار.
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1. لمرونة قصوى تحت الدش:
EUPHORIA دش اليد

دش يد GROHE لإلرتفاع 
المثالي والزاوية المالئمة
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٢. إكتشف مستوًى فريدًا من اإلسترخاء:
GROHE PURERAIN نمط رش

نمط رش
GROHE PureRain
لدش ناعم ومنعش
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٢. إكتشف مستوًى فريدًا من اإلسترخاء:
GROHE PURERAIN نمط رش

نمط رش
GROHE PureRain
لدش ناعم ومنعش
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٣. قّوة وحيوية:
GROHE ACTIVERAIN نمط رش

جديد! GROHE ActiveRain إلزالة 
 الشامبو وتنشيط البشرة وفروة الرأس –

 مع شكل متميز لفوهة الرش
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حّسن تجربة إستحمامك
GROHE SMARTCONTROL
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م تكون حقًا منعشة وخاصة بك. لمتعة مطلقة، إضغط على الزر، أدره وإستحم.
ستحما

ربة إ
 بتج

حكم
 لتت
اجه
تحت

ما 
ل 
و ك
 ه
لزر
ذا ا
ه

إضغط للتفعيل – ضاعف اإلستمتاع
ما الذي نعنيه بـ SmartControl؟ هو أن تتمكن من التحكم دون أي جهد في 
كل جانب من جوانب إستحمامك، لتنعم بحرية اإلستمتاع باللحظة بكل بساطة 
ولتعيش حالة من اإلسترخاء. SmartControl هو التحكم البديهي الذي يحدث 

دون أن تخطط ألي لحظة، فتحصل على تجربة إستحمامك المثالية. وقد ساهمت 
ثروة من التفاصيل واألفكار فى تصميم GROHE SmartControl – حتى 

تحصل على كل ما تريده.

grohe-middleeast.com
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إكتشف عالم
GROHE SMARTCONTROL

نظام دش
EUPHORIA

نظام دش 
RAINSHOWER

يقّدم نظام دش Euphoria الجديد المكشوف غنى في المزايا الذكية والمريحة 
الصفحة 16

نظام الدش المكشوف لدينا عالي المستوى وينقل تجربة اإلستحمام إلى مستوى 
جديد من اإلستمتاع الصفحة 40

01

02

جديد

14

الجسم الخفي

حّلنا المتميز: تقنية خفية مرّكبة خلف الحائط لمظهر نظيف وبسيط ولمساحة أكبر 
الصفحة 60

03

04

05

اكواسينفوني

الدش األكثر ترفًا وتقدمًا لدينا، لتجربة إستحمام فردية تقدم لك كل ما تتمناه 
الصفحة 76

 GROHE SmartControl إكتشف المجموعة الكاملة من منتجات
الصفحة 84

نظرة عامة 
على المنتج
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 تعريفي 
لإلستحمام

نظام دش
GROHE EUPHORIA 
SMARTCONTROL

جديد

01
17
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أنت على بعد 
خطوة واحدة 

فقط من
تجربة إستحمام 

مذهلة
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 سواء كنت تبحث عن تصميم عصري أو عملي – أو ربما 
 GROHE عن إمكانية تحكم فائقة ال غير، يتحلى نظام دش

 Euphoria SmartControl 310 بكل ذلك. يجمع الدش 
 الرأسي Rainshower 310 SmartActive الجميل الواسع 

بلون الكروم الالمع، بين نمط الرش القوي ونمط الرش الرقيق 
المنعش. يمكن تثبيت دش اليد بمفرده عند أي إرتفاع بفضل 

 حاملة الدش القابلة للتعديل بالكامل والقدرة على اإلغتسال 
من دون تبليل الشعر.

يقّدم Grohtherm SmartControl تحكمًا مثاليًا بفضل العملية 
البديهية »للنقر واإلدارة واإلستحمام«. وهذا يسّهل التبديل بين 
نمطي رش مختلفين وبين دش اليد – أو إختيار اإلثنين معًا إذا 

كنت تفضل ذلك.

 مع تقنية الترموستات من GROHE TurboStat، يمكنك 
ضبط درجة الحرارة التي تريدها ومن ثم اإلستمتاع براحة قصوى 

 GROHE مطمئنًا أن الحرارة ستبقى كما هي. كل وحدة من
SmartControl تأتي مجهزًة بتكنولوجيا CoolTouch. ويعني 

 ذلك أّن إحتراق البشرة بسبب األسطح الساخنة مستحيل – 
 وما هي إال ميزة إضافية من المزايا التي يمكنك أن تنعم بها 

.Euphoria SmartControl مع نظام دش

GROHE EUPHORIA نظام دش
SMARTCONTROL 310

 يجمع كل العناصر األساسية
التي تصنع دشًا ممتازًا
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القوة خلف 
الدش المثالي

التشــغيل / اإليقاف والكمية
تسمح لك تكنولوجيا GROHE SmartControl المبتكرة بإختيار 
نمــط رش – أو أكثــر – مــن أنمــاط الــرش المفضلة لديك وبتعديل 

تدفق المياه حسب رغبتك. تحكم من أبسط ما يكون.
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22

بات اإلستمتاع بدش منعش ومشخص أسهل من أي وقت 
مضى. ما عليك سوى النقر على الزر إلختيار نمط الرش المفضل 
لديك. يتيح نظام GROHE SmartControl التبديل بين نمطي 

رش مختلفين في الدش الرأسي وبين دش اليد. رّبما تفضل 
نمطي الرش في الوقت عينه؟ ال مشكلة، ما عليك إال تفعيل 

الزّران معًا واإلستمتاع بالنتيجة.

أدر اآلن مقبض GROHE ProGrip لتعديل تدفق المياه: من دش 
 رقيق إلى نمط رش قوي. فيتم حفظ اإلعدادات المفضلة لديك – 
وذلك ممتاز إذا أردت إيقاف الدش لبضعة دقائق أو إعادة التجربة 

 GROHE SmartControl نفسها في المرة التالية. تقدم تكنولوجيا
المبتكرة حرية إختيار نمط الرش والتحكم بالمياه في آن واحد.

درجة الحرارة
 تكمــن تكنولوجيــا GROHE TurboStat فــي صميــم نظام هذا الدش. دقة 
 العنصــر الحــراري التــي ال مثيــل لهــا تضمن أن يتــم ضخ المياه بدرجة الحرارة 

المطلوبة في غضون جزء من الثانية – وأن تبقى مستقرة طوال فترة اإلستحمام.
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الشكل يحتضن 
الكفاءة
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جديد! GROHE ActiveRain إلزالة الشامبو 
وتنشيط البشرة وفروة الرأس – مع شكل 

متميز لفوهة الرش

فوهات 
 SpeedClean

المحّسنة

 GROHE PureRain نمط رش
لدش ناعم ومنعش

 GROHE StarLight لوحة الرش
المطلية بالكروم )متوفرة أيضًا بلوحة 

زجاج أكريليك بلون بياض القمر(

25
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 إغتسل إلزالة الشامبو،
وإغسل الهموم عنك

إختر بين رذاذ المطر الصيفي الناعم ونمط هطول األمطار – بلمسة 
زر. تقدم لك مرشة GROHE ActiveRain المركزية نمط رش قوي 

يزيل أي أثر للشامبو بسرعة وفعالية وينشط فروة الرأس ليمنحك 

 GROHE إحساسًا عاليًا بالنظافة. يمكنك أيضًا تفعيل نمط رش
PureRain لتســترخي تحــت دش يحاكــي المطر الناعم المنعش.

27
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النهائية  اللمسة 
المثالية لكل شكل
مربعًا كان أو دائريًا

 Euphoria SmartControl لدى إختيارك الشكل المثالي لنظام دش
310، يحين الوقت لتفكر في اللمسة النهائية التي تريدها. إختر بين 
الكروم الالمع الكالسيكي وزجاج األكريليك األنيق بلون بياض القمر.

29
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 نظام دش
EUPHORIA SMARTCONTROL 260 

كل ما تحلم به من اإلسترخاء 
إلى النشاط والحيوية

 GROHE Euphoria SmartControl 260 يتيح لك نظام الدش
ي SmartControl تحكمًا مثاليًا بوظيفتي الدش الرأسي ودش   بزرّ

.Euphoria 260 اليد

يتمتع دش Euphoria 260 بزّر خاص في وسط لوحة الرش المطلية 
 بالكروم الالمع، ليبقى إسمًا على مسمى في كل تجربة إستحمام، 

إذ يسمح لك هذا الزر باإلختيار بين مناطق رش مختلفة وتعديل عرض 
الرش وقوة تدفق المياه.
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منطقة ١

منطقة ٢

منطقة ٣

بدءًا من رذاذ Rain على كامل الوجه ثم رذاذ SmartRain وصواًل إلى رذاذ Jet، كما يحلو لك.
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يكمن الجواب في 
تعديل منطقة 

الرش

ثالث مناطق من متعة اإلستحمام في متناول يديك. بّدل بين الواحدة 
 واألخرى بزر واحد. عبر إدارة الزر بكل بساطة، يمكنك اإلستمتاع بنمط 

رش Jet القوي، يليه نمط SmartRain األوسع نطاقًا ألثر منشط ومرخٍّ 
لألعصاب في الوقت نفسه، ونمط rain الكامل الذي يحاكي مطر الصيف 
الناعم. إستمر في التبديل بين األزرار لتتنقل بين المناطق الثالثة من جديد.
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 أفسح المكان
لمتعة اإلستحمام

قد ال تتمتع بالمساحة الكافية في حمامك، إنما يمكنك التنعم رفاهيه أفضل 
 Euphoria ما قد يمنحه الدش الرأسي ودش اليد. يشكل نظام دش

SmartControl 260 إلى جانب الدش الرأسي وصنبور حوض اإلستحمام 
Euphoria 260 الحل للحمامات الصغيرة التي ال تسع كابينة وحوض 

لإلستحمام معًا. فهو يمنحك بأزراره الثالث قدرة التحكم بالدش الرأسي 
ودش اليد Euphoria 260 كما وبالصنبور لملء حوض اإلستحمام.
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 GROHE Euphoria SmartControl لقد فّكرنا ملّيًا بنظام دش
 Euphoria الجديد، وكانت النتيجة مجموعة من المزايا التي تجعل 

أكثر راحة ومتعة لإلستخدام. تتحلى ذراع الدش بوظيفة الدوران التي 
تسمح لك بإمالة رأس الدش 180 درجًة إلختيار الزاوية المثالية لك. 

وتتيح لك حاملة الدش القابلة للتعديل بالكامل تثبيت دش اليد 
بشكل منفرد على اإلرتفاع األمثل.

لقد جعلنا هيكل Euphoria SmartControl أصغر وأكثر إندماجًا 
لخلق المزيد من المساحة في الحمام. وألننا نريدك أن تستمتع 

 ،GROHE QuickFix باإلستحمام في أسرع وقت ممكن، إبتكرنا
الذي يسمح بتعديل وضعية ذراع التثبيت العلوي لدى تركيب عمود 
الدش. وتكمن فائدة ذلك في تركيب ذراع التثبيت العلوي بسهولة 

وسرعة عبر إستخدام الثقوب الموجودة.

منزلق للدش قابل 
بالكامل:  للتعديل 

للخفض والرفع 
واإلمالة

QuickFix هيكل  عمود دش
مدمج

ذراع دش بوظيفة الدوران

منافع إضافية.
متعة إضافية في 

اإلستحمام
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إكتشف المعيار الجديد 
المكشوف للثرموستات 

GROHTHERM 
SMARTCONTROL

نفتخر بتقديم Grohtherm SmartControl: وهو إبتكار هام وجديد 
 Grohtherm في عالم للثرموستات المكشوف. يتوفر للثرموستات

SmartControl المكشوف كوحدة منفصلة وهو يجمع بين تصميم 
GROHE وراحة SmartControl. وقد منحناه شكاًل مدمجًا لنتيح 

لك فسحة أكبر تحت الدش كما وأّن صينية EasyReach تتيح 
 مساحة كبيرة لوضع أغراض الدش. زر للثرموستات موّجه لألمام 

ما يجعل التشغيل من األمام أكثر راحة. وتمامًا ككل وحدات 
 Grohtherm SmartControl يأتي ،GROHE للثرموستات من

مجهزًا بـ TurboStat للتحكم بدرجة الحرارة بشكل دقيق وبـ 
 CoolTouch إلبقاء أسطح للثرموستات على درجة حرارة آمنة 

لتفادي إحتراق البشرة.

 .SmartControl مجهزًا بزر Grohtherm يأتي للثرموستات دش 
 كما أنه يتوفر كمجموعة دش إلى جانب عمود دش بطول 600 

مم أو 900 مم ودش اليد Euphoria 110 للتدليك.

 Grohtherm SmartControl ويأتي للثرموستات حوض اإلستحمام
مجّهزًا بزّري SmartControl: واحد للتحكم بصنبور حوض اإلستحمام 

وواحد لتشغيل دش اليد.
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 تعريفي 
لإلستحمام

GROHE 
RAINSHOWER 360 
 SMARTCONTROL

DUO

مستوى جديد 
بالكامل من 

متعة اإلستحمام

02
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اكتشف كل 
مــا في متعة 

اإلستحمام
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سنكشف لك كل المزايا:
 GROHE RAINSHOWER

SMARTCONTROL

ربما طالما حلمت بتحويل منطقة الدش القديمة لديك إلى تجربة 
إستحمام رائعة.

سواء كنت تخطط شراء حمام جديد أو لتجديد حمامك الحالي، ُيعد 
نظام GROHE SmartControl Exposed الحل المثالي، حيث 

يجعل نظام دش GROHE Rainshower SmartControl التثبيت 
على الجدار مسألة بسيطة – إنما نتيجته مذهلة.

يتوفر نظام الدش بإصدارين مختلفين، األول هو Duo بثالثة أزرار 
من SmartControl ونمطين من الرش في الدش الرأسي إلى جانب 

دش يد، والثانية Mono بزّري SmartControl ونمط واحد للرش 
في الدش الرأسي إلى جانب دش يد. كما يضم تصميم نظام دش 

GROHE SmartControl رفًا مدمجًا يتيح المساحة لوضع الشامبو 
وجل اإلستحمام. تأتي مزايا GROHE SmartControl العديدة – من 
اإلستخدام السهل ألزرار SmartControl إلى التحكم المثالي بكمية 
المياه ودرجة حرارتها وصواًل إلى خيار اللمسة النهائية لرؤوس الدش 

– لتضمن لك متعة أكبر تحت الدش.
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نقدم لك بكل فخر:
 GROHE RAINSHOWER

SMARTCONTROL

GROHE SmartControl Exposed مصمم ليتألق في حمامك 
وهو يجمع بين التحكم البديهي ومتعة اإلستحمام القصوى. بإدارة 
زر واحد، يمكنك إختيار كمية المياه المناسبة ودرجة الحرارة المثلى. 
وبلمسة زر، يمكنك إختيار نمط الرش المفضل لديك لتخلق تجربة 

دش فريدة وخاصة بك.

التشغيل / اإليقاف والكمية
تســمح لــك تكنولوجيا GROHE SmartControl المبتكرة 

بإختيــار نمــط – أو أكثــر – مــن أنمــاط الرش المفضلة لديك 
وتعديل تدفق المياه حسب رغبتك. تحّكم من أبسط ما يكون.

درجة الحرارة
تقع تكنولوجيا GROHE TurboStat في صميم نظام الدش هذا. وتعني دقة العنصر 

الحراري المنقطع النظير أنه يضخ المياه عند درجة الحرارة المطلوبة في غضون جزء من 
الثانية – ويبقيها مستقرة طيلة فترة اإلستحمام.
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يتوفر نظام GROHE SmartControl Exposed بإصدارين 
مختلفين: Duo بثالث أزرار من SmartControl الذي يمكنه 

على سبيل المثال، التحكم بنمطين من الرش في الدش الرأسي 
إلى جانب دش يد.

يضم إصدار Mono زّرين من SmartControl ويمكنه التحكم 
بوظيفتين: أي بنمط رش واحد في الدش الرأسي وبدش اليد 

على سبيل المثال. 
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إستعّد لمتعة 
المثلى اإلستحمام 

 GROHE Rain O² / GROHE PureRain نمط رش
بوظيفة مضبوطة مسبقًا

يشكل الدش الرأسي Rainshower 360° ذو 
المقاييس السخية تجربًة بحد ذاتها، إذ يضمن 

تصميمه الكبير الشعور بمتعة فائقة.
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GROHE TrioMassage Spray
 GROHE Bokoma يوفــر مزيج

 GROHE الشهير وذراعي رش Spray
Massage تدليكًا لرأســك وكتفيك 

فــي نمط رش واحد

فوهات 
 SpeedClean

المحّسنة

 لوحة رش قابلة لإلزالة
GROHE EasyClean
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50

لدينــا الكثيــر من األفكار -
لنزيد متعتك في اإلســتحمام 

عندما تدخل منطقة الدش، نريدك أن تستمتع بكل التنوع الذي 
يمكن للمياه أن تقدمه لك. لذا تمنحك رؤوس الدش لدينا حرية 

 ،GROHE SmartControl اإلختيار بين أنواع رش مختلفة. وبفضل
يمكنك اإلستمتاع بأكثر من نمط رش في نفس الوقت.

 TrioMassageو GROHE PureRain حاول الدمج بين نمط رش
المنّشط أو إستخدم دش اليد بلمسة زر، فكل شيء ممكن وممتع. 
يمنحك نظام GROHE SmartControl بأزراره السهلة كل ما تحتاج 

إليه لتكون مرتاحًا إلى أقصى الحدود.

النهائية اللمسة 
المثالية

يأتي نظام GROHE SmartControl بلمستين نهائيتين 
أنيقتين: الكروم الكالسيكي وبياض القمر لتصميم أكثر أناقة.
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 راحــة تكمن في
كل التفاصيل

في GROHE، ال نتوقف أبدًا عن التفكير في الوسائل الكفيلة 
 – Rainshower SmartControl بزيادة المتعة واألمان تحت دش 
حتى عندما ال تالحظ األمر. بالحديث عن عمود الدش مثاًل، إلى 
جانب مظهره الجيد، حرصنا أن هيكله الخارجي على درجة حرارة 

مريحة كل الوقت وأال تتخطى بتاتًا حرارة الدش.
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52

أينما نظرت
يحلــو لك المظهر

 Rainshower نفتخر بالمزايا العديدة التي أضفناها إلى نظام الدش
 Rainshower بدءًا من األعلى: إن الدش الرأسي .SmartControl
360 المذهل، مصمم بشكل فريد ومريح وواسع ليغطي كامل 

الجسم بما في كل مساحة كتفيك ليمنحك رفاهية دش تحيط بك 
من كافة الجهات. نزواًل إلى عمود الدش الرفيع، يمكن مالحظة 
التصميم الفائق األناقة والبساطة، الذي تقابله ذراع دش بسيطة 

التصميم والتثبيت على الجدار.

وأخيرًا يحين دور ثرموستات Rainshower SmartControl بهيكله 
الالمع المعدني الكامل وتصميمه المستوحى من الطبيعة: تحفة 

نظام الدش لدينا.

هيكل معدني بالكامل

ماسوره مسطحهعمود بسيط بشكل مريح
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 تعريفي 
لإلستحمام

نظام دش
GROHE 

SMARTCONTROL 
COMBI
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نعم، يمكنك 
اإلستمتاع بكل

مــا ترغب فيه
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أفضــل ما في العالمين:
 GROHE نظام دش

SMARTCONTROL COMBI

 GROHE SmartControl Combi السبب األول إلختيار نظام دش
هو المرونة، إذ يقدم باقة من خيارات التركيب ومختلف التشكيالت 

الممكنة. هذا يعني على سبيل المثال أنه لديك الحرية المطلقة 
لوضع ثرموستات إما تحت رأس الدش أو بعيدًا عن المحور 

المركزي إذا أردت – أو حتى على أحد الجدران الجانبية للدش. كما 
تشمل هذه المرونة الطريقة التي يمكنك أن تجمع بها ثرموستات 
مع الدشات الرأسية أو دشات اليد أو دشات الجسد األخرى من 

GROHE، لتخلق تجربة اإلستحمام الشخصية الخاصة بك. كما إليك 
خيار تحويل حوض اإلستحمام إلى دش – من خالل جمع ثرموستات 
SmartControl مع مدخل المياه إلى حوض اإلستحمام ودش اليد.

وكما هو الحال في GROHE SmartControl Exposed، يتوفر 
الحل »المكشوف / الخفي« أيضًا في إصداري Duo وMono والذي 

يتيح لك مساحًة على الرف لوضع الشامبو وجل اإلستحمام. مع 
نظام دش GROHE SmartControl Combi، تسير األنابيب داخل 

الجدار لتصل ثرموستات SmartControl بالدش الرأسي. ويعني 
غياب عمود للدش عدم الحاجة إلى بذل أي جهد للتنظيف – وما 

 GROHE ذلك سوى متعة أخرى يمكنك التنعم بها مع نظام دش
.SmartControl Combi
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 GROHE SMARTCONTROL
المرئيه المنافع 

المساحة – كلنا نرغب بالمزيد منها – ال سيما في منطقة 
 اإلستحمام التي غالبًا ما تكون ضيقة. لذا، عندما تتحلى 

 GROHE برفاهية التخطيط لحمامك من الصفر، يمثل نظام
 SmartControl Concealed خيارًا رائعًا. فبفضل التركيب 

 GROHE SmartControl الخفي والتصميم النحيف، يقدم لك
Concealed المزيد من الراحة تحت الدش ومنظرًا نظيفًا ومرتبًا. 

 GROHE SmartControl كذلك حرية في التصميم: يقدم لك
 Concealed خيارات عديدة للتصميم، حيث تأتي مجموعة 

واسعة من خلفيات األزرار والدشات في أشكال مدّورة ومرّبعة، 
لنضمن إندماج التصميم الذي إخترته لحمامك حتى في منطقة 
 GROHE SmartControl Concealed إستحمامك. كما ويقدم

 منافع إضافية ذات طابع عملي: فتنظيفه أسرع وأكثر راحة 
بفضل تصميمه المبّسط.

وبالطبع يقدم GROHE SmartControl Concealed أيضًا الكثير 
 GROHE SmartControl من المزايا التي يتشاركها نظامي دش

Exposed و GROHE Combi: من التحكم الدقيق والبديهي بكمية 
المياه ودرجة حرارتها إلى حرية إختيارك بين أنماط الرش، بلمسة زر.
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 أكثر من
مظهر أنيق وحســب

درجة الحرارة

التشغيل / اإليقاف 
والكمية
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 GROHE SmartControl Concealed أول ما سيلفت نظرك في
هو تصميمه المبّسط والنحيف. لكنك سرعان ما ستكتشف بعد 
ذلك كل المزايا التي تكمن خلف مظهره الجميل وأزراره األنيقة. 

يتخطى تصميم GROHE SmartControl Concealed بعده 
الوظيفي، حيث يتألق بمظهره النحيف والمبّسط في كل حمام. وذلك 
فضاًل عن اللوحات الجدارية الرفيعة التي تبلغ مساحتها 10 مم لتجعل 
لوحات األزرار أنيقة في مظهرها وإقتصادية في المساحة التي تشغلها.

ويأتي نظام الدش هذا بشكلين مختلفين – مدّور ومرّبع، كما يتوفر 
بلمستين نهائيتين أنيقتين: الكروم الكالسيكي وزجاج األكريليك بلون 

بياض القمر لتصميم أكثر أناقة. وتتناسق كل من هذه الخيارات 
بشكل مثالي مع مجموعة GROHE المطابقة لها.
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لوحة معدنية، قبضة مريحة
 GROHE تماشيًا مع التصميم األنيق، يعتمد نظام دش

SmartControl Concealed موادًا متميزة. وتتحلى أزراره 
المريحة بقبضة مزوده بنتوءات لتسهيل اإلستخدام.
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10 مم

43 مم

الحجم األصلي 1:1

 بات الشــكل النحيف
المعيــار الجديد للجمال

سماكة إجمالية يبلغ 43 مم
مهما بلغ عمق اإلمدادات الداخلية، ال تتجاوز السماكة اإلجمالية لخلفية أزرار 
التحكم 43 مم. يجمع GROHE SmartControl Concealed بين رفاهية 

اإلقتصاد في المساحة تحت الدش والمظهر النحيف واألنيق.

لوحات جدارية أرفع
اللوحات الرفيعة المركبة على الجدار والتى ال تبلغ مساحتها إال 10 مم لتجعل 

لوحات األزرار أنيقة في مظهرها وإقتصادية في المساحة التي تشغلها.

نظام غلق بإحكام
يتضمن GROHE SmartControl Concealed نظام غلق بإحكام، األمر 

الذي يقضي نهائيًا على أي أثر للمياه خلف الجدار.
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إســتحم بالطريقة التي 
تحلــو لك مع نمط الرش 

المفضل لديك

 GROHE ActiveRain هو الطريقة المثلى إلزالة الشامبو 
 وتنشيط البشرة وفروة الرأس وكما يضم شكاًل مختلفًا لفوهة 
الرش. أما إذا كنت تريد اإلستمتاع بدش ناعم، فسيمنحك نمط 

 GROHE PureRain الجديد والمحّسن بقطراته األكبر واألنعم 
تجربة إستحمام فاخرة.
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الرش. أما إذا كنت تريد اإلستمتاع بدش ناعم، فسيمنحك نمط 

 GROHE PureRain الجديد والمحّسن بقطراته األكبر واألنعم 
تجربة إستحمام فاخرة.
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الشكل يحتضن 
الكفاءة

01 | 02 | 03 GROHE SMARTCONTROL  | 04 | 05 
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فوهات 
 SpeedClean

المحّسنة

 GROHE PureRain نمط رش
لدش ناعم ومنعش

 GROHE StarLight لوحة الرش
المطلية بالكروم )متوفرة أيضًا بلوحة 

زجاج أكريليك بلون بياض القمر(

جديد! GROHE ActiveRain إلزالة 
الشامبو وتنشيط البشرة وفروة 

الرأس – مع شكل متمّيز لفوهة الرش
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قرص المع أم شكل معاصر وحافل بالزوايا؟ الخيار لك. إّن 
 SmartControl و GROHE Rainshower 310 SmartActive

Concealed مصممان ليتناغما بكل مثالية.

التناسق المثالي
بلمسات نهائية
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عند إختيارك الشكل المثالي لرأس الدش، يحين الوقت لتفكر في 
اللمسة النهائية التي تريدها. إختر بين الكروم الالمع الكالسيكي 

وزجاج األكريليك األنيق بلون بياض القمر.
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 تعريفي
لإلستحمام

GROHE 
AQUASYMPHONY
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 001 373 26 
 "Rainshower F-Series 40 

AquaSymphony
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 GROHE
AQUASYMPHONY

ندعــوك إلى رفاهيه

تخّيل أن تتمكن من بدء كل يوم بنزهة إلى الجنة. فتسمح لك 
AquaSymphony من GROHE بالفرار لبرهة إلى عالم آخر: عالٌم 

ُيبهجك فيه تالعب المياه ويجددك فيمطر عليك بنور ملّون لطيف 
ويهّدئك بأصوات مرّخية لألعصاب. إندمج في سمفونية تلهم كل 

حواسك – سمفونية اإلستحمام.

79

grohe-middleeast.com

 001 373 26 
 "Rainshower F-Series 40 

AquaSymphony

01 | 02 | 03 | 04 GROHE  | 05 

78

 GROHE
AQUASYMPHONY

ندعــوك إلى رفاهيه

تخّيل أن تتمكن من بدء كل يوم بنزهة إلى الجنة. فتسمح لك 
AquaSymphony من GROHE بالفرار لبرهة إلى عالم آخر: عالٌم 

ُيبهجك فيه تالعب المياه ويجددك فيمطر عليك بنور ملّون لطيف 
ويهّدئك بأصوات مرّخية لألعصاب. إندمج في سمفونية تلهم كل 

حواسك – سمفونية اإلستحمام.

79

grohe-middleeast.com



Pure Spray
إّنه إسٌم على مسمى. بخار ناعم 

من المياه النقية التي تصل 
 إليك من وسط رأس الدش –
 كإنتعاش الربيع في الجبال.

Waterfall Spray
منفذ مياه واسع جدًا 
يخلق بإنسيابه إنطباع 

الشالل المبهج.

Drizzle Spray
 Drizzle يبعث نمط رش

رذاذًا منعشًا وخفيفًا 
يرطب البشرة وينشطها.

 رذاذ قطرات المطر
Rain Spray

 Rain يقدم لك نمط
Spray الجديد المحّسن 

قطرات مياه أكبر وألطف 
لشعور من الترف.

AquaCurtain
عرض مذهل للمياه 
يحيطك بستار من 

قطرات المياه اللطيفة.

Bokoma Spray
ثماني فوهات رش 

ديناميكية ونابضة تحاكي 
تدليكًا منشطًا للبشرة.
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طرق ال ُتحصى 
بالمياه لإلستمتاع 

تنّسق ميزة AquaSymphony إيقاع المياه، بكل أشكالها الرائعة، 
برّقة رذاذ البحر، وبحيوية شالالت المياه. إنها لك لتستمتع بمئات 
الطرق المختلفة. أّلف ولّحن الموسيقى الخاصة بك من المياه. مع 
AquaSymphony يمكنك أن تعيش أجمل لحظات اإلستحمام، 

حيث يتيح لك هذا النظام بدّقته المطلقة إختيار وتعديل تجربة 
إستحمام مختلفة في كل يوم.

يسمح لك ثرموستات Grohtherm F عالي الدقة بالتحكم 
بتجربة اإلستحمام الخاصة بك بسهولة، فتبدأ تجربة إستحمامك 

بدرجة الحرارة التي تريدها ألقصى درجات الرفاهية.

إلى ذلك، فإّن التحكم بكل جانب من جوانب السبا الذي تحلم فيه أمر 
في غاية السهولة مع GROHE SmartControl Concealed، حيث 
يقدم لك باقة من أنماط الرش وخاصية التحكم بكمية المياه بلمسة 
زر أو بدورانه. حتى أنه يتذكر إعداداتك المفضلة عندما توقف الدش 

لبرهة، ليمنحك السيطرة الكاملة على تجربة إستحمامك.

34 634 001 
Grohtherm F Thermostat 

 + المجموعة الكاملة
هياكل خفية منفصلة

(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,  
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

3 x 29 126 000  
 Grohtherm ترموستات

SmartControl
للتركيب الخفي بثالث صمامات

+ هياكل خفية منفصلة
3 x 35 600 000
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وليمة رائعة لحواســك -
فــي متناول يديك

تطبيق واحد مبدع تدير به مجموعة كاملة من اإلعدادات. يسمح لك 
صندوق وحدة F-digital Deluxe وتطبيق GROHE SPA app على 

الجهاز النقال Apple أو Android بالتحكم المثالي بالضوء والصوت 
والبخار – كما وبالوحدات الفردية. دع العرض يبدأ.
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دع الموسيقى تحركك
دع صوت موسيقاك المفضلة تختلط مع موسيقى 

 المياه المتناثرة. وسواء كنت تفضل الجاز الهادئ 
أو أصوات سيمفونية مفرحة – سوف تستمتع.

إستِفد من الخصائص الصحية التي يتميز بها 
حمام البخار

لطالما ُعرف البخار اللطيف آلثاره اإليجابية الكثيرة وقد بات 
اآلن متوفرًا في حمامك. فهو يفتح مسام جسمك ويزيل 
السموم منه ويرّطب بشرتك. أما الزيوت العطرية، فتعّزز 

فائدة البخار لمتعة مرخية لألعصاب ومترفة للغاية.

عالج باأللوان لرفاهيتك
حّول إستحمامك إلى تجربة مثالية عبر إحاطة نفسك 

بستارة من األلوان. مجموعة واسعة من األلوان المختلفة 
التي توفر لك عرض أنوار مشخص يمّتع نظرك ويرّخي 

أعصابك فيما تستحم.

83

grohe-middleeast.com

وليمة رائعة لحواســك -
فــي متناول يديك

تطبيق واحد مبدع تدير به مجموعة كاملة من اإلعدادات. يسمح لك 
صندوق وحدة F-digital Deluxe وتطبيق GROHE SPA app على 

الجهاز النقال Apple أو Android بالتحكم المثالي بالضوء والصوت 
والبخار – كما وبالوحدات الفردية. دع العرض يبدأ.

01 | 02 | 03 | 04 GROHE  | 05 

82

دع الموسيقى تحركك
دع صوت موسيقاك المفضلة تختلط مع موسيقى 

 المياه المتناثرة. وسواء كنت تفضل الجاز الهادئ 
أو أصوات سيمفونية مفرحة – سوف تستمتع.

إستِفد من الخصائص الصحية التي يتميز بها 
حمام البخار

لطالما ُعرف البخار اللطيف آلثاره اإليجابية الكثيرة وقد بات 
اآلن متوفرًا في حمامك. فهو يفتح مسام جسمك ويزيل 
السموم منه ويرّطب بشرتك. أما الزيوت العطرية، فتعّزز 

فائدة البخار لمتعة مرخية لألعصاب ومترفة للغاية.

عالج باأللوان لرفاهيتك
حّول إستحمامك إلى تجربة مثالية عبر إحاطة نفسك 

بستارة من األلوان. مجموعة واسعة من األلوان المختلفة 
التي توفر لك عرض أنوار مشخص يمّتع نظرك ويرّخي 

أعصابك فيما تستحم.

83

grohe-middleeast.com



05

01 | 02 | 03 | 04 | 05 

84

نظره عامه على المنتج
GROHE SMARTCONTROL
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26 510 000
Euphoria SmartControl 260 نظام دش / حوض إستحمام 

مع ترموستات للتركيب على الحائط، يتكون من:
Euphoria 260 (26 455) الدش الرأسي

3 أنماط رش: Rain ،SmartRain ،Jet مع وصلة كروية
،Euphoria 110 Massage دش اليد

Rain ،SmartRain ،Massage :3 أنماط رش
لوحة رش بيضاء )001 221 27(

خرطوم مياه دش Silverflex 1750 مم (388 28)

نظم دش
 EUPHORIA SMARTCONTROL 260

نظم دش
 EUPHORIA SMARTCONTROL

نظم دش
 EUPHORIA SMARTCONTROL 260

26 509 000
نظام دش Euphoria SmartControl 260 مع ترموستات

للتركيب على الحائط، يتكون من:
Euphoria 260 (26 455) الدش الرأسي

3 أنماط رش: Rain ،SmartRain ،Jet مع وصلة كروية
،Euphoria 110 Massage دش اليد

 Rain ،SmartRain ،Massage :3 أنماط رش
لوحة رش بيضاء )001 221 27(

خرطوم مياه دش Silverflex 1750 مم (388 28)
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26 507 000 / LS0
نظام دش Euphoria SmartControl 310 مع ترموستات

للتركيب على الحائط، يتكون من:
،Rainshower 310 SmartActive دش رأسي

لوحة رش بلون الكروم / بياض القمر،
ActiveRainو PureRain نمطا رش

،Euphoria 110 Massage دش اليد
لوحة رش بيضاء (001 221 27)

Rain ،SmartRain ،Massage :3 أنماط رش
خرطوم مياه دش Silverflex 1750 مم (388 28)

26 508 000 / LS0
نظام دش Euphoria SmartControl 310 مع ترموستات

للتركيب على الحائط، يتكون من:
،Rainshower 310 SmartActive دش رأسي

لوحة رش بلون الكروم / بياض القمر،
ActiveRainو PureRain نمطا رش

Euphoria Cube Stick (27 698) دش اليد
Rain :نمط رش واحد

خرطوم مياه دش Silverflex 1750 مم (388 28)

نظم دش
 EUPHORIA SMARTCONTROL 310

دش / حوض إستحمام 
EUPHORIA SMARTCONTROL 310 CUBE
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نظم دش
GROHTHERM 

SMARTCONTROL

دش / حوض إستحمام 
GROHTHERM 

SMARTCONTROL

مجموعة الدش / إعادة تأهيل الحمام 
GROHTHERM 

SMARTCONTROL

ثرموستات
 GROHTHERM SMARTCONTROL

المكشوف

34 719 000
Grohtherm SmartControl
خالط الدش الترموستاتي 1/2"

يركب على الحائط:
GROHE CoolTouch 100 %

،GROHE StarLight لمسة كروم نهائية من
خرطوشة GROHE TurboStat مدمجة

،thermoelement مع شمع
زر تشغيل-إيقاف GROHE SmartControl لتعديل 

كمية المياه بدءًا من EcoJoy وصواًل إلى التدفق 
الكامل

34 718 000
خالط حوض إستحمام ترموستاتي

Grohtherm SmartControl
يركب على الحائط:

GROHE CoolTouch 100 %
،GROHE StarLight لمسة كروم نهائية من

خرطوشة GROHE TurboStat مدمجة
مع عنصر حراري شمعي،

 GROHE SmartControl عدد 2 زر تشغيل-إيقاف
لتعديل كمية المياه بدءًا من EcoJoy وصواًل إلى التدفق 

الكامل 
صنبور لحوض اإلستحمام مع مرشة

34 720 000
خالط الدش الترموستاتي 1/2"
Grohtherm SmartControl
مع مجموعة دش تتألف من:

 Thermostat SmartControl خالط دش ترموستاتي -
،((34 719 000)0

،Euphoria 110 Massage مجموعة عمود الدش
600 مم (001 231 27).

34 721 000
مجموعة مع عمود دش 900 مم

01 | 02 | 03 | 04 | 05 
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لتعديل كمية المياه بدءًا من EcoJoy وصواًل إلى التدفق 
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مجموعة مع عمود دش 900 مم

01 | 02 | 03 | 04 | 05 
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نظام دش
RAINSHOWER SMARTCONTROL 

360D MONO

نظام دش
RAINSHOWER SMARTCONTROL

360D DUO

26 361 000 / LS0 
Rainshower SmartControl 360 Mono نظــام دش

مع ترموستات
أنماط رش الدش الرأســي:

GROHE PureRain / GROHE Rain O² spray*
أنمــاط رش دش اليد:

 ,GROHE Rain O², Rain 
Bokoma Spray, Jet

26 250 000 / LS0 
Rainshower SmartControl 360 Duo نظــام دش

مع ترموستات
أنماط رش الدش الرأســي:

GROHE PureRain / GROHE Rain O² spray*
TrioMassage +

أنمــاط رش دش اليد:
Rain / GROHE Rain O² spray

نظام دش
 RAINSHOWER SMARTCONTROL

مكشوف

01 | 02 | 03 | 04 | 05 
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نظام دش
RAINSHOWER SMARTCONTROL 

360D MONO

نظام دش
RAINSHOWER SMARTCONTROL 

360D DUO

26 446 000 / LS0 
 Rainshower SmartControl 360 Mono Combi نظــام دش

مع ترموستات،
مكشوف / خفي

أنماط رش الدش الرأســي:
GROHE PureRain / GROHE Rain O² spray*

أنمــاط رش دش اليد:
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

+ هيــاكل خفية منفصلة
(26 264 001 / 26 449 000)

26 443 000 / LS0 
 Rainshower SmartControl 360 Duo Combi نظــام دش

مع ترموستات،
مكشوف / خفي

أنماط رش الدش الرأســي:
GROHE PureRain / GROHE Rain O² spray*

TrioMassage +
أنمــاط رش دش اليد:

Rain / GROHE Rain O² spray
+ هيــاكل خفية منفصلة

(26 264 001 / 26 449 000)

GROHE PureRain :ُيقــرر عنــد أول تركيــب، اإلعدادات اإلفتراضية *

نظام دش
 RAINSHOWER SMARTCONTROL 

COMBI مكشوف
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ترموستات
GROHTHERM SMARTCONTROL

الخفي

29 150 LS0
29 118 000 / AL0 / DC0

Grohtherm SmartControl ترموســتات
مــع صمام واحد

29 125 000 
 Grohtherm SmartControl ترموســتات 

مــع صماميــن ووصلة دش يد مدمجة

29 120 000 / DC0 / AL0
 Grohtherm SmartControl ترموســتات 

مــع صماميــن ووصلة دش يد مدمجة

29 151 LS0
29 119 000 / AL0 / DC0

 Grohtherm SmartControl ترموســتات
مع صمامين

29 124 000
29 156 LS0

 Grohtherm SmartControl ترموســتات
مع صمامين 

29 123 000
29 153 LS0

 Grohtherm SmartControl ترموســتات
مــع صمام واحد

وظيفتان إثنتانوظيفة واحدة

01 | 02 | 03 | 04 | 05 
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29 126 000
29 157 LS0

 Grohtherm SmartControl ترموســتات 
مــع ثالثة صمامات

يجــب تركيــب كل مجموعات خلفية أزرار 
GROHE Rapido SmartBox التحكــم مع

.(35 600 000)

خيارات األلوان:
كروم كالسيكي  |  000  

بياض القمر  |  LS0  
الفوالذ الخارق  |  DC0  

الجرافيــت الصلب المنعم  |  AL0  

29 904 LS0
29 121 000 / AL0 / DC0

Grohtherm SmartControl ترموســتات 
مــع ثالثة صمامات

29 123 000 + 29 127 000
29 153 LS0 + 29 158 LS0

Grohtherm SmartControl ترموســتات
مــع صمام واحد

وخلفيــة أزرار التحكم الثالثة
Grohtherm SmartControl من

29 150 LS0 + 29 152 LS0
29 118 000 / DC0 / AL0 + 29 122 000 / DC0 / AL0

ترموســتات Grohtherm SmartControl مع صمام واحد
وخلفيــة أزرار التحكم الثالثة 

Grohtherm SmartControl من

اربع وظائفثالث وظائف
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مجموعات دش
GROHTHERM SMARTCONTROL

المثالية

34 744 000
مجموعــة الدش المثالية

Euphoria 260 مع
تتألف من:

Grohtherm SmartControl مجموعــة
للتثبيــت النهائي

 مــع حاملــة دش يد مدمجة
GROHE Rapido SmartBox

مجموعة الدش الرأســي Euphoria 260 بثالثة أنماط رش
Euphoria Cosmopolitan Stick دش اليــد

خرطــوم مياه دش S1250.Silverflexمم

34 743 000
Grohtherm SmartControl

مجموعــة الدش المثالية
Rainshower Cosmopolitan 210 مــع

تتألف من:
Grohtherm SmartControl مجموعــة

للتثبيــت النهائي
 مــع حاملــة دش يد مدمجة

GROHE Rapido SmartBox
Rainshower مجموعة الدش الرأســي

Cosmopolitan 210
Power&Soul Cosmopolitan دش اليــد

خرطــوم مياه دش S1250.Silverflexمم

34 742 000
Grohtherm SmartControl

مجموعــة الدش المثالية
Rainshower F-series 10"0مع

تتألف من:
Grohtherm SmartControl مجموعــة

للتثبيــت النهائي
 مــع حاملــة دش يد مدمجة

GROHE Rapido SmartBox
 Rainshower F-series مجموعة الدش الرأســي

10"0

Power&Soul Cosmopolitan دش اليــد
خرطــوم مياه دش S1250.Silverflexمم

مجموعتــان من الوظائف

01 | 02 | 03 | 04 | 05 
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34 705 000
Grohtherm SmartControl

مجموعــة الدش المثالية
Rainshower 310 SmartActive مــع

تتألف من:
Grohtherm SmartControl مجموعــة

للتثبيــت النهائي
GROHE Rapido SmartBox

 Rainshower 310 SmartActive مجموعة الدش الرأســي
مــع نمطي رش

Euphoria Cosmopolitan Stick دش اليــد
Rainshower حاملــة دش مثبتــة علــى الجدار من 

ووصلــة تثبيت على الجدارة
خرطــوم مياه دش S1500.Silverflexمم

34 706 000
مجموعــة دش Grohtherm SmartControl المثاليــة

Rainshower 310 SmartActive Cube مــع
تتألف من:

Grohtherm SmartControl مجموعــة
للتثبيــت النهائي

GROHE Rapido SmartBox
مجموعة الدش الرأســي

Rainshower 310 SmartActive Cube
مــع نمطي رش

Euphoria Cube Stick دش اليــد
Euphoria Cube حاملــة دش مثبتــة علــى الجدار من 

ووصلــة تثبيت على الجدار
خرطــوم مياه دش S1500.Silverflexمم

٣ مجموعــات وظائف
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كتّيب الدشــات

إكتشف عالم 
GROHE

 .GROHE ما تراه هنا ال يشــكل ســوى مجموعة صغيرة مما يمكن أن يمنحك إياه عالم 
ســواء كنــت تبحــث عــن أفــكار وإلهامات أو حلول للحمــام والمطبخ، ألِق نظرة هنا.

 ما عليك سوى مسح رموز QR لإلطالع على أحدث الكتّيبات سواء على شكل مستندات 
منّزلة أو بنسق PDF على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي.

grohe-middleeast.com على GROHE يمكنك أيضًا زيارة

96

كتّيــب الحماماتكتّيب الســيراميك

كتّيــب النظــم الصحيةكتّيــب RAPIDO SMARTBOXكتّيــب المطابخ

 SENSIA ARENA كتّيــب

97
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شركة 
مترابطة 

عالميًا

إنطلقت LIXIL في أوائل القرن العشرين في اليابان وتعّد اليوم 
الشركة األكثر شمواًل في مجال عملنا، مع محفظة منتجات فريدة 

تضم كل شيء من التقنيات التي تحدث ثورًة في الطريقة التي 
نتفاعل بها مع المياه وصواًل إلى مجموعة كاملة من المواد 

والمنتجات الداخلية والخارجية للمنازل والمشاريع المعمارية الكبرى. 
تعمل شركات LIXIL في 150 بلدًا وهي تصّمم وتصّنع منتجات 

يستخدمها أكثر من مليار شخص حول العالم كل يوم.

يتغّير العالم بسرعة كبيرة وتساعد شركات LIXIL على رسم 
معالمه في ظل هذا التغّير، حيث نقوم في كافة عالماتنا وتقنياتنا 

بتصميم حلول العيش المستقبلية بدءًا من اليوم. فمن تطوير 
اإلبتكارات الذكية في المنازل والمكاتب إلى إعادة تأهيل ناطحات 

السحاب األكثر شهرًة في العالم، تقوم منتجات LIXIL بتحويل 
المساحات التي نعمل ونتعلم ونسافر ونسترخي ونعيش فيها.

إلى جانب GROHE، تضّم عائلة LIXIL عالمات تجارية بمستوى 
عالمي، نذكر منهاAmerican Standard وINAX وDXV من 
American Standard وPermasteelisa. وتجعلنا عالماتنا 
التجارية مجتمعًة العالمة التجارية األولى عالميًا في قطاع الحنفيات 

والمنتجات المرتبطة بالسباكة والجهة المزودة األولى لمنتجات المنازل 
في اليابان. كما نقود الطريق في مجاالت أخرى كثيرة حول العالم، 

بفضل إهتمامنا المشترك بإبتكارات ترفع مستوى حياة الناس.

معًا نحن أقوى. من خالل جمع خبرات GROHE الرائدة في مجال 
اإلمدادات الصحية مع التكنولوجيا الفريدة واإلستطالعات المميزة 
التي تتسم بها عالمات تكنولوجيا المياه األخرى لدى LIXIL، تقدم 
GROHE اآلن حلواًل متكاملة للحمامات فيها منتجات مبتكرة مثل 

المراحيض المزودة بدش ودشات SmartControl إلى جانب تقنيات 
ثورية مثل األدوات الصحية من AquaCeramic التي تبقى نظيفة 

طوال مئة عام. وبذلك تقوم منتجات LIXIL وحلولها الجميلة والعملية 
والموثوقة بتغيير الطريقة التي يعيش بها الناس حول العالم.

معًا نتشارك رؤية حاذقة عن مستقبل أفضل لعمالئنا والعالم 
أجمع. وكوننا شركة تصنيع عالمية، يترتب علينا تأدية دور هام في 
حماية مستقبل كوكبنا. فنحن نقود الطريق في عدة مجاالت مثل 

تقنيات توفير الطاقة والمياه، ونهدف بحلول عام ٢0٣0 إلى محو 
بصمتنا البيئية. كما نعتقد أن الجميع يستحق الحصول على أدوات 

صحية نظيفة وآمنة، لذلك نلتزم بتوظيف خبراتنا لتحقيق ذلك.

معًا نبني مستقبل العيش الكريم للجميع، أينما كانوا.
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– حقوق GROHE للطبع والنشر

تصمیم إستدامةجودة تكنولوجیا

أكرث من 350 جائزة للتصمیم فزنا 
بھا منذ عام 2003

الفائز جبائزة املسؤولية اإلجمتاعية 
للرشاكت من احلكومة األملانية، 

2017

“يف قامئة أول ٥٠ رشكة غّيت 
i 2017 ،Fortune العامل” – جملة

“العالمة التجاریة األوىل احلائزة 
عىل ثقة املستھلكین يف قطاع 

األدوات الصحیة” – جملة األمعال
Wirtschaftswoche األملانیة، 

2017


