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GROHE minta tOucH
enkel – sensuell – bevegende
Minta Touch fra GROHE er alt utenom ufølsom. Takket være sin EasyTouch
Teknologi reagerer den impulsivt ved den minste berøring. Den er virkelig
noe å vise frem. Som en bestselger, viser den seg fra sin beste side, og er
estetisk i skinnende krom takket være GROHE StarLight® teknologi. Berør
Minta Touch ganske enkelt med baksiden av din hånd, håndledd eller
underarm, og den vil gjøre som du ønsker, og i tillegg holde kranen ren
og hygienisk til alle tider.

Bare berør kranen på et punkt med
håndledd/albue eller bare med én
fingertupp for å slå kranen PÅ og AV.

Vi opprettholder vår grunnleggende tankegang: skitne hender, men ren
utrustning. Rene hender? Ta bare tak i det. Hendelens intensitet og temperatur
av vannmengde er justerbart. GROHE Minta Touch er derfor en hybrid kran
som intelligent forener to betjeningsfunksjoner. Er det ikke bare sanselig?

Strålende lang levetid og
motstandsdyktig mot jord
og misfarging.
Uttrekkbar tut øker
rekkevidden til kranen og
tilbyr ulike strålemønstre.

Høyden på tuten gir enkel
oppfylling av store kjeler.

Aktiver kranen via
den mekaniske spaken.

Jevn omdreining av tuten gjør
den enkel å bruke/administrere

Enkel aktivering/deaktivering
av vannstrømmen ved berøring.

Manuell styring av vannstrøm
med betjeningsspaken.
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GROHE minta tOucH
GROHE
Touch
godeminta
grunner
til å forelske seg i groHe MintA touCH
Gode grunner til å forelske seg i GROHE MINTA TOUCH
Hensikten er åpenbar: for å kjempe mot smuss, bakterier og mikropartikler har vi utviklet
GROHE Minta Touch.
Lett å betjene ved den minste berøring, enkelt og smart med baksiden av hånden, håndleddet
eller underarmen. Design og funksjon står også i fokus, like mye som sikkerhet for våre små.
Ingen flere smertefulle erfaringer takket være EasyTouch funksjonen. Omsorgsfulle foreldre kan
derfor være trygge på at de små ikke kommer til skade. I tillegg sparer GROHE Minta Touch
betydelig rengjøringstid (for voksne) fordi betjeninsspaken forblir ren og fri for bakterier til alle
tider, hver dag, uansett hvor mange hjelpende hender som er på kjøkkenet.

Enkel å bruke
En enkel berøring på tuten eller kroppen
er alt som trengs for å slå kranen PÅ/AV.

Ren/Hygienisk
Tappekranen holder seg ren når dine hender
ikke er det: Start kranen med underarmen eller
håndleddet for å unngå krysskontaminering
og for å holde kranen ren.

1. GROHE Minta Touch - estetisk og funksjonell.

2. Skitne hender? Ren utrustning!

Fusjon av design
og teknologi
Usynlig teknologi møter enestående
design. Dette er den teknologiske
oppgraderingen som har gjort Minta
vellykket.

3. Aktiveres med baksiden av hånden, håndledd eller underarm.

Sikkert - også for barn
EasyTouch funksjonen gir kun kaldt vann. En ekstra
oppgradering er mulig ved å legge til vår termostatiske
blandeventil GROHE Micro, slik at vanntemperaturen
kan justeres uten risiko for skolding.

4. Rene hender, ren utrustning.
grohe.no
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kjøkkenoverflAter forblir rene og fine. døgnet rundt.
Bare ved å ta salaten ut av pakken, kan du anses som dyktig i kjøkkenet. Foruten å skylle agurker og
tomater, må den fine kalkunen bli filetert før den blir stekt i pannen. Ikke en lett oppgave selvfølgelig,
når du har hendene fulle av jord. Takket være den innovative EasyTouch teknologien har vi utviklet en
ren løsning med GROHE Minta Touch, spesielt for slike dagligdagse situasjoner man må forholde seg
til. Dermed er kjøkkenet garantert til å forbli rent og aseptisk 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.
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kl 8:00 I Jeg lager frokost

kl 9:00 I Jeg jobber i hagen

kl 11:00 I Jeg forbereder lunsj

kl 13:00 I Jeg vasker opp

kl 14:00 I Jeg leker med barna

kl 16:00 I Jeg baker brød

kl 18:00 I Jeg forbereder middag

kl 19:30 I Jeg har fritid
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estetikk Møter funksjonAlitet
Moderne, tidløs, estetisk og nyskapende. GROHE Minta, bestselgeren i segmentet av kulinarisk
utrustning klatrer opp til neste trinn på innovasjonsskalaen. Med en liten, men særpregen forskjell,
er GROHE Minta utstyrt med EasyTouch teknologien. Denne intelligente teknologien er i seg selv
usynlig og det estetiske utseende til Minta forblir som den er- rett og slett nydelig.
Ditt valg av blandebatteri? Velg mellom den buede C-formen eller den slående L-formede
svingtuten og uttrekkbar mousseur (endestykke), eller uttrekkbart sprayhode. Den klassiske og
elegante betjensingsspakens funksjoner er enkle og presise, takket være GROHE SilkMove®teknologi. Tror du skjønnhet blekner? På ingen måte - takket være GROHE StarLight®-teknologi,
for livslang krom glans. Stålet, som er skinnende og av ypperste klasse vil gjenspeiles i øynene
til alle profesjonelle kjøkken elskere. Som en tilleggsytelse er Grotherm Micro sammen med
EasyTouch funksjonen tilgjengelig for varmt vann. Temperaturen kan justeres etter ønske og
Grotherm Micro tilbyr komplett 100% beskyttelse mot skolding.

31 358 000 / 31 358 dC0
Elektronisk kjøkkenarmatur
C-tut
med uttrekkbar spray

31 360 000 / 31 360 dC0
Elektronisk kjøkkenarmatur
L-tut
med uttrekkbar mousseur

34 023 000
Grohtherm Micro

47 533 000
Tilkoblingssett

Colour options:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

EasyTouch
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Pull-OutSpray

SmoothTurn

ComfortHeight
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installasjOn så pRaktisk – så EnkElt
selv HøyreHendte kAn gjøre det Med sin venstre Hånd

GOdE spøRsmål
gode svAr

Tror du at installasjonen er komplisert og vanskelig? Slapp av, du kan gjøre det, ikke noe problem. Bare
følg de enkle trinnene nedenfor og Minta Touch vil være klar til bruk på kort tid! Foruten installasjonen
av kranen, har installasjonen av Grotherm Micro, som ganske enkelt er montert på hjørneventilen, også
lett for å spare plass.

Hva er værre enn ubesvarte spørsmål? Uforståelige svar? Vi er av den oppfatning at alle spørsmål skal
besvares tydelig. Et innovativt produkt bør ikke gi rom for misforståelse/tvil. Vårt svar på spørsmålet om
den mest innovative kjøkkenutrustningen er selvfølgelig - Minta Touch.

1. Har kjøkkenet ditt en benkeplate? Da kan installeringen av
GROHE Minta Touch begynne.

3. Koble som vanlig til vannkoblingen. Koble så til EasyTouch
og dets batteridrevne kontrollenhet som kobler utrustningen
sammen med kaldt vann. Ferdig. Klar til å kjøre med en
enkel berøring.

2. Montering av kranen og tilkoblinger kan gjøres i vasken,
ikke noe problem.

4. Du kan også installere Grotherm Micro i løpet av sekunder.
Integrer ganske enkelt installasjonsfestet med EasyTouch
funksjonen for å få varmt vann med den ønskede temperatur.

Er Minta touch teknologien
batteri- eller aggregatdrevet?

Minta Touch er batteridrevet.

Hvor ofte må batteriet skiftes ut?

Dette avhenger av hvor ofte du benytter deg av Minta Touch.
Batteriet er svært slitesterkt, og må derfor bare endres hvert 2-4 år.

Hvordan vet jeg når batteriets
levetid nærmer seg slutten?

Ca. 6 uker før vil vannstrømmen pulsere tre ganger. Når batteriet er helt tomt
eller oppbrukt vil EasyTouch funksjonen ikke lenger fungere, men kranen vil
fortsatt fungere ved å bruke den manuelle spaken.

kan jeg fortsatt bruke kranen
selv om batteriet er helt tomt?

Selvfølgelig! Ved å benytte seg av den manuelle spaken.

Hvordan kan jeg regulere
temperaturen og vannstrømmen?

Dette kan også gjøres ved å bruke den manuelle spaken.

Hvordan er temperaturen og
intensiteten på vannstrømmen når
jeg bruker Easytouch funksjonen?

Med EasyTouch funksjonen kan bare kaldt vann aktiveres. Intensiteten
avhenger av hvordan den manuelle betjeningsspaken er forhåndsinnstilt.

kan Easytouch funksjonen også
aktiveres ved bruk av for eksempel
klær?

Nei! Minta Touch reagerer kun på hudkontakt. Fuktige kluter som holdes i
nærheten av basen eller tuten kan imidlertid aktivere EasyTouch funksjonen.

Hvordan rengjør jeg utrustningen?

Ganske enkelt- med en tørr klut! Gummihansker vil ikke aktivere EasyTouch
funksjonen. Du kan også rengjøre den med en fuktig klut. Bare slå på
rengjøringsmodus i kontrollenheten. Kontrollen bør plasseres på et tilgjengelig
sted med enkel tilgang i kjøkkenskapet eller under vasken.

Fungerer kranen også under
ekstreme værforhold?

Absolutt. Selv med temperaturer opp til 40 grader og med luftfuktighet
opp til 80% er Minta Touch fortsatt perfekt og teknisk funksjonell.
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