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Baulines  "ول الحمام العصري ل: فعالة ومتعددة الوظائف لحمن "غروهي 
 

 من "غروهي" بتصمیٍم متجدد ومیزات واسعة النطاق Baulinesعصر�ة وفعالة و�أسعار مناسبة: تأتي  •
من "غروهي" تساهم في تبسیط الخطط المتعلقة �الحمام ألنها  Baulines الخیار األمثل لكل مشروع: •

 Bauتتطابق تمامًا مع سیرامیك واكسسوارات 
، یتم تر�یب Fast Fixationمن خالل نظام التثبیت السر�ع من "غروهي" تر�یب خاٍل من المتاعب:  •

GROHE Bau سرعة وسهولة� 
 

. ولكن في نها�ة عالیة الجودة وأحدث التصمیماتال اتالحمام حلولمن حیث تزداد توقعات وتطلعات العمالء، 
 الرائدة العالمة التجار�ة، یتعلق �میزانیة العمیل. وتفتح "غروهي" منتج اختیار أي ما �كون قرارالمطاف، غالبًا 

، Baulines، مسارًا جدیدًا، إذ تقدم مجموعة صنابیر والحمامات للمطا�خ الصحیة التجهیزات تور�د في عالمیاً 
. عالوًة على ذلك، تتیح مناسب �سعرٍ و یزات ذ�یة محدیث �م تصمیمٌ  على مستوى المبتدئین، والفعالة المدهشة

Baulines مجموعة  المجال أمام عمال التر�یب وواضعي الخطط لتلبیة طلبات العمالء المتزایدة، من خالل
 یفة والمهام.التصمیم والوظیتعلق �حلول وسط فیما دون من و  من مصدٍر واحد ،مر�حةو حمامات �املة 

 

Baulines "تبسیط وتسهیل الخطط الخاصة �الحمامات -من "غروهي 
عملیة التخطیط عل ، تجمن "غروهي" Baulinesفإن  ن �انت المساحة أو المیزانیة محدودة:إ �غض النظر

عصر�ة من أجواء الحمام ال تحقیق واضعي الخططالتر�یب و عمال حیث �مكن ل، أكثر مالءمة الخاصة �الحمام،
في التصمیم  ،Bau اكسسواراتو  وسیرامیك Baulinesإذ تطابق صنابیر  �ضع خطوات �سیطة فقط. خالل

 Bauاإلضافة األحدث في إطار مجموعة سیرامیك  أما .إلنشاء مفهوم تصمیم منسق �الكامل �سهولةوالوظیفة 
 45�فضل ارتفاعه الذي �قل عن . SoftCloseهي المقعد البسیط الجدید ذات اإلغالق الناعم فمن "غروهي" 

عملیات التطو�ر المستقبلي �النسبة للعمالء. والفضل في ذلك �عود إلى میزة الحماالت سر�عة مم، �سهل المقعد 
 ظیف.، �اإلضافة إلى سهولة الفك والتنالذي یتضمنها المقعد  QuickRelease االنفالت

 

، والفضل في ذلك �عود إلى التصمیم الذي أُعید إطالقه من منطقة الراحة المعززةو�مكن للعمالء االستفادة 
، أكثر مالءمة للمیاه اً تدفق صنبور المدببتضمن الزاو�ة الممتدة مع المن "غروهي": إذ  Baulinesلصنابیر 
عالوًة على ذلك، یوفر هذا المنتج مزا�ا إضافیة من حیث السالمة  .منع تناثر الماء عند غسل الیدینتو�التالي 

والصحة: و�عود الفضل في ذلك للعملیة المبتكرة فیما یتعلق بتشكیل الزنك المدرفل في مصانع لیكسیل في منطقة 
كالینج في تایالند، أحد أكثر المصانع استدامة في جنوب شرق آسیا. وال �قتصر األمر، على إغالق سطح 

صنبور �سالسة و�التالي عدم دخول الشوائب، بل توجد أ�ضًا ممرات مائیة داخلیة مخصصة للتأكد من خلو ال
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الماء من الرصاص والنیكل. إضافًة إلى ذلك، فإن هذه الممرات المائیة الداخلیة ال تالمس الجسم من خالل وجود 
عالیة السخونة. و�التالي، ضمان المز�د حاجز بین الماء الساخن والسطح الخارجي لتجنب الحروق على األسطح 

 من األمان والسالمة، خاصًة لألسر التي لدیها أطفال.
 

"غروهي"، حیث  منBaulines ، وهذا �شكل سببًا آخر مهمًا الختیاریتزاید الطلب على حلول المنتجات المستدامة
من استهالك  إذ �قلل ُمقید تدفق الماء، الموفرة للمیاه. من "غروهي" EcoJoy بتقنیةإن جمیع الصنابیر مجهزة 

�ة �عمل جهاز التهو . �اإلضافة إلى ذلك، لترات خمسلترات في الدقیقة إلى ما یز�د قلیًال عن  ةالمیاه من عشر 
، �مكن للجمیع على هذا النحو مثل الصنابیر التقلید�ة. لهائلةما �ضمن نفس التجر�ة ا �الهواء،على إثراء المیاه 

 دون المساومة على الراحة. حیاتهم الیومیة منهمة في توفیر المیاه في �سهولة المسا
 

  من "غروهي" Bauمطبخ  -البساطة في المطبخ العصري 

للمطا�خ من "غروهي"، تساعد على التخطیط لمطبٍخ  Baulines، فإن مجموعة �اإلضافة إلى منتجات الحمام هذه
امیم الصنابیر مختارة من تصالمجموعة التیح وت عصري وأنیق، الذي یتمیز �الفعالیة و�أسعار مناسبة بنفس القدر.

و�ما  لمطا�خهم.تقد�م خیارات متنوعة للعمالء ، و�التالي مر�ح المختلفة واالرتفاعات ملء األواني الكبیرة �شكلٍ 
 GROHE"غروهي" صفر تلوث ، بتقنیة للمطا�خBaulines ما یتعلق �الحمامات، تتوفر صنابیرفی الحال هو

Zero،  الرصاص والنیكل داخل من المیاه  خلو�ممرات مائیة داخلیة منفصلة لضمان هذه الصنابیر  تتمیزإذ
أحواض من الفوالذ المقاوم للصدأ  منسق، تقدم "غروهي" أ�ضاً  ولتحقیق تصمیمٍ  . �اإلضافة إلى ذلك،الصنبور

  واألحواض المر�بة لتتناسب مع الصنابیر.
 

للمطا�خ والحمامات من "غروهي"، یرجى  Baulinesللمز�د من المعلومات والمواد اإلعالمیة المتعلقة �منتجات 
 .الرا�ط التاليعلى  االطالع

 

 ".غروهي أكساكتشف ما هو قادم وجدید من خالل تجر�ة منصتنا الرقمیة الجدیدة "
 

 YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook.االجتماعيتا�عونا على مواقع التواصل 

 
-انتهى-  

 
 ولدیها) والحمامات للمطا�خ( الصحیة التجهیزات تور�د في عالمیاً  الرائدة الشر�ة GROHE : ُتعتبر GROHEشر�ة عن لمحة
 العالمات مجموعة من جزءاً  GROHE �انت 2014 العام ومنذ. ألمانیا في منهم 2600 -بلداً  150 في موظف 6500 من أكثر

 " Pure Freudeشعار لتحقیق سعیها إطاروفي  LIXIL .الرائدة واإلسكان المیاه لمنتجات الیا�انیة المصنعة للشر�ة القو�ة التجار�ة
"an Wasser، منتجات من منتج �ل فإنGROHE  والتصمیم والجودة التكنولوجیا مجال في التجار�ة العالمة قّیم على �عتمد 

https://lion.box.com/s/3cyfilr7tgk2rwjgvnab6683pnf41xha
http://www.grohe-x.com/
https://www.youtube.com/c/GROHE
https://www.linkedin.com/company/17888/
https://www.instagram.com/grohe_global/?hl=en
https://twitter.com/grohe
https://www.facebook.com/GROHE.enjoywater/
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 �اإلضافة ،GROHE من الحرارة تنظیم أجهزة سلسلة أو Eurosmart GROHE للشر�ة مثل البارزة المحطات وتؤ�د .واالستدامة
 احتیاجات على تر�یزها إطار وفي. التجار�ة للعالمة العمیقة الخبرة على Blue GROHE المیاه نظام مثل الرائدة االبتكارات إلى

وتحمل منتجاتها  – صلة ذات مضافة قیمة ومستدامة وذات تساهم في تحسین الحیاة ذ�یة منتجات حلول GROHE قدمت العمالء
�مسؤولیتها  GROHEألمانیا. وتلتزم  في متكاملة راسخة �عملیة والتصمیم والتطو�ر : و�أتي البحث"ألمانیا في صنع" الجودة شارة

، تقوم العالمة التجار�ة 2020�جد�ة تامة، وتر�ز على سلسلة القیمة الموّفرة للموارد. ومنذ نیسان  مع هذا األمر االجتماعیة وتتعامل
 منتجات التغلیف استخدام هدف لنفسها GROHE حددت الكر�ون. �ما أكسید بثاني یتصل للتجهیزات الصحیة �إنتاٍج محاید فیما

 .2021 عام �حلول البالستیك من الخالیة
 عدة عن فضالً  واالبتكار التصمیم في جائزة 460 من �أكثر �فوزها GROHE نجاح ترسیخ تم الماضیة، العشر السنوات مدى على

 الشر�ة األولى في مجالها التي فازت �جائزة GROHEألمانیا". فلقد �انت  في استدامة األكثر الكبرى  الشر�ات" �إحدى تصنیفات
 الشهیر ®Fortune مجلة تصنیف في GROHE�ما ٌأدرجت . األلمانیة اإلتحاد�ة الحكومة من للشر�ات االجتماعیة المسؤولیة

 العالم". ساهمت في "تغییر شر�ة 50 ألفضل
 

بتصنیع منتجات المیاه واإلسكان الرائدة التي فهي تقوم  ،هي شر�ة رائدة عالمیًا في قطاع اإلسكان ومواد البناء LIXIL یذ�ر أن:  LIXIL شر�ةحول لمحة 
بتكر تكنولوجیا رائدة على مستوى ت الیا�اني،تراث الالمنازل حقیقة واقعة للجمیع في �ل مكان. �االعتماد على  أفضل تحل تحد�ات الحیاة الحقیقیة ، مما �جعل

من خالل تصمیم هادف وروح ر�ادة األعمال وتفاني  بذلك؛قوم تهو �یف  LIXIL. لكن اختالف فضللأل العالم لصنع منتجات عالیة الجودة تحول المنازل
، ®INAXو ،®LIXILوهي  الصناعة،من خالل العالمات التجار�ة الرائدة في  النهجفي تحسین إمكانیة الوصول للجمیع ونمو األعمال المسؤولة. �أتي 

فخورون بتصنیع منتجات تمس حیاة أكثر  دولة، 150زمیل �عملون في أكثر من  00007من  أكثر. -®Tostem، وAmerican Standardو ،®GROHEو
 www.lixil.com. اكتشف المز�د عبر من ملیار شخص �ل یوم

 

 
 

 

http://www.lixil.com/

