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 إعادة تجدید المنتج األ�قونة: سمارت" من "غروهي" یورو"
 

: الجیل الرا�ع من "یورو سمارت" من "غروهي" یثیر اإلعجاب �خیارات المنتجات 1999المفضل عند الجمیع منذ العام  •
 المتنوعة

 من دون تالمس�جمع بین مزا�ا الخالط بید واحدة والراحة أول صنبور هجین متعدد الوظائف من "غروهي"  •
  المتكامل على تعز�ز سالمة المستخدم منظم الحرارةو تعمل الخیارات الجدیدة للمقبض  •

 
 

صنبور "یورو سمارت" للحمام. ومنذ ذلك  لاألسطورة رقم واحد: منذ أكثر من عشر�ن عامًا، أطلقت "غروهي" أو 
، صنابیر العالمة التجار�ة المنتج األكثر مبیعًا من دن منازع في محفظةلیصبح  اً تطور خط اإلنتاج سر�عالحین، 

. وفي حین، لم �طرأ أي تغییر على للمحترفین في جمیع األوقات �النسبة منتج مفضلونجح في ترسیخ موقعه �
الدائم في مجموعة "یورو والتطو�ر اإلنتاج، عملت "غروهي" على ضمان تحقیق النمو  لخطالخصائص الرئیسیة 

عصر�ة. ومع ف مع االحتیاجات الستمر في التكیّ لكي ��ما یتماشى مع متطلبات المجتمع المتغیرة و  سمارت"،
من خالل أحد منتجاتها األساسیة ، ُتعید "غروهي" تشكیل 2021إعادة إطالق مجموعة "یور سمارت" في یونیو 

 مستقبلي. ذات توجهمعاصر ووظائف  تصمیمٍ 
 

:" تطورت "یورو سمارت" منطقة أورو�ا والشرق األوسط وشمال أفر�قیا، رئیس لیكسیل في جوناس بر�نوالدوقال 

تغییرات بیئتنا في السوق. تشهد  ةمجد�وهو أمر �الغ األهمیة إذا �نت ترغب في تقد�م منتجات  مع �ل جیل،

 جبر األزمةتُ  . حالیًا،ستجا�ة لالحتیاجات المتغیرة من خالل حلول المنتجات الجدیدةلال حن �حاجةون مستمرة،

"یورو  قمنا بتطو�ر نسخة هجینة من، لذلك .إعادة التفكیر في معاییر النظافة العالم، علىعالمیة الصحیة ال

بدائل المقبض، هو  ،مثال آخر تالمس لتعز�ز النظافة.والتشغیل من دون  تجمع بین التشغیل الیدوي  سمارت"،

وحقیقة أن �ل مستهلك لد�ه متطلبات مختلفة: �مكن  ،المعیشیة المختلفة لألوضاع الطبیعة المعقدةالتي تعكس 

مثالیة لألطفال و�بار السن في  الدائر�ة، مقا�ضالعمل الیومي لألطباء، في حین أن ال سهیلالطو�لة ت مقا�ضلل

و�شكل "یورو سمارت" دلیًال مثالیًا �أن االبتكار ال �قتصر على المنتجات الجدیدة. إذ أن  منازل متعددة األجیال.

 ،هذه الحلول التي تتمحور حول اإلنسانإن  .المنتجات األساسیةتشكیل إعادة  اً �عني أ�ض ،�طر�قة مالئمةاالبتكار 

 ".منازل أفضل قتحقیتمكننا من س
 

 تنوع المنتجات في أبهى صورها
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مع إعادة إطالق صنبور الحمام "یورو سمارت"، تؤ�د "غروهي" على ر�ادتها في مجال االبتكار: فإن العالمة 

للمنتجات. یر�ز تطور خط �الكامل ولكنها تقدم أ�ضًا خیارات جدیدة تقدم تصمیم معاصر فحسب،  ال التجار�ة

حاالت االستخدام  األخذ �االعتبارمع  او�تم تنفیذه لها أغراض خاصة،منتجات  تقد�معلى  إنتاج "یورو سمارت"

والفضل  مسك المقبض�ساهم في تسهیل عملیة  "یورو سمارت" المقبض الدائري على سبیل المثال، : المخصصة

لألشخاص ذوي المهارات الحر�یة المحدودة  في ذلك �عود إلى مر�ز زر اإل�قاف. وهذا �جعل خیارات المنتج مثالیة

. أما خیارات "یورو سمارت" للجمیع �العیش �شكل مستقل قدر اإلمكان ألطول فترة ممكنة �سمح، و ودور الرعا�ة

و�التالي  للقطاع الصحي، فمجهزة �مقبض �الغ الطول، الذي یتیح المجال أمام األطباء لتشغیل الصنبور �مرفقهم،

ي انعكاس مثالي هترتبط خیارات المقبض المختلفة ارتباطًا مباشرًا �حیاة الناس، و و . األسطح تقلیل التالمس مع

 اهم�سإذ  :التثبیت أ�ضًا حرفیة یتضمن. وهذا "غروهي" التصمیم الذي یتمحور حول اإلنسان الذي تعتمده لنهج

 .عملیة التثبیت في تسهیل هیكل المنتج المائل الجدید
 

. وهي تجمع بین مزا�ا مزا�ا إضافیة عندما یتعلق األمر �النظافة الهجینة من "یورو سمارت"،وتقدم الخیارات 

مكن للمستخدمین تحدید ما إذا �انوا یر�دون استخدام و� الصنابیر الیدو�ة والصنابیر التي تعمل من دون تالمس.

عندما ال  تكاملة.الم هزة االستشعارأجالیدوي أو استخدام تقنیة اللمس من خالل تنشیط تدفق المیاه عبر  مقبضال

لجعل وانتقال التلوث. و خطر انتشار الجراثیم  الحد منتكون هناك حاجة للمس الصنبور عند غسل الیدین، یتم 

مع ، فإن خط منتجات "یورو سمارت" مجهزة لألسر التي لدیها أطفال و�بار السن خاصةً  ،األمور أكثر مالءمة

 صبحمكن أن تحیث � ،منظم الحرارة الصغیر المدمج. و�عود الفضل في ذلك إلى تقنیة التوقف اآلمن الجدیدة

 لمنع اإلصا�ات الناجمة عن الحروق. ،درجة الحرارة محدودة
 

ولكن صنابیر "یورو سمارت"، لدیها المز�د لتقدمه: لتحقیق الراحة اإلضافیة، یتیح خیار الصنبور المتحرك مرونة 
إنتاج تدعم تقنیات توفیر المیاه والطاقة المدمجة في خط و . أو تنظیف الحوضمثالي لغسل الشعر كاملة، وهو 

"غروهي . فعلى سبیل المثال، فإن تقنیة جهود المستهلكین لتحقیق أسلوب حیاة أكثر استدامة "یورو سمارت"،
تدفق المیاه مع إثراء المیاه �الهواء، و�التالي ضمان التدفق المثالي  تساهم في الحد من، EcoJoy إ�كو جوي"

 .للمستهلكین المهتمین �البیئةممتاز  اً خیار ، ما �شكل مع توفیر الموارد القیمة لهائلوا
الحجم الصغیر والمضاعف، و�قدم حًال  بینیتوفر خط إنتاج "یورو سمارت" من "غروهي"، �خمسة أحجام، تتراوح 

واضعي و  الخاصة �عمال التر�یب لمفاهیم الداخلیة الشاملة�كمن في ا والجزء األفضل ع للعمالء.ألي مشرو 

فیما یتعلق ل الصنبور التي تكمِ  المطا�قة في محفظة "غروهي"، Euro Ceramics�جدون فسوف  ،الخطط
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ظائف. عالوًة على ذلك، یتوفر خط إنتاج "یورو سمارت" في محفظة "غروهي" الخاصة �المطا�خ، التصمیم والو �

 لمفاهیم التصمیم المنسقة.ما �جعل "یورو سمارت" خیارًا مثالیًا 
 

 ".أكسغروهي اكتشف القادم و�ل ما هو جدید عبر تجر�ة منصتنا الرقمیة الجدیدة "

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

 
-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 

 �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
 

منتجات المیاه واإلسكان الرائدة التي بتصنیع 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، 150ملون في أكثر من زمیل �ع 00007من  أكثر. -®Tostem، وAmerican Standardو ،®GROHEو
 www.lixil.com. اكتشف المز�د عبر من ملیار شخص �ل یوم

 

http://www.grohe-x.com/
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