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 میزاتتجمع بین ال للمطبخ العصري: صنابیر "یوروسمارت" الجدیدة من "غروهي"
 تالتثبی ودوالحد األدنى من جه تجددالمر�حة والتصمیم الم

 
یؤدي إلى تقلیص الوقت المناسب  من "غروهي" Fast Fixation Plusالتثبیت السر�ع اإلضافي تر�یب فعال وسهل:  •

 للتثبیت.
 �قدم "یوروسمارت" من "غروهي" مجموعة واسعة من الخیارات �أسعار مناسبة. مثالي لكل مشروع: •
مع احتیاجات المستخدمین  واسعة النطاقال"یورسمارت" من "غروهي"  میزاتناغم تحدیث ذ�ي لالستخدام الیومي: تت •

 .العصر�ین
 
 

لذا، فإن توقعات المستهلكین فیما یتعلق �المطا�خ الحدیثة �بیرة، �ذلك عندما صبح المطبخ قلب وجوهر المنزل. أ
ون ذات جودة عالیة �اإلضافة یتعلق األمر �الصنبور، الذي �جب أن �كون مساعدًا ذ�یًا للمهام الیومیة، وأن �ك

. ومع التحدیث العصري لخالط محدودةال اتمیزانیالتناسب مع و� أهمیة أن �كون جذا�ًا من الناحیة الجمالیةإلى 
، تقدم "غروهي" العالمة التجار�ة العالمیة لحلول Eurosmartشهیر "یورو سمارت" المغسلة الكالسیكي ال

، فإن الممیزات مع خیارات التصمیم الجدیدةو الحمامات الكاملة وتجهیزات المطا�خ، منتج مناسب لكل مطبخ. 
 Eurosmart"یورو سمارت" مناسب، یتیح  ر حول المستخدم والتر�یب الخالي من المتاعب و�سعرٍ التي تتمحو 

 مجموعة أكثر فعالیة من حیث التكلفةتقد�م واضعي الخطط، لتر�یب و على االقائمین من غروهي المجال أمام 
 تلبي احتیاجات العمالء.و 
 

 مثالي لكل مشروع –مطبخ "یورو سمارت" من "غروهي" 

تجدید  �عمل على في مشروع واسع النطاق أونخرطًا م واضع الخطط،إذا �ان عامل التر�یب أو  النظر،�غض 

، یتطلع العمالء إلى الحصول على المز�د من الخیارات. ، فإنه عندما یتعلق األمر �منتجات المطبخخاص مطبخٍ 

 بدائلمجموعة واسعة من ال� د عمال التر�یب وواضعي الخططومع إطالق "یورو سمارت"، فإن "غروهي" تزوّ 

للعمالء المحكومین  األولیة، ما �جعل من مطبخ "یورو سمارت" مناسب تماماً  فئة األسعار ي إطاروالمیزات ف

 فیما یتعلق �الجودة.مع توقعات عالیة �میزانیتهم 
 

واثنین من متوسطة وعالیة أنابیب و  ،Cو U يحرف  منخفض �جسد�شكلٍ  "یوروسمارت" من "غروهي"، میزیت

 على شكل صنبور اً على ذلك، یتوفر أ�ض عالوةً  .غیر المعفوالذ خارق �روم المع أو التشطیبات، �اإلضافة إلى 

القابل للسحب  الصنبورتوفر أنواع إذ  :تضیف میزات األداء المر�حة مستوى آخر من الراحةو  .مثبت على الحائط
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�اإلضافة إلى ذلك، فإن المتغیرات  .مرونة �املة في المطبخوالدوران �اإلضافة إلى خیارات الرش المختلفة 

: �المقارنة مع الصنابیر التقلید�ة، فإن صنبور المستقبلبرهان المطبخ من المحددة ذات المیزات المستدامة تجعل 

على توفیر الطاقة ألن الماء البارد  من "غروهي"، �ساعد المستخدمین SilkMove ESمجهزة بـ "یورو سمارت" 

. أضف إلى ذلك، فإن صنابیر "یورو سمارت" التي تتضمن تقنیة "غروهي إ�كو یتدفق في وضع الرافعة الوسطى

لتوفیر الموارد  ةمثالی، وُتعتبر تمیز �غطاء رأس �قلل من تدفق المیاه دون المساومة على األداء، تEcoJoyجوي" 

 .مة أثناء تنظیف األطباقالقیّ 
 

و�عود الفضل في ذلك للعملیة : المز�د من المزا�ا من حیث السالمة والصحة "غروهي"،وتقدم "یوروسمارت" من 

، حیث تتیح "یوروسمارت" أمام المستهلكین إمكانیة االستمتاع �میاه الزنك المدرفلالمبتكرة فیما یتعلق بتشكیل 

ممرات  اً ب، بل توجد أ�ضالشوائ و�التالي عدم دخولعلى إغالق سطح الصنبور �سالسة  ، �قتصر األمرآمنة. وال

الممرات المائیة إضافًة إلى ذلك، فإن هذه  .مائیة داخلیة مخصصة للتأكد من خلو الماء من الرصاص والنیكل

وجود حاجز بین الماء الساخن والسطح الخارجي لتجنب الحروق على من خالل الداخلیة ال تالمس الجسم 

لألسر  ، خاصةً آمنة �شكٍل �بیرهذا ما �جعل من صنابیر "یوروسمارت" من "غروهي" و  عالیة السخونة.األسطح 

 التي لدیها أطفال.
 

 من "غروهي" Fast Fixation Plusاإلضافي التثبیت السر�ع  سهولة التر�یب �فضل

لصنابیر  التثبیت الخالي من المتاعب من "غروهي"، Fast Fixation Plus�ضمن التثبیت السر�ع اإلضافي 

 المناسب الوقت ، حیث یتم تقلیصالسر�ع الوقت التثبیتنظام یوفر إذ المطبخ "یوروسمارت" �خطوات �سیطة. 

. �ما التر�یب من تلبیة طلبات العمالء �كفاءةعلى القائمین  أمام ، و�التالي تتیح المجال٪70بنسبة تصل إلى 

مجموعة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع األحواض  "غروهي" أ�ضًا، لتحقیق حلول المطبخ المتكاملة، توفر

 لتزو�د العمالء بتحدیثات المطبخ الذ�ي.سهلة ال مثیل لها،  طر�قة تقدم، و�التالي وأنظمة النفا�ات الكسسواراتوا

 

وللحصول على المواد اإلعالمیة عن "یوروسمارت" من "غروهي" �اإلضافة إلى حلول للمز�د من المعلومات 
 .الرابط التالي الشاملة، یرجى االطالع علىالمطبخ 

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

 
-انتهى-  

https://lion.box.com/s/wcup4wn3smo9jvpzo3op9ud9nn6i8mr6
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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 ولدیها) والحمامات للمطا�خ( الصحیة التجهیزات تور�د في عالمیاً  الرائدة الشر�ة GROHE : ُتعتبر GROHEشر�ة عن محةل

 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
 

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/

