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ز �التحكم اآلمن في درجة تحكم �امل: مجموعة منظم الحرارة من "غروهي" تتمی
 الحرارة ومیزات توفیر المیاه �كفاءة

 
• GROHTHERM 800 أحدث جیل من منظمات الحرارة التي من شأنها تعز�ز راحة  :1000و

 االستحمام
 استهالك المیاهتصمیم مر�ح للتحكم الدقیق في درجة الحرارة وحجم  •
من  %74یتطلع المستهلكون إلى حلول المنتجات المالئمة للعائالت: أظهر استطالع الرأي أن  •

 االستحمام اآلمن لهم وألطفالهمأهمیة المستهلكین �قدرون 
 

 

لذلك . تدفق المیاه ودرجة الحرارة�شكل منظم الحرارة عنصرًا أساسیًا وفي صلب �ل استحمام، حیث �قوم بتنظیم 
ة. و�تیح أحدث منظم الحرارة من "غروهي" المجال أمام عمال المناسب حلول المنتجاتمن المهم تزو�د العمالء �

 لتياCoolTouch . فمن خالل تقنیة بتزو�د عمالئهم �أمان إضافي وراحة في االستحمام واضعي الخططالتر�یب و 
، تعمل "غروهي" على تلبیة متطلبات العمالء 1000و GROHTHERM 800 تتواجد في �ل من منظم الحرارة

األسطح التي منتجات مع  االستحمام من المستهلكین عن دش ٪74یبحث إذ  لناحیة السالمة وهي محددة للغا�ة:
 ،1000و GROHTHERM 800 . و�قدم منظم الحرارةأثناء االستحمام و�التالي تمنع الحروق  ال تتحول إلى ساخنة

یتوقعها العمالء  ، التيجودة والتصمیمال عروفة لناحیةومعاییر عالیة م فمیزات متعددة الوظائو أحدث التقنیات
أصبح التحكم ، المر�حة ProGrip�فضل مقا�ض نه على ذلك، فإ"غروهي". عالوًة من العالمة التجار�ة العالمیة 

 أكثر مالءمة. من "غروهي"في منظمات الحرارة 
 

 GROHTHERM 1000 Performanceسهل: تحكم دقیق وتر�یب 

 GROHTHERM 1000ریوف، GROHTHERMكما �ل منظمات الحرارة المثبتة على الحائط في إطار مجموعة 

Performance   وتضمن تقنیة سهولة التر�یب .CoolTouch حاجز من الماء  من "غروهي" المتكاملة، تشكیل

 دش االستحمامدرجة حرارة ماء  اً سطح ال یتجاوز أبد وفي المحصلة: .البارد بین الماء الساخن وسطح المنتج

 GROHTHERM 1000 Performance. �اإلضافة إلى ذلك، یتضمن و�التالي �حمي �شكل موثوق من الحروق 

حتى مع یدین ملیئة �الصابون أو  �جعلها مالئمة لالستخدام دببمع هیكل م المر�حة ProGripمقا�ض  میزات

من المستهلكین  ٪59: اً ضرور�ًا الحفاظ على المیاه �كفاءة أمر  عتبر� عصر�ین،�النسبة للمستهلكین ال مع األطفال.

 من "غروهي" الطلب EcoButton. وتلبي مستدامیدعم أسلوب حیاة یتطلعون إلى دش االستحمام الذي 
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. و�عود الفضل في ذلك، أثناء االستحمام ٪50االستهالكي عن طر�ق تقلیل استهالك المیاه بنسبة تصل إلى 

 GROHTHERMعند تر�یب  ً أ�ضاالمتكاملة، وتعمل هذه المیزة الموفرة للماء  AquaDimmer Eco لتقنیة 

و�التالي، �مكن للمستخدمین توفیر المیاه القیمة عند استخدام الدش الیدوي مع في حوض االستحمام.  1000

�قدم أداًء  GROHTHERM 1000من الواضح أن . للمیاه عند ملء حوض االستحمام �امل االستمتاع بتدفق

 .دون المساومة على متعة االستحماممن المیاه  الحد من استخدامما یتیح ، كامالً 
 

 GROHTHERM 800 Cosmopolitan :معدنیة مر�حةمقا�ض مع  تصمیم �سیط وجذاب

أعلى معاییر  جمع�الذي و  المدمجحرارة اللمنظم ، التفضیالت الحالیة GROHTHERM 800 Cosmopolitanیلبي 

 .البسیط والتر�یب التثبیت ، تضمن هذه المجموعةPerformance و�ما في سلسلة .الجودة والتكنولوجیا والتصمیم

عصري. �ما أن المقا�ض جمیع متطلبات تصمیم الحمام األنیق وال منظم الحرارةاألسطواني النحیف ل یلبي الشكل

على تصمیمه تؤ�د  ،GROHTHERM 800 Cosmopolitanالمعدنیة المر�حة الخاصة �منظم الحرارة الجدید

دمجة، في " المErgorim�تم ضمان السالمة وسهولة االستخدام المر�ح من خالل "و  .التنظیف ولةاألنیق وسه

، من "غروهي" EcoJoyتقنیة  �فضل. و �الصابون الملیئة  حتى مع الیدین المبللة أومن أجل السیطرة التامة  الخلف

من  ٪50 �ساهم في الحد من استهالك المیاه بنسبة GROHTHERM 800 Cosmopolitanفإن منظم الحرارة 

 دون تخفیض مستوى تجر�ة االستحمام.
 

 درجة الحرارةتحكم دقیق في 

 GROHTHERM و GROHTHERM 1000 Performance، فإن أثناء االستحمام األماناحة و الر للحصول على 

800 Cosmopolitan مجهزان بتقنیةTurboStat ."تفاعل منظم الحرارة �سرعة  وتضمن هذه المیزة، من "غروهي

على درجة حرارة الماء ثابتة طوال مدة  و�دقة مع التغیرات المفاجئة في ضغط المیاه ودرجة الحرارة والحفاظ

المستخدمین من رفع درجة الحرارة عن غیر قصد و�حراق  من "غروهي" SafeStop 38 °Cزر  ام. و�منعاالستحم

درجة مئو�ة لمز�د  43من درجة حرارة الماء القصوى إلى  ه الحد�مكن SafeStop Plus، في حین فإن خیارأنفسهم

 �مجموعة دش السلسلة الجدیدة متاحة أ�ضاً  في األسر التي لدیها أطفال. خاصةً  میزة مفیدة، وهي من األمان

، �شكٍل اثنین عدد االستحمامرشاش التي تتضمن من "غروهي"  Tempestaالیدوي مع الدش  جتمعةالم االستحمام

 .مم 900أو  600 قضبان االستحماممع  اختیاري 
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 ".غروهي أكسالرقمیة الجدیدة "اكتشف ما هو قادم وجدید من خالل تجر�ة منصتنا 
 

 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 
 �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 البحث : و�أتي"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 یدأكس 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 فهي تقوم  شر�ة رائدة عالمیًا في قطاع اإلسكان ومواد البناء،هي  LIXIL : یذ�ر أن LIXIL شر�ةحول لمحة 
المنازل حقیقة واقعة للجمیع في �ل مكان. �االعتماد  أفضل المیاه واإلسكان الرائدة التي تحل تحد�ات الحیاة الحقیقیة ، مما �جعل

. لكن اختالف لألفضل ع منتجات عالیة الجودة تحول المنازلبتكر تكنولوجیا رائدة على مستوى العالم لصنت الیا�اني،تراث العلى 
LIXIL  من خالل تصمیم هادف وروح ر�ادة األعمال وتفاني في تحسین إمكانیة الوصول للجمیع ونمو األعمال  بذلك؛قوم تهو �یف

 Americanو ،®GROHE، و®INAX، و®LIXILوهي  الصناعة،من خالل العالمات التجار�ة الرائدة في  النهجالمسؤولة. �أتي 
Standardو ،Tostem®- .فخورون بتصنیع منتجات تمس حیاة أكثر  دولة، 150زمیل �عملون في أكثر من  70000من  أكثر

 www.lixil.com. اكتشف المز�د عبر من ملیار شخص �ل یوم
 

 
 

 

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/
http://www.lixil.com/

