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أقصى قدر من  بین من "غروهي" �جمع Rainshower SmartActiveالدش الیدوي 
 التثبیت ودمع الحد األدنى من جه�االستحمام االستمتاع 

 
في الجزء الخلفي من الدش الیدوي یتیح  ،GROHE SmartTipنظام التحكم الجدید من "غروهي"  •

 الرذاذ الثالثة نماذجالتبدیل بین 
المنعش أو  رذاذال نموذجالحد من تسرب المیاه في � سمحمن "غروهي" ت GROHE DripStopتقنیة  •

 للرذاذ القوي  تدفقال
 من "غروهي" QuickFixو TileFixالحد األدنى من جهود التثبیت وذلك �فضل وسائل التثبیت العملیة  •

 
األلمان عن رغبتهم ومیلهم  نصفأهمیة متزایدة، حیث �ات من طقوس المتعة والراحة، إذ عّبر �كتسب االستحمام 

أحدث  وتعتبرتوتر واإلرهاق. العالج األول ضد ال ،ألكثر من الثلث منهم شكلفیما �، حمام لمدة طو�لةلالست
الدش الخیار الصائب لتلبیة احتیاجات العمالء: إذ یتیح "غروهي"،  التي تقدمها االستحماماالبتكارات في مجال 

، المجال أمام المستخدمین تلقائي، من خالل وظائفه الذ�یة ونظام التشغیل الRainshower SmartActiveالیدوي 
عمال أمام التثبیت  ودمن جه �ساهم في الحد وفي الوقت نفسه، رغباتهم. لالستمتاع �استحماٍم مر�ح یناسب

بدیلة. أقراص القائمة من دون الحاجة إلى  في الثقوبالدش � الحدید الخاصة سكة تثبیت �مكنحیث  التر�یب،
یرغبون في استبدال  ستطلعین٪ من الم47 إنواعد للغا�ة حیث  ،مثالي، وعالوة على ذلك اً مز�جو�شكل ذلك، 

 الدش الیدوي في المستقبل القر�ب.
 

 حتى أثناء التثبیت -درجات الراحةأقصى تحقیق وظائف ذ�یة ل

الدش نوعین من التقنیات الجدیدة التي یتضمنها،  من انطالقاً من "غروهي"،  Rainshower SmartActiveُ�عد 
 GROHE ذ�یة من "غروهي" بوحدة تحكمهو مجهز : فمن ضمن مجموعة منتجات "غروهي" الیدوي األكثر ابتكاراً 

SmartTip،  ٍعلى الجزء الخلفي من الدش الیدوي المصمم صبع اإل �سیطة �طرف حیث �مكن من خالل لمسة
توفر النفاثات الدائر�ة على ، وسط رأس الدشثالث نماذج من الرذاذ. ففي  بین تلقائي �شكلٍ االنتقال  �عنا�ة،

�عد یوم الرذاذ الخاص للتدلیك الفعال والمر�ح. و�منح الرذاذ طاقة جدیدة تمامًا، فعل سبیل المثال،  شكل نجمة،
 أن �كون  وفي حال �فضل المستخدم عمل طو�ل، یتیح التدفق القوي للرذاذ شطف الشامبو �سرعة و�شكٍل �امل.

. هذا إلى جانب تفاصیل إضافیة الرذاذ الخفیف �زخات المطرتضمن  الدائر�ة فوهاتفإن ال، ضغط الماء معتدالً 
خاصًة  "،من "غروهي GROHE DripStop میزة �التحدید ، وهيتعز�ز الراحة خالل االستحمام من شأنهاجدیدة 

المزعج �عد إغالق الدش  تسرب المیاه في نموذج التدفق القوي للرذاذ أو الرذاذ المنعش، والتي من شأنها الحد من
من األلمان  %81"غروهي" ألحد أبرز طلبات العمالء الرئیسیة، إذ اعتبر  �استجا�ًة من. وتأتي هذه المیزة الیدوي 
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من "غروهي"  Rainshower SmartActive�توفر و  أنه من المهم �النسبة لهم التحكم بتسرب المیاه من الدش.
 سلوبمع األ �طر�قٍة تتالءممنسق الحمام التصمیم مم، األمر الذي یتناسب �شكٍل مثالي مع  150ومم  130�حجم 

مجموعة "غروهي" لأللوان"، مطلي �الكروم أو (لون مختلف  11لتجهیزات األثاث. �ما �أتي بنحو الشخصي 
 Rainshowerمثل  للجمع بین دش الرأس مناسب ه�جعلما  هذاو و�تصمیم دائري أو مر�ع. لوحة الرذاذ البیضاء) 
310 SmartActive أو Rainshower 310 Mono وRainshower Bodysprays ،"و�ذلك مع  من "غروهي

�شكٍل خفي أو مكشوف أو نظام تحكم االستحمام المبتكر  GROHE Thermostats -منظم الحرارة من "غروهي"
 .GROHE SmartControlمن "غروهي" 

 

 مم فقط، 22�قطر  سلك دش االستحمام توافق ، من خاللدش االستحمامأقصى قدر من االستمتاع بج توّ �و 
فیما �عتبر الرف  .الرفیعSmartActive تصمیم القابل للتعدیل �مرونة مطلقة، والذي ینسجم تمامًا مع والقوس 

GROHE EasyReach "خاصیة  سمح. �ما تمثالي لتخز�ن جل االستحمام والشامبو من "غروهيQuickFix 
األقراص البدیلة �اتت  TileFixومع توفر القائمة.  الثقوبالحائط العلو�ة والسفلیة على  دعاماتبتعدیل  ،العملیة

عمال أل تقلیل الوقت الالزم من "غروهي" GROHE Rainshower SmartActiveإذ تتیح وظائف  من الماضي.
 GROHE Rainshower ، یوفرأو التثبیت الجدید إعادة التجهیز . وسواء في إطارالتر�یب إلى أدنى حد ممكن

SmartActiveقدر من الراحة، حتى خالل عملیة التر�یب. أقصى 
 

 على GROHE Rainshower SmartActiveي الجدید من "غروهي" و لـلدش الیدتحمیل صور عالیة الجودة ل 
  .الرا�ط هذا

 

   YouTube , LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook.:التواصل اإلجتماعي منصاتنا عبر مواقع تا�ع
 

-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

منتجاتها وتحمل  – 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

https://lion.box.com/s/awex9nd7ec174vg82lj9ke8o2gde94gt
https://lion.box.com/s/awex9nd7ec174vg82lj9ke8o2gde94gt
https://lion.box.com/s/awex9nd7ec174vg82lj9ke8o2gde94gt
https://www.youtube.com/channel/UCQJ47G61WExBdICtR-uezQg
https://www.linkedin.com/company/17888/
https://www.instagram.com/grohe_global/?hl=en
https://twitter.com/grohe
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 منتجات التغلیف استخدام هدف لنفسها GROHE حددت الكر�ون. �ما أكسید بثاني یتصل زات الصحیة �إنتاٍج محاید فیماللتجهی
 .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/

