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 مفاهیم مطبخ منسقة لتلبیة متطلبات العمالء "غروهي" تقدم إنها مطا�قة:
 

في الشكل  مثالي طا�قة �شكلٍ متقدم "غروهي" صنابیر وأحواض واحد:  مصدر من قوي  مزدوج عرض •
 والوظیفة

ستكمل من "غروهي" بتشطیبات وألوان منتقاة �عنا�ة وتُ  منPVD أحواضحسب الطلب:  حر�ة التعدیل •
 SmartControlخالل صنابیر التحكم الذ�ي 

ثالث بأقوى ، فإن منتجات األسطح PVD أحدث تكنولوجیا الطالءوذلك �فضل  :تانة مدى الحیاةم  •
 مرات ومقاومة للخدش �عشر مرات

 
متعدد  وملتقى للمنزل المحور المر�زي أصبح  فلقد عملیة تنفیذ�ة.مساحة  ، مجردالمطبخ منذ فترة طو�لة لم �عد

 حیث یبحثعن الذوق الشخصي  لتعبرتطورت مساحة المطبخ  ووفقًا لذلك،. الوظائف للعائالت واألصدقاء
�قدم هذا للمحترفین متطلبات وتحد�ات جدیدة فیما �ضفاء الطا�ع الفردي. و و  اإلعدادعن خیارات  ون المستهلك
معاییر تصمیم تضع "غروهي"  . وفي إطار فلسفة الحل األمثل،سم حول الحوض 60 �حدود تصمیمیتعلق ب

. و�مكن للمهندسین المعمار�ین وواضعي �ألوان متطا�قة PVDوأحواض  صنابیرجدیدة مع مجموعة منسقة من ال
ولون  الصافي الشمسلون شروق  مجموعة متنوعة من األلوان المختارة �عنا�ة منالخطط أن �قدموا لعمالئهم 

، والتي ظهار الصناعة الدقیقة لكل قطعةالتي تساعد على إ Hard Graphiteوألوان  المصقول غروب الشمس
 تتیح الحر�ة الكاملة في االختیار.

 

 :"منطقة أورو�ا والشرق األوسط وشمال أفر�قیا لیكسیل فيلیكسیل للتصمیم العالمي  ، رئیس�اتر�ك سبیكوقال 
 ". وأضاف:"تصمیمات مطا�خ متمیزة لمشار�عهم تحقیقمن خالل مفاهیم المطبخ المنسقة لدینا، نتیح لشر�ائنا 

ان "غروهي"، إذ �جب أن تكون األلوان مجموعة ألو  حدیثفي تًا رئیسی اً دور أو انعدام الزمن، الخلود  یلعب
الفرح لفترة  حققتر�یبات ثابتة �جب أن ت نتحدث عن إذ أننا ة،دقیق�جب أن تبقى ولكن ال والتشطیبات جر�ئة، 

الجودة العالیة التي ال  توازن بین أحدث االتجاهات الداخلیة والتصمیم الخالد ومعاییرال تحقیق . و�شكلطو�لة
 أمرًا أساسیًا �النسبة لنا". ،هوادة فیها

 

 : متنوعة ومحدودة جداً من "غروهي" SmartControlالتحكم الذ�ي 

واضعي �مكن للمهندسین المعمار�ین و  من "غروهي"، SmartControlمن خالل مجموعة التحكم الذ�ي للمطبخ 
 امیمإلى جنب مع مجموعة متنوعة من التص اً إبراز مفاهیم المطبخ الخاصة بهم: أحدث التقنیات جنب الخطط

 المجموعة تصمیم یناسب �ل األذواق:. وتقدم هذه میزة �ارزة في أي مطبخ SmartControlالمطلقة تجعل صنبور 

 توفرهاألوان وتشطیبات مختلفة  10وما �صل إلى  امیممن بین ثالثة تص واالنتقاء �مكن للمستهلكین االختیار
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 األساسي �كل األلوان الجذا�ة من الذهبي Essence"غروهي". فعلى سبیل المثال، یتوفر تصمیم مجموعة ألوان 
" وصوًال إلى المظهر الحضري من خالل المصقول غروب الشمسلون  لنحاسي"" واالصافي لون شروق الشمس"

، أو المصقولة لمعةفي اإلصدارات الم ظهار الصناعة الدقیقة لكل قطعةالتي تساعد على إ Hard Graphiteوألوان 
 .متناغم مع أجواء المطبخ تناسب �شكلٍ تو�التالي 

 

من "غروهي" اإلعجاب فقط من خالل مظهره وشكله، بل أ�ضًا من خالل  SmartControlال یثیر التحكم الذ�ي 
لبدء تدفق و تلقائیة.عملیة دفع ودوران  SmartControlیوفر صنبور المطبخ الذراع، من استخدام  بدالً ف وظائفه.

لحظات لتلك ال وهو مثالي معصم،�سهولة مع الكوع أو ال اً �عمل هذا أ�ض. و �ضغط المستهلك على الزر، المیاه
�مكن ضبط �میة المیاه بدقة من  وعن طر�ق تحو�ل الزر، عندما تكون �لتا الیدین مشغولتین أو غیر نظیفتین.

 SmartControlتكمل المتغیرات اإلضافیة القابلة للسحب مجموعة . و النفاثة البیئیة الموفرة للمیاه إلى النفاث القوي 
  وتوفر لعمالئك أقصى درجات الراحة في المطبخ.

 

 تصمیم جمیل یلبي الجودة الفائقةمن "غروهي":  PVDأحواض 

، PVDالمالئمة، مجموعة مختارة من أحواض  SmartControlتقدم "غروهي"، من خالل مجموعة التحكم الذ�ي 
" المصقول غروب الشمسلون " و"الصافي لون شروق الشمس التي تتوفر من الفوالذ المقاوم للصدأ إلى جانب "

 ممتاز لى مظهر، للحصول عظهار الصناعة الدقیقة لكل قطعةالتي تساعد على إ Hard Graphiteوألوان 
جذا�ة فحسب، بل تؤدي  امیمإلى إنتاج تص "غروهي"تؤدي عملیة التصنیع المبتكرة لمجموعة ألوان  وال للمطبخ.

ء، وأرست دسة الفضاهذه التقنیة في األصل من هن وتأتي خاص. �شكلٍ ومستدامة أسطح متینة  تقد�مإلى  اً أ�ض
بثالث مرات من  ومتانة أكثر صال�ة تتمیز �أنهاسطح سطح. هذه األاأل ونوعیة جودةًا في مجال جدیدمعیارًا 

لألحواض  ولكنه �سمح أ�ضاً األلوان الرائعة، ال �ضمن فقط  ، األمر الذيللخدوش �عشر مرات ةالكروم ومقاوم
�افة  تتمیز: و المهام الیومیة أكثر متعة تجعلو  مقاومة أصعب متطلبات االستخدام الیومي للمطبخ. صنابیروال

ما �عني أن لد�ك مساحة �بیرة للمناورة و�افیة لتنظیف األواني الكبیرة  ،سم 20واسعة �عمق  �أوعیة PVDأحواض 
 ضوضاء إلى الحد األقصى.من "غروهي" تقلیل ال Whisper، تتیح تقنیة . �اإلضافة إلى ذلك�سهولة

 

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

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

