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 الجدیدة GROHE SPAتجارب مائیة شاملة لجمیع الحواس: مجموعة 
 

الحصر�ة سیتم إطالقها في سبتمبر  GROHE SPAمساحة شخصیة ممیزة داخل المنزل: مجموعة  •
2021 

 نسى و�ارزةترسم مساحات وأشكال ال تُ  GROHE SPAممیزات الحمام الفر�دة من نوعها: مجموعة  •
نماذج دش و  GROHE Allureتصامیم إبداعیة متطورة تتناغم مع التكنولوجیا الدقیقة: "غروهي أللور"  •

 ألفضل استحمام Body Spraysالجسم  ورشاشاتCeiling Shower السقف
 

 تحقیق استرخاءثمین ل خاص المستهلكون عن وقتٍ یبحث على عكس العالم الخارجي الحافل �األمور والقضا�ا، 
المنزل،  داخل إلى هذه الدرجة. الوعي برفاهیة الفرد وصحتهمستوى  سبق أن وصللم �و الجسم والعقل والروح.

و�التالي، فإن توفیر المنتجات المناسبة لتلبیة . إل�جاد لحظة من الهدوء اً مر�ز� اً ما �كون الحمام مكانًا غالب
 ًا.أساسیًا أمر  ، ُ�عتبروالخاصة الشخصیة مساحتهم تكو�نالعالیة للعمالء ومساعدتهم في  متطلباتال
 

 2021ت، في سبتمبر والحماما للمطا�خ الصحیة التجهیزات تور�د في عالمیاً  الرائدة الشر�ةُتطلق "غروهي" 

 ة،الصحة والعافیة المتنامی اتالتجاه استجا�ةً  اتم تطو�ره، منتجات متمیزة مخصصة :GROHE SPAمجموعة 

، GROHE SPA. وتوفر مجموعة الحواس الخمس تناسب جمیع من نوعها تجارب مائیة فر�دة تحقیق بهدف

إنشاء حیز حر�ة  �غض النظر إن �نت تتطلع إلى تصمیم مساحة خاصة لمنتجع صحي أو حمامك الخاص،

والمواد والتشطیبات واأللوان المختارة والمتطورة  التصامیم اإلبداعیةتبرز وس احتیاجات عمالئك. خاص تناسب

 خاص �الحمام.مشروع التكنولوجیا المتطورة في أي  ، جنبًا إلى جنب مع�عنا�ة
 

:" منطقة أورو�ا والشرق األوسط وشمال أفر�قیا لیكسیل فيلیكسیل للتصمیم العالمي  ، رئیس�اتر�ك سبیكوقال 
 �شكٍل ملموسشغفنا بهذا العنصر الثمین ، نحن نحتفل �قوة المیاه ونبرز GROHE SPA من خالل مجموعة
الذین ، خاص للمهندسین المعمار�ین والمصممین �شكلٍ  المخصصة هذه المنتجات الجدیدة .في �ل التفاصیل

 . وهكذاجمیع الحواسل من شأنها أن تشكل حافزاً  یرغبون في تحو�ل حمامات عمالئهم إلى واحة منزلیة شاملة
تساهم هذه المجموعة في تحقیق و بوعدها بتوفیر "الصحة من خالل المیاه".  GROHE SPAتفي مجموعة 

مائیة ممیزة، والتي تتیح المجال أمام المستهلكین الستعادة طاقة الجسم والعقل والروح وتحقیق لحظات  تجارب
التي تتیح إنشاء حمامات  والمتطورة من الخصوصیة. وتبرز فرادة هذه المجموعة من خالل التصامیم اإلبداعیة

مجموعة األلوان المختارة �عنا�ة والتشطیبات تتیح المجال إن جر�ئة تبرز في أي مشروع. وفي الوقت نفسه، ف
 أمام المهندسین المعمار�ین والمصممین �إضافة لمسة شخصیة وخاصة".
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 GROHE Allure "روهي أللورة "غتحقیق الفخامة والرقي للحمامات من خالل عملیة تجدید و�عادة صیاغ

الشهیرة، لتصبح حالیًا جزءًا من  GROHE Allureجرى تحدیث وتجدید مجموعة صنابیر "غروهي أللور" 
بتصمیمه  یتمیز مثاًال على التصمیم الحقیقي الذي . وتشكل هذه الصنابیر األنیقةGROHE SPA مجموعة

واألكثر تناسقًا.  للنواحي الجمالیة الشاملة اً أكثر جاذبیة نظر  والرفیع �شكٍل استثنائي، حیث �ات الجذاب والبسیط
یثیر هذا الصنبور اإلعجاب، حیث �جمع بین أحدث التقنیات المائیة �حرفیة ألمانیة، مع تسلیط الضوء �شكٍل 

تجر�ة  ،حوض الخالطفي  في الفتحات الثالث التحكم الدقیقردة فعل لمسیة متمیزة، �ما یتیح  خاص على
الجدیدة، الفرصة أمام  GROHE Allure" روهي أللور. وتتیح "غالتفاعل ینعن طر�ق اللمس وتحس فر�دة

تشمل و .للذوق الشخصي لعمالئهم اً وفق اً تجر�ة حمام متناغمة تمام تحقیقل المهندسین المعمار�ین والمصممین
، لحوض االستحمام الماء شالل صنابیر على شكلصنابیر مثبتة على األرض و  اً المجموعة المتنوعة أ�ض

خیارات األذواق المتعددة في الحمامات، توفر مجموعة "أللور" . ولتلبیة تصمیم حمام شاملوالتي تتیح تقد�م 
وألوان  المصقول غروب الشمسولون  الصافي لون شروق الشمس : الكروم،األلوان والتشطیبات مختلفة من

Hard Graphite والتي تتوافق جمیعها �شكٍل مثالي مع الدقیقة لكل قطعةظهار الصناعة التي تساعد على إ ،
 "أللور" من "غروهي". تإكسسوارا

 
 منزلك فينشاء منتجع تجر�ة استحمام مخصصة إل 

والتي  المصممة حسب الطلب،من خالل اثنین من ممیزات الدش الجدیدة،  GROHE SPAستكمل مجموعة تُ 
 GROHE السقف دش. إذ تتمیز نماذج االستمتاع �المیاه النقیة تیحوت شخصیةتستجیب لعادات االستحمام ال

SPA Ceiling Shower، و�عود الفضل في ذلك، إلى حلول نظام الحمامفي رائع الشالل الإحساس  بتحقیق .
حیث لد�ك  ،وجد حدود لإلبداعی وال .اختیار أنماط الرش المختلفة والجمع بینها ، حیث �مكنكاالستحمام دش

. �ما یتوافق التصمیم مثالي لتلبیة احتیاجات عمالئك �شكلٍ  دش السقف، المصممةمرونة �املة في تصمیم 
 تطور على حٍد سواء.البسیط والم شكلیبرز ال، حیث مع التصمیمات الدائر�ة والمر�عةالرفیع للغا�ة للوحدات 

 

روتین االستحمام االرتقاء ب�، المجموعة الجدیدة وتسمح GROHE SPA Body Sprays الجسمكمل رشاشات وتُ 
 من خالل تنشیط النوافذ المنبثقة:یتم �طر�قة بدیهیة  التحكم. إذ أن الیومي من خالل التدلیك المائي النا�ض

، وتتیح المجال أمام المستخدمین للتبدیل بین من لوحة الغطاء فعند تنشیط المیاه، تخرج رشاشات االستحمام
تنسحب  الرذاذ المتدفق والرذاذ النشط �سهولة عن طر�ق تحو�لها. وعند إغالق الماء، فإن رشاشات االستحمام

 مساحة إضافیة في الحمام.دش تمامًا. أمام التصمیم الرفیع للغا�ة، فهو مناسب لتحقیق الللخلف وتندمج في 
 

ن مختلفة من اتتوفر �ألو  التي ،ر�عةتصمیمات مستدیرة وممن خالل  حر�ة االختیار الكاملةو�مكن ضمان 
"غروهي" لتتناسب مع أي نمط أو شكل الحمام. �اإلضافة إلى ذلك، فإن رشاشات االستحمام الجدیدة تتیح 
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وتجعل  الموفرة للمیاه. EcoJoy، والفضل في ذلك �عود إلى تقنیة تمكین استخدام المیاه �طر�قة صد�قة للبیئة
متعة االستحمام  المسؤولیة مع بنجاح بینمن السهل الجمع  GROHE SPAمن مجموعة  الجسمرشاشات 

 حقیقیة.ال
 

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

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

. لكن اختالف لألفضل بتكر تكنولوجیا رائدة على مستوى العالم لصنع منتجات عالیة الجودة تحول المنازلت الیا�اني،تراث العلى 
LIXIL  دة األعمال وتفاني في تحسین إمكانیة الوصول للجمیع ونمو األعمال من خالل تصمیم هادف وروح ر�ا 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/
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