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 من "غروهي" Tempesta 250إضافة جدیدة منعشة: دش الرأس الجدید 
 

 مم 250 �حدود �بیر قطرٍ � رشاش االستحمام الذي �غطي �امل الوجه •
دون المساومة من للمیاه  اً مستدام اً استخداممن "غروهي"،  EcoJoy المتكامل المیاه تدفق قّیدمُ  وفریُ  •

 على تجر�ة االستحمام
 خیارات المنتج المختلفة لتلبیة رغبات العمالء الشخصیة •

 

من األلمان �الحصول على دش الرأس السخي �الماء  %55ال یزال رشاش االستحمام شائعًا وعصر�ًا: إذ یرغب 
. فمن خالل رشاش االستحمام الذي مثل قطرات المطر رذاذ �امل الجسمحیث �غطي نمط ال خالل استحمامهم،

یتم  ذيال ،من "غروهي" Tempesta 250ن دش الرأس الجدید ، فإمم 250 �حدود �بیر قطرٍ � الوجه �غطي �امل
في ألمانیا، مثیٌر لإلعجاب في �ل جانب من  في مدینة الهر تصنیعه في مر�ز �فاءة االستحمام الخاص

مناسب  كما أنه ،بسیط مع لمسة نهائیة أنیقة من الكرومالجوانب. و�عود الفضل في ذلك، إلى شكله الرقیق وال
 خیاراتمن المرونة في التثبیت �فضل  اً �بیر  اً فر قدر یوّ فإنه  عصري. �اإلضافة إلى ذلك،م الحمام الامیلتص تماماً 

مجموعة مع ذراع ، وفي إطار �دش رأس واحد ةمتاحو  دائري أو مر�ع في تصمیمٍ  والتي تأتي لمختلفة:المنتجات ا
 .الدش أو �نظام دش �امل

 

، بتحقیق رة للمیاهالموفّ  من "غروهي" EcoJoy بتقنیة، المجهز من "غروهي Tempesta 250وَ�ِعُد دش الرأس 
في لترات  9.5 االستهالك �حدودد تدفق الماء إذ �قلل ُمقیّ من دون الشعور بتأنیب الضمیر:  االستحمام براحة

�شكٍل تدفق المیاه  استمرار ات الصنابیرتضمن الهندسة المثالیة لفوه�شكٍل مستدام. وفي الوقت نفسه،  الدقیقة
من األلمان  ٪66 مع مثاليو�تناغم �شكٍل دون المساومة على األداء.  ممیزة وهائلة من لتجر�ة استحمامقوي، 

 االستدامة في حیاتهم الیومیة. تحقیق على مالذین یبحثون عن دش �ساعده
 

الرا�ط من "غروهي" من خالل  Tempesta 250 �مكنك تحمیل الصور العالیة الجودة الخاصة بدش الرأس الجدید

 .التالي
 

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

 
-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

https://grohegroup-my.sharepoint.com/personal/g183455_grohe_com/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ncm9oZWdyb3VwLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2cxODM0NTVfZ3JvaGVfY29tL0VyVXoyejVteTdWT2szZXA4MmFnSER3QlRfT3J4d2VkdWRlNjc4anJsMmlyZUE%5FcnRpbWU9WGw5c29ERHAyRWc&id=%2Fpersonal%2Fg183455%5Fgrohe%5Fcom%2FDocuments%2F1%5FGROHE%20X%2FPress%20kit%20International%2FBathroom%20Trade%20Press%2FGROHE%20Tempesta%20250%2FGROHE%20Tempesta%20250%20Pictures
https://grohegroup-my.sharepoint.com/personal/g183455_grohe_com/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ncm9oZWdyb3VwLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2cxODM0NTVfZ3JvaGVfY29tL0VyVXoyejVteTdWT2szZXA4MmFnSER3QlRfT3J4d2VkdWRlNjc4anJsMmlyZUE%5FcnRpbWU9WGw5c29ERHAyRWc&id=%2Fpersonal%2Fg183455%5Fgrohe%5Fcom%2FDocuments%2F1%5FGROHE%20X%2FPress%20kit%20International%2FBathroom%20Trade%20Press%2FGROHE%20Tempesta%20250%2FGROHE%20Tempesta%20250%20Pictures
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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 " 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

American و ،®GROHEو، ®INAX، و®LIXILوهي  الصناعة،من خالل العالمات التجار�ة الرائدة في  النهجالمسؤولة. �أتي 

Standard ،وTostem®- .فخورون بتصنیع منتجات تمس حیاة أكثر من  دولة، 150زمیل �عملون في أكثر من  00007من  أكثر
  .comwww.lixil. اكتشف المز�د عبر ملیار شخص �ل یوم

 
 

http://www.lixil.com/

