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من "غروهي" تنجح في إقناع الخبراء  Zedraالمطبخ "أفضل األفضل": صنابیر 
 2021والمستهلكین وتحصد جائزة ابتكار المطبخ 

 
أفضل  -تحصد "الجائزة الذهبیة GROHE Zedra: "غروهي ز�درا" 2021جائزة ابتكار المطبخ  •

 األفضل" عن فئة "أحواض وصنابیر المطبخ"
خاص على راحة المستخدم واالبتكار وفوائد المنتج والتصمیم و�یئة  لجنة التحكیم الضوء �شكلٍ  سلطت •

 ملالع
الرذاذ الثالثي مهام المطبخ الیومیة �استخدام  سهیل�ساهم في ت GROHE Zedra"غروهي ز�درا"  •

 المبتكر
 

. فلقد حصدت مجموعة صنابیر المطبخ GROHE Zedraیثق المستهلكون �شكٍل رسمي �مزا�ا "غروهي ز�درا" 
أفضل األفضل" عن فئة "أحواض وصنابیر المطبخ" في إطار جائزة -الذي أُعید ابتكارها على "الجائزة الذهبیة

لصنبور المطبخ  تلقائيالتشغیل الإعجابها �عن ، لجنة التحكیم والمستهلكون ". ولقد أعر�ت 2021"ابتكار المطبخ 
، هي الرذاذ GROHE Zedraالمالئمة للمستخدمین التي تتمیز بها من بین المیزات العدیدة . و ووظائفه المتنوعة

یوفر راحة إضافیة  "غروهي"، حیثفي مجموعة منتجات  عامل ممیز وفر�د إلى حٍد �عید، عدالذي �ُ و  الثالثي،
تصمیم یر�ز غروهي": " مثاًال رائعًا عن فلسفة المنتجات الخاصة بـ Zedra. وتشكل میةلتحد�ات المطبخ الیو 

. وتشكل جائزة المستهلك التي أكثر استدامة للمیاه اً استهالك ما یتیح أ�ضاً  ،أحدث التقنیاتو�جمع على المستهلك 
و�یئة  سهولة االستعمالدرجات عالیة في مجاالت التصمیم واالبتكار و ، والتي شملت GROHE Zedraحصدتها 

 ، هي الحل األمثل ألي مشروع مطبخ.Zedra، برهانًا جدیدًا على أن صنابیر العمل وفوائد المنتج للمستخدمین
 

 جمیع االحتیاجاتمعالجة مرنة ل الحل المثالي دائمًا:

، لالستخدام اً ومر�ح اً �جب أن �كون عملی، ولكنه �اختصار فقطًا جید عصري ال �جب أن یبدو صنبور المطبخ ال
 من GROHE Zedraجب أن �شكل مساعدًا حقیقیًا في المطبخ. فمن خالل وظائفها المتنوعة، تتوفر مجموعة و�

یوفر ذراع و .�ل یوم في المطبخ اً حقیقی �طالً  میزات،الم ما �جعله من خالل هذه الكروم ولمسة الفوالذ الخارق،
 في الفر�دة فتكمن . أما المیزةالمرونة وهو مثالي لتحضیر الخضار أو تنظیف الحوض ،القابل للسحب شاشالر 

، فإن لتنظیف األوساخ غیر التقلید�ة من األحواض اً الحاجة إلى رذاذ مكثف جد : فعندالثالثي المتكامل الرذاذ
یوفر الرذاذ و .لشطف الخضار اً عتبر �خاخ االستحمام مثالیینما �ُ ف الرذاذ الذي یبدو �الغبار �شكل الخیار المفضل،

 اشیتراجع ذراع الرش . و�مجرد االنتهاء من المهمة،عند ملء األواني التناثر�منع  ًا ونظیفاً قو�ًا الرقائقي رذاذ
: على تر�یب الصنبور اً هذا ینطبق أ�ض. و سهلالسلس و المكانه �فضل نظام اإلرساء المغناطیسي إلى �سهولة 
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، حیث �صبح من "غروهي" FastFixation Plus التثبیت السر�ع اإلضافي اموالفضل في ذلك �عود إلى نظ
 مهمة سهلة. GROHE Zedraالمطبخ مع  وتحدیث ، ما �جعل إمكانیة تطو�رالتثبیت خاٍل من المتاعب

 

ومع ذلك فهو یوفر ما �صل إلى  األداء نفسه مع �میة أقل من المیاه؟ یتمتع الرذاذ الذي یبدو �الغبار �القوة،
من أجل استهالك  ینحقیقیالرواد ، من الZedra، ما �جعل من صنابیر من الماء مقارنة ببخاخ االستحمام 70٪

، القابل للسحب اش�اإلضافة إلى ذلك، یتیح زر اإل�قاف المؤقت المدمج على ذراع الرش میاه أكثر استدامة.
ما �ساعد المستخدمین ، في األواني، سبیل المثالعلى ، إ�قاف تدفق المیاه أثناء التنقل نستخدمیالمجال أمام الم

من  Zedraو�التالي، فإن صنابیر  المطبخ عن طر�ق الخطأ. طاولة فیضان على توفیر المیاه ومنعهم من
 المز�د من راحة المستخدم واالستهالك المستدام للمیاه لمطا�خ عمالئك."غروهي" تعني 

 

 : إذ تضمنمن حیث السالمة والصحةخاصة مزا�ا غروهي" من " Zedra�اإلضافة إلى ذلك، تقدم صنابیر 
. وهذا ما �جعل من الممرات المائیة الداخلیة المخصصة عدم مالمسة الماء للرصاص والنیكل داخل الصنبور

 من "غروهي" أكثر أمانًا خاصًة لألسر التي لدیها أطفال. Zedraصنابیر
 

 EasyTouch تقنیة Zedraلمسة عصر�ة: تلبي 

 من خاللمر�حة ال دائمًا عملیة سهلة وتلقائیة. وتكمن اإلضافة Zedra، تقدم صنابیر النظر عن قوة الرذاذ�غض 
تتیح و من "غروهي". EasyTouchالخاصة بتقنیة  Zedra، وهي نسخة Zedra Touch من خالل المتاح النظام

تحقیق  . وهذا من شأنه ضمانأو الكوع معصمهذه التقنیة للمستخدمین التحكم في تدفق المیاه بلمسة الید أو ال
�مكن و عند طهي اللحوم أو األسماك. وخاصةً ، وهو مثالي لألیدي المتسخة، صحیة إضافیة في المطبخ شروط

عبر صمام خلط مدمج �ضمن درجة حرارة میاه آمنة و�منع ، EasyTouchلوظیفة  اً ضبط درجة الحرارة مسبق
 الحروق.

 

  .الرا�ط التاليللمز�د من المعلومات والمواد اإلعالمیة یرجى االطالع على  
 

   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

https://grohegroup-my.sharepoint.com/personal/g183455_grohe_com/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ncm9oZWdyb3VwLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2cxODM0NTVfZ3JvaGVfY29tL0VoTUNSVlhNUlVkTXJ1REFpMGZ6VWgwQmlXU1paQ2VmUC1jdXJfd2NxVGJGWmc%5FcnRpbWU9VUJnaThqSHAyRWc&id=%2Fpersonal%2Fg183455%5Fgrohe%5Fcom%2FDocuments%2F1%5FGROHE%20X%2FPress%20kit%20International%2FKitchen%20Trade%20Press%2F3%5FGROHE%20Zedra%2FGROHE%20Zedra
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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 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 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 المیاه واإلسكان الرائدة التي تحل تحد�ات الحیاة الحقیقیة ، مما �جعل

. لكن اختالف لألفضل بتكر تكنولوجیا رائدة على مستوى العالم لصنع منتجات عالیة الجودة تحول المنازلت ا�اني،الیتراث 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،تجار�ة الرائدة في من خالل العالمات ال 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.lixil.com/

