
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BASIN BÜLTENİ 

GROHE Baulines: modern bir banyo çözümü için çok yönlü ve 
fonksiyonel bir ürün 
 

● Modern, fonksiyonel ve makul fiyatlı: GROHE Baulines, yenilenmiş bir tasarım ve 

genişletilmiş özellikler ile sunuluyor 

● Her proje için doğru seçim: Bau Ceramic ve Bau Accessories ile mükemmel şekilde 

eşleşen GROHE Baulines,  banyo planlamasını sadeleştiriyor. 

● Zahmetsiz montaj: GROHE FastFixation sistemi sayesinde, GROHE Bau’nun montajı 

hızlıca ve kolaylıkla yapılıyor 

 

Müşterilerin yüksek kaliteli banyo çözümleri ve en gelişkin tasarım açısından beklentileri 

yükseliyor. Ancak günün sonunda, bir ürün için verilen karar sıklıkla bir bütçe meselesidir. Eksiksiz 

banyo çözümleri ve banyo bataryalarında dünyanın önde gelen markası GROHE, yeni yollar 

açıyor. GROHE Baulines batarya portföyü giriş düzeyinde gerçek çok yönlülük ile akıllı özelliklere 

sahip modern bir tasarımı makul fiyat etiketi ile sunuyor. Dahası, Baulines, tesisatçıların ve 

planlamacıların artan müşteri taleplerine uygun bir eksiksiz banyo portföyü ile cevap vermesini 

sağlayarak her şey tek bir kaynaktan ve tasarım ve fonksiyondan tavizler vermeksizin alınmasına 

olanak tanıyor.  

 

GROHE Baulines – banyo planlamasını basitleştiriyor 
İster mekânınız sınırlı olsun isterse bütçeniz, GROHE Baulines tesisatçıların ve planlamacıların 

modern banyo atmosferini sadece birkaç basit adımda yaratmasını sağlayarak banyo 

planlamasını çok daha rahat hale getiriyor. Baulines batarya, Bau Ceramic ve Bau Aksesuarları 

tasarım ve fonksiyon olarak eşleşerek tamamen eşgüdümlü bir tasarım konsepti yaratıyorlar. 

GROHE’nin Bau Ceramic serisinin en son üyesi ise, SoftClose özellikli yeni İnce Klozet Kapağı. 

45 mm’nin altındaki yüksekliği sayesinde, müşteriler kolaylıkla bu yeni klozet kapağına 

geçebiliyorlar. QuickRelease özelliği de klozet kapağının temizlik için kolaylıkla sökülebilmesini 

sağlıyor. 



   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Baulines banyo bataryalarının yeniden lansmanı yapılan tasarımı ile, müşteriler iyileştirilen konfor 

alanından faydalanıyorlar: konik çıkış uçlu genişletilmiş açı, daha uygun bir su akışı sağlayarak 

el yıkarken suyun sıçramasını önlüyor. Dahası, ürün güvenlik ve sağlık açısından avantajlar 

sunuyor: Güneydoğu Asya’nın en sürdürülebilir tesislerinden biri olan Tayland’ın Klaeng 

şehrindeki LIXIL fabrikasında kullanılan yenilikçi çinko pres döküm işlemi sayesinde, batarya 

güvenli su keyfi sunuyor. Sadece kirlerin girememesi için bataryanın yüzeyi pürüzsüz şekilde 

kapalı olmakla kalmıyor, aynı zamanda suyun kurşun ve nikel içermediğinden emin olmak için, 

özel iç su yolları da bulunuyor. Bu iç su yolları ile gövde malzemesi arasında hiçbir temas 

olmadığından, sıcak su ile dış yüzey arasında, sıcak yüzeylerden kaynaklanan yanmayı önleyen 

bir bariyer de bulunuyor. Bu, özellikle çocuklu evler için daha da güvenli. 

 

Sürdürülebilir ürün çözümlerine duyulan ihtiyaç artıyor. Dolayısıyla, GROHE Baulines’ı seçmek 

için bir başka önemli sebep de tüm bataryaların su tasarrufu sağlayan GROHE EcoJoy 
teknolojisi ile donatılmış olması. Bir akış sınırlayıcı su tüketimini dakikada on litreden beş litrenin 

biraz üzerine düşürüyor. Ayrıca, bir perlatör suyu hava ile zenginleştirerek geleneksel bataryalar 

ile aynı hacimli deneyimi sağlıyor. Bu şekilde, herkes konfordan taviz vermeksizin günlük 

yaşamında su tasarrufu sağlamak üzere kolaylıkla kendi katkısını yapabiliyor.  

 

Modern mutfakta sadelik – GROHE Bau Kitchen  
Bu banyo ürünlerine ek olarak, GROHE’nin Baulines mutfak yelpazesi aynı ölçüde fonksiyonel ve 

makul fiyatlı modern ve şık bir mutfak planlamaya yardımcı oluyor. Farklı tasarım ve 

yüksekliklerdeki bataryalardan oluşan bir seçki en büyük kapların dahi rahatlıkla doldurulmasına 

imkân vererek, müşterilere mutfakları için çok yönlü seçenekler sunuyor. Banyodaki muadilleri 

gibi, tüm Baulines mutfak bataryaları GROHE Zero teknolojisi ile temin edilebiliyor. Özel iç su 

yolları sayesine, suyun kurşun ve nikel ile hiçbir teması olmuyor. Aynı zamanda, eşgüdümlü 

tasarım için, GROHE bataryalar ile uyumlu paslanmaz çelik ve kompozit lavabolar da sunuyor.  

 

 



   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

+++ Banyo ve mutfak için GROHE Baulines hakında daha fazla bilgi ve basın malzemeleri için, 

lütfen bu BAĞLANTIYA tıklayın. +++ 
 
Sırada neyin olduğunu, yeni dijital deneyim platformumuz GROHE X üzerinde keşfedin. 

Bizi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve YouTube üzerinden sosyal medyada takip edin. 

*** 
 
 

https://lion.box.com/s/3cyfilr7tgk2rwjgvnab6683pnf41xha
http://www.grohe-x.com/
https://www.facebook.com/GROHE.enjoywater/
https://twitter.com/grohe
https://www.instagram.com/grohe_global/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/17888/
https://www.youtube.com/c/GROHE

