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BASIN BÜLTENİ 

 
Tam kontrol: GROHE termostatik batarya portföyü, güvenli sıcaklık 
kontrolü ve etkin su tasarrufu özellikleri ile hayran bırakıyor 
 

● GROHTHERM 800 ve 1000: En son termostatik bataryalar kuşağı duş konforunu 

iyileştiriyor 

● Hassas sıcaklık ve su hacmi kontrolü için ergonomik tasarım  

● Tüketiciler, aile dostu ürün çözümleri istiyor: Araştırmalar, tüketicilerin %74’ünün kendileri 

ve çocukları için güvenli bir duşa değer verdiğini gösteriyor1 
 

Su akışı ve sıcaklığı düzenleyen termostatik batarya, her duşun merkezinde yer alıyor. En son 

GROHTHERM termostatik bataryaları, tesisatçıların ve planlamacıların müşterilerine daha fazla 

güvenlik ve duş konforu sunmasına imkân veriyor. Hem GROHTHERM 800 hem de GROHTHERM 

1000’de bulunan Akıllı CoolTouch teknolojisi ile, GROHE tüketicilerin son derece spesifik olan 

güvenlik taleplerini karşılıyor: Tüketicilerin %74’ü duş sırasında ısınmayan, dolayısıyla da yanmayı 

önleyen ürün yüzeylerine sahip bir duş arıyor.2 GROHTHERM 800 ve 1000, en son teknolojiyi, çok 

fonksiyonlu özellikleri ve müşterilerin global GROHE markasından beklediği ünlü yüksek kalite ve 

tasarım standartlarını sunuyor. Dahası, ergonomik ProGrip kumanda kolları sayesinde, GROHE’nin 

termostatik bataryalarını kontrol etmek hiç olmadığı kadar rahat.  

 
Hassas kontrol ve basitleştirilmiş montaj: GROHTHERM 1000 Performance 
GROHTHERM yelpazesindeki tüm duvardan ankastre termostatik bataryalar gibi, GROHTHERM 

1000 Performance da kolay montaj sağlıyor. Entegre GROHE CoolTouch teknolojisi, sıcak su ile 

ürün yüzeyi arasında bir soğuk su bariyeri oluşturuyor. Sonuç: Asla duşun su sıcaklığını aşmayan, 

bu sayede de yanmaya karşı güvenli koruma sağlayan bir yüzey. Ayrıca, GROHTHERM 1000 

Performance, hem sabunlu ellerle hem de çocuklar için kullanımı kolaylaştıran tırtıklı yapısı ile 

ergonomik ProGrip kumanda kollarına sahip. Modern tüketiciler için, verimli su kullanımı olmazsa 

                                                  
1 explorare & GROHE, duş çalışması, Haziran 2020; Almanya, Büyük Britanya, Fransa, Hollanda, Danimarka, Rusya ve Mısır, toplam 3.500 katılımcı. 
Katılımcıların %74’ü, duş sisteminin kendileri ve çocukları için güvenli olmasını önemli bulduklarını belirtti. 
2 explorare & GROHE, duş çalışması, Haziran 2020; Almanya, Büyük Britanya, Fransa, Hollanda, Danimarka, Rusya ve Mısır, toplam 3.500 katılımcı. 
Katılımcıların %74’ü, duş sisteminin kendileri ve çocukları için güvenli olmasını önemli bulduklarını belirtti 
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olmaz: Tüketicilerin %59’u sürdürülebilir bir yaşam tarzını destekleyen bir duş istiyor.3 GROHE 

EcoButton, duş sırasında su tüketimini %50’ye varan oranlarda düşürerek bu tüketici talebini 

karşılıyor. Entegre AquaDimmer Eco sayesinde, bu su tasarrufu özelliği aynı zamanda küvete 

GROHTHERM 1000 montajında da çalışıyor. Kullanıcılar bu şekilde hem el duşunu kullanırken 

değerli sudan tasarruf edebilecekler hem de küveti doldururken tam su akışının keyfini 

sürebilecekler. GROHTHERM 1000, açık şekilde eksiksiz performans sağlayarak duş keyfinden 

taviz vermeksizin suyun azaltılmasına izin veriyor. 

 

Çekici, ergonomik metal kumanda kolları ile minimalist tasarım: GROHTHERM 800 
Cosmopolitan 
GROHTHERM 800 Cosmopolitan, günümüzün kompakt termostatik batarya tercihini karşılayarak en 

yüksek kalite, teknoloji ve tasarım standartlarını bir araya getiriyor. Performance serisi gibi, bu ürün 

yelpazesi de basit montaj sağlıyor. Termostatik bataryanın ince, silindirik silueti, şık ve modern banyo 

tasarımının tüm gereksinimlerini karşılıyor. Yeni GROHTHERM 800 Cosmopolitan’ın şık tasarımına 

vurgu yapan yekpare metal kumanda kolları kolaylıkla temizlenebiliyor. Güvenlik ve ergonomik 

kullanım kolaylığı, ıslak veya sabunlu ellerle dahi güçlü kavrama için arkadaki entegre ‘Ergorim’ ile 

güvence altına alınıyor. GROHE EcoJoy teknolojisi sayesinde, GROHTHERM 800 Cosmopolitan 

duş deneyimini azaltmadan su tüketimini %50’ye varan oranlarda düşürüyor.  

 

Hassas sıcaklık kontrolü  
En üst düzeyde duş kolaylığı ve güvenliği için, GROHTHERM 1000 Performance ve GROHTHERM 

800 Cosmopolitan, GROHE TurboStat teknolojisi ile donatıldı. Bu özellik, termostatik bataryaların su 

basıncı ve sıcaklıktaki ani değişikliklere hızlı ve hassas şekilde cevap vermelerini ve duş boyunca 

su sıcaklığını sabit tutmalarını sağlıyor. GROHE 38° SafeStop Butonu, kullanıcıların sıcaklığı 

yanlışlıkla yükseltip kendilerini yakmalarını önlerken, opsiyonel SafeStop Plus ise, ekstra güvenlik 

için maksimum su sıcaklığını 43° ile sınırlamak gibi özellikle çocuklu evler için faydalı bir özelliğe 

sahip. Yeni seri aynı zamanda iki akışlı GROHE Tempesta el ve tepe duşu, opsiyonel olarak 600 

veya 900 mm duş sürgüsü ile kombinlenen duş seti olarak da mevcut. 
 

Sırada neyin olduğunu, yeni dijital deneyim platformumuz GROHE X üzerinde keşfedin. 

                                                  
3 explorare & GROHE, duş çalışması, Haziran 2020; Almanya, Büyük Britanya, Fransa, Hollanda, Danimarka, Rusya ve Mısır, toplam 3.500 katılımcı. 
Katılımcıların %74’ü, ürün yüzeyinin ısınmaması ve kendilerini yanmaktan korumasını önemli bulduklarını belirtti. 
 

http://www.grohe-x.com/
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Bizi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve YouTube üzerinden sosyal medyada takip edin. 

 

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
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