
   
 
 
 
 
 
 
BASIN BÜLTENİ 

 
Yeni GROHE Rainshower SmartActive el duşu maksimum duş 
keyfini zahmetsiz montaj ile bir araya getiriyor 
 

● El duşunun arkasındaki GROHE SmartTip kumanda, akış biçimleri arasında rahat 

geçişe imkan veriyor 

● Yenilikçi GROHE DripStop teknolojisi, Rain ve Jet akış modlarında damlatmayı en 

düşük seviyeye indiriyor 

● GROHE TileFix ve QuickFix pratik montaj yardımcıları sayesinde, minimal çaba ile 

montaj 

 
Duş, bir keyif ritüeli olarak gitgide önem kazanıyor: Almanların yarısı uzun bir duş almayı 

seviyor, hatta üçte birinden fazlası, strese karşı ilk çare olarak duşu görüyor.1 GROHE’nin en 

son duş inovasyonu, bu müşteri ihtiyaçlarına en doğru cevabı sunuyor: akıllı fonksiyonlara ve 

sezgisel kullanıma sahip Rainshower SmartActive el duşu, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 

biçimlendirilmiş konforlu duş keyfini yaşamasına izin veriyor. Aynı zamanda, uygun duş 

sürgüsünün mevcut deliklere denge diskleri olmaksızın takılabilmesi ile, tesisatçıların montaj 

sırasında harcaması gereken çabayı da azaltıyor. Bu ideal bir kombinasyon ve katılımcıların 

%47’sinin2 gelecekte el duşunu değiştirmek istediği düşünüldüğünde, oldukça umut verici. 

 

Maksimum konfor için akıllı fonksiyonlar – montaj sırasında dahi hizmetinizde 
İki yeni teknoloji sayesinde, GROHE Rainshower SmartActive el duşu GROHE ürün 

yelpazesindeki en yenilikçi el duşu olma özelliğini taşıyor: GROHE SmartTip control ile 

donatılan el duşunun üç akış modu arasında sezgisel olarak geçiş yapmak için ergonomik 

tasarımlı el duşunun arkasına parmak ucu ile dokunmak yeterli. Duş başlığının merkezinde, 

yuvarlak ve yıldız biçimli jetler güçlü bir ActiveMassage akış sunuyor. Jet akışı, örneğin 

egzersizin ardından vücudun enerjisini tamamen yenileyebiliyor. Şampuan, bu güçlü akış ile 

özellikle hızlıca durulanabiliyor. Orta düzey su basıncı tercih edildiğinde, dairesel olarak 

düzenlenen su çıkış noktaları zarif yağmur duşu sağlıyor. 

                                                 
1 explorare & GROHE, duş çalışması, Haziran 2020; Almanya, Büyük Britanya, Fransa, Hollanda, Danimarka, 
Rusya, Mısır, toplam 3.500 katılımcı. 
2 A.g.e. 



   
 
 
 
 
 
 
Duş konforunu iyileştiren bir diğer detayı ise el duşunu kapattıktan sonra meydana gelen 

rahatsız edici damlamayı minimize eden Rain ve Jet akış modlarındaki yeni, pratik GROHE 

DripStop fonksiyonu oluşturuyor. Bu, GROHE’nin önemli bir müşteri talebine verdiği cevap: 

Almanların %81’i duşun su damlatmamasını önemli buluyor. 

 

Müşterinin kişisel döşeme tarzına uygun mükemmel eşgüdümlü bir banyo tasarımı için, 

GROHE Rainshower SmartActive el duşu iki boyutta (130 mm ve 150 mm), 11 renkte (GROHE 

Colors koleksiyonu, chrome kaplama veya beyaz sprey kaplama) ve iki farklı tasarımda 

(yuvarlak veya kare) temin edilebiliyor. Bu, ürünü GROHE Rainshower 310 SmartActive veya 

Rainshower 310 Mono gibi tepe duşları, Rainshower Yan Duşlarının yanı sıra ankastre 

termostatik bataryalar veya yenilikçi GROHE SmartControl duş sisemi ile kombinlemek için 

ideal kılıyor. 

 

Maksimum duş keyfi, ince Rainshower SmartActive tasarımına mükemmel şekilde uyum 

sağlayan, sadece 22 mm çapındaki duş sürgüsü ile tamamlanıyor. Dahası, birlikte verilen el 

duşu askısı da esnek şekilde ayarlanabiliyor ve GROHE EasyReach raf, duş jelleri ve 

şampuanlarının saklanması için idealdir.3 Pratik QuickFix sistemi, üst ve alt duvar 

desteklerinin mevcut deliklere göre ayarlanabilmesine izin veriyor.4 TileFix sayesinde, fayans 

düzleştirme diskleri eskide kaldı. GROHE Rainshower SmartActive’in tüm bu fonksiyonları, 

montaj için gerekli zamanı kesinlikle minimuma indiriyor. İster tadilat yapıyor olun ister yeni 

montaj: GROHE Rainshower SmartActive, montaj sırasında dahi maksimum rahatlık sağlıyor. 

 

+++ Yeni el duşu GROHE Rainshower SmartActive’in yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını 
buradan indirebilirsiniz. +++ 
  

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

 
 
 

                                                 
3 Alman katılımcıların %72’si duşta bir saklama seçeneğini tercih ediyor.  
4 Alman katılımcıların %69’u için, mevcut deliklerin montaj sürecinde kullanılabilmesi önemli.  

https://lion.box.com/s/awex9nd7ec174vg82lj9ke8o2gde94gt
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

