
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BASIN BÜLTENİ 

 
Mükemmel eş: GROHE, müşteri taleplerini karşılamak için eşgüdümlü 
mutfak konseptleri sunuyor  

● Tek bir kaynaktan güçlü ikili teklif: GROHE mükemmel uyumlu form ve fonksiyona sahip 

batarya ve eviyeler sunuyor 

● Kişiselleştirme özgürlüğü: özenle düzenlenen renk ve yüzeylere sahip GROHE PVD 

eviyeler, SmartControl batarya ile tamamlanıyor 

● Yaşam boyu dayanıklılık: En son kaplama teknolojisi PVD sayesinde, ürünlerin yüzeyleri 

üç kat daha sert ve çizilmeye karşı on kat daha dirençli 

 

Mutfak yalnızca fonksiyonel bir mekân olmaktan çıkalı uzun zaman oldu. Hem evin merkezi hem 

de aileler ve dostlar için çok fonksiyonlu bir buluşma noktası haline geldi. Bu süreçte, mutfak 

alanı kişisel zevkin ifade edildiği bir noktaya dönüşürken, tüketiciler de konfigürasyon 

seçenekleri ve kişiselleştirme arayışındalar. Bu durum, eviyenin etrafındaki 60 cm’nin 

tasarlanması ile ilgili olarak profesyonelleri yeni gereksinimler ve zorluklar ile karşı karşıya 

bırakıyor. Perfect Match felsefesi doğrultusunda, GROHE uyumlu renklerde eşgüdümlü batarya 

ve PVD eviye yelpazesi ile yeni tasarım standartlarını belirliyor. Mimarlar ve planlamacıların, 

müşterilerine “Cool Sunrise”dan “Hard Graphite” veya “Warm Sunset”e kadar dikkatlice seçilmiş 

çok yönlü bir renk seçkisi sunabilmesi tam seçme özgürlüğünü mümkün hale getiriyor. 

 

“Eşgüdümlü mutfak konseptlerimiz ile, ortaklarımıza projeleri için olağanüstü mutfak tasarımları 

yaratma imkânını sağlıyoruz,” diyen EMENA LIXIL Global Tasarım Lideri Patrick Speck, 

“Zamanın ötesinde olmak, GROHE Colors Koleksiyonumuzun şekillendirilmesinde önemli bir rol 

oynadı; uzun süre neşe getirmesi gereken sabit sıhhi tesisat donanımlarından bahsettiğimizden 

renklerin ve yüzeylerin cesur olması ama halen hemen göze çarpmaması gerekiyor. En son iç 

mekân trendleri, zamanın ötesine geçen tasarım ve tavizsiz yüksek kalite standartlarımız 

arasında bir denge bulmamız kilit önemde,” diye ekledi. 



   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

GROHE SmartControl: Çok yönlü & minimalist 

GROHE SmartControl mutfak yelpazesi ile mimarlar ve planlamacılar mutfak konseptlerinin öne 

çıkmasını sağlayabiliyorlar; en üst düzey tasarım çeşidi ile bir araya gelen en son teknoloji, 

SmartControl bataryayı her mutfağın en önemli parçası haline getiriyor. Yelpaze, her zevke uygun 

bir tasarım sunuyor: Tüketiciler, GROHE Colors Koleksiyonu’nda bulunan üç tasarım ve 10’a 

varan farklı renk ve yüzey arasından dilediklerini seçebilirler. Örneğin, organik Essence tasarımı 

altın “Cool Sunrise” ve bakırsı “Warm Sunset”ten “Hard Graphite”ın kentsel görünümünün cilalı 

ve fırçalanmış versiyonlarına kadar tüm mevcut çekici renkleri ile, her mutfağın atmosferine 

mükemmel uyum sağlıyor.  

GROHE SmartControl sadece görünümü ile değil, fonksiyonelliği ile de görenleri hayran bırakıyor. 

SmartControl mutfak bataryası, kumanda kolu kullanmak yerine, sezgisel bas ve çevir kullanım 

sunuyor. Tüketici, su akışını başlatmak için butona basıyor. Bu, dirsek veya bilek ile de kolaylıkla 

çalışıyor ve her iki elin de meşgul ya da kirli olduğu anlar için ideal. Butonu çevirerek, su miktarı, 

su tasarruflu eco-jet’ten güçlü jet akışına doğru hassas şekilde ayarlanabiliyor. Ayrıca, spiralli 

varyantlar SmartControl porföyünü tamamlıyor ve müşterilere mutfakta maksimum rahatlık 

sunuyor. 

 

GROHE PVD eviyeler: Güzel tasarım olağanüstü kalite ile buluşuyor 

SmartControl yelpazesi ile uyumlu olarak, GROHE paslanmaz çeliğin yanı sıra, mutfakta 

Premium görünüm için "Brushed Cool Sunrise", "Brushed Hard Graphite" ve "Brushed Warm 

Sunset" yüzeyleri ile de temin edilebilen tezgahaltı PVD eviyeler sunuyor. GROHE Colors 

Koleksiyonu’nun yenilikçi imalat süreci sadece cazip tasarımlar çıkarmakla kalmıyor aynı 

zamanda özellikle dayanıklı yüzeylerin yaratılması ile de sonuçlanıyor. Aslen uzay 

mühendisliğinden gelen teknoloji, yüzey kalitesinde yeni bir standart belirledi. Kromdan üç kat 

daha sert ve çizilmelere karşı on kat daha dayanıklı bir yüzey sadece mükemmel bir renk 

yelpazesini garanti etmekle kalmıyor aynı zamanda yüzey kalitesinde yeni bir standart da 

belirliyor. Aynı zamanda, günlük işler daha da keyifli hale geliyor: Tüm PVD eviyelerde bulunan 



   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 cm derinliğindeki ferah hazneler, bol hareket alanına ve büyük kapları kolaylıkla temizlemek 

için yeterli yere sahip olduğunuz anlamına geliyor. Ayrıca, GROHE Whisper Teknolojisi de 

gürültüleri minimuma indiriyor. 

 

 

 

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

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

 
*** 

 

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

