
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BASIN BÜLTENİ 

“En İyinin İyisi”: GROHE Zedra mutfak bataryası, uzmanları ve 
tüketicileri ikna ederek 2021 Mutfakta İnovasyon Ödülü’nü kazandı 
 

● Mutfakta İnovasyon Ödülü 2021: GROHE Zedra, “Mutfak Bataryaları ve Eviyeleri” 

kategorisinde “Altın Ödül – En İyinin İyisi” ödülünü kazandı 

● Jüri heyeti, özellikle kullanıcı konforu, inovasyon, ürün faydaları, tasarım ve ergonomiye 

vurgu yapıyor 

● GROHE Zedra, yenilikçi Triple Spray teknolojisi ile mutfaktaki günlük görevleri 

basitleştiriyor 

 
Artık resmileşti: Tüketiciler, GROHE Zedra’nın niteliklerine güveniyorlar. Yeniden şekillendirilen 

mutfak bataryaları serisi, “Mutfak Bataryaları ve Eviyeleri” kategorisinde “Altın Ödül – En İyinin 

İyisi”ne layık görüldü. Jüri üyeleri ve tüketiciler, mutfak bataryasının sezgisel kullanımı ve 

fonksiyonlarının çeşitliliğinden etkilendiler. GROHE Zedra’nın birçok kullanıcı dostu özelliği 

arasından öne çıkanlardan biri de, bugüne kadar GROHE ürün portföyüne özel olan ve mutfaktaki 

günlük zorluklar karşısında daha da yüksek konfor sağlayan Triple Spray oluşturuyor. Zedra, 

GROHE’nin daha sürdürülebilir bir su tüketimini mümkün kılan en gelişmiş teknolojiler ile bir araya 

getirilen tüketici merkezli tasarımı içeren ürün felsefesinin muhteşem bir örneğini sunuyor. 

GROHE Zedra için verilen ve tasarım, inovasyon, kullanıcı rahatlığı, ergonomi ve kullanıcılar için 

ürün faydalları alanlarında yüksek skorları içeren tüketici ödülü, bir defa daha Zedra bataryasının 

her mutfak projesi için mükemmel çözüm olduğunu kanıtlıyor.  

 
Her zaman mükemmel uyum: Her ihtiyaç için esnek kullanım  
Modern bir mutfak bataryasının sadece iyi gözükmesi değil aynı zamanda fonksiyonel ve rahat 

kullanılabilmesi, yani bir başka deyişle, mutfakta gerçekten yardımcı olması gerekir. Çok yönlü 

fonksiyonları ile, Chrome ve Supersteel yüzeylerde temin edilebilen GROHE Zedra serisi bu 

gereksinimleri karşılıyor ve mutfakta her gün gerçek bir kahraman olmak için gerekli her şeye 

sahip. Esneklik sağlayan spiral kolu sebze hazırlamak veya lavaboyu temizlemek için ideal. Eşsiz 
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bir faydasını ise entegre Triple Spray oluşturuyor: Tavalardan inatçı lekeleri temizlemek için çok 

yoğun bir akışa ihtiyaç duyduğunuzda, Blade Spray akışını tercih ederken, Duş Akışı sebzeleri 

durulamak için ideal. Laminar Spray akışı, kapları doldururken sıçramayı önleyen güçlü, temiz bir 

akış sağlar. İşinizi bitirdiğinizde, duş başlığı magnetic docking özelliği sayesinde pürüzsüzce ve 

kolaylıkla yerine geri çekiliyor. Bu durum, bataryanın montajı için de geçerli: GROHE FastFixation 

Plus montaj sistemi sayesinde, zahmetsiz kurulum mutfağınızı GROHE Zedra’ya yükseltmeyi 

kolaylaştırıyor.  

 

Daha az suyla aynı performansı mı elde etmek istiyorsunuz? Blade Spray akışı güçlü olmasına 

rağmen, Duş Akışına kıyasla %70’e kadar tasarruf etmesiyle Zedra bataryaları daha sürdürülebilir 

su tüketiminde gerçek öncüler haline getiriyor. Ayrıca, spiral kolu üzerindeki entegre durdurma 

butonu da su akışını durdurarak kullanıcıların örneğin tencerelerin yerini değiştirirken, 

kullanıcıların sudan tasarruf etmesine yardımcı oluyor ve yanlışlıkla mutfak tezgahını su içinde 

bırakmasının önüne geçiyor. Dolayısıyla, GROHE Zedra bataryalar, müşterilerinizin mutfakları 

için daha fazla kullanıcı konforu ve sürdürülebilir su tüketimi anlamına geliyor. 

 

Dahası, GROHE Zedra bataryaları güvenlik ve sağlık açısından da avantajlar sunuyor: Özel iç su 

yolları, suyun batarya içinde kurşun ve nikel ile temasa geçmemesini sağlıyor. Bu ise, GROHE 

Zedra’yı özellikle de çocuklu evlerde daha da güvenli hale getiriyor. 

 
Modern bir dokunuş: Zedra EasyTouch ile buluşuyor 
Zedra bataryaları, akışın gücüne bakılmaksızın, her zaman kolay ve sezgisel kullanım sunuyor. 

Sisteme yapılan kullanışlı bir ekleme ise, GROHE’nin EasyTouch teknolojisinin Zedra versiyonu 

olan Zedra Touch. Teknoloji, kullanıcıların ellerinin, bileklerinin veya dirseklerinin tek bir dokunuşu 

ile su akışını kontrol etmelerine izin veriyor. Bu ise, mutfakta daha da hijyenik koşullar sağlaması 

ile elleriniz kirliyken ve özellikle de et veya balık pişirirken ideal. Sıcaklık, entegre karıştırma valfi 

üzerinden EasyTouch fonksiyonu için önceden ayarlanarak güvenli bir su sıcaklığını güvence 

altına alıyor ve yanmayı önlüyor. 

 
 
+++ Daha fazla bilgi ve basın malzemeleri için, lütfen şu BAĞLANTIYA tıklayın. +++ 

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

 

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.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

