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Ние сме семейство: Minta кухненски смесители от GROHE 

 

Независимо от това, колко скучна е работата, която трябва да 

направите в кухнята, Minta винаги ще ви помогне. 

Всяко семейство харесва разнообразието в кухнята и Minta ви дава 

точно това. Тази популярна и предлагаща голямо разнообразие от 

кухненски смесители серия от GROHE, сега представя свойте две нови 

попълнения - това са GROHE Minta Touch и GROHE Blue® Minta -  като и 

двете са оборудвани с най-новите технологии на пазара. 

 

Семейни черти 

 

Всички смесители от серията Minta притежават характерни черти, 

благодарение, на които не може да ги сбъркате. Това са 

минималистичните цилиндрични форми, създадени от дизайнерското 

студио на GROHE в Дюселдорф. Благодарение на тях, лесно може да 

познаете всички членове от семейството на Minta. Освен тези 

отличителни черти, всеки един член на семейството притежава и свой 

собствен характер. Серията предоставя избор от три различни чучура: 

извития чучур във формата на буквата C, заобления чучур във формата 

на буквата U, и чучура във формата на буквата L. Различните варианти 

с издърпващ се душ и аератор предлагат допълнително удобство при 

изпълнение на ежедневните задължения в кухнята. Плавното движение 

на ръкохватката, благодарение на технологията GROHE SilkMove® и 

силно устойчивото на замърсяване и потъмняване покритие GROHE 

StarLight®  хром или неръждаема стомана, превръщат всеки модел в 

незаменим помощтник в кухнята, предлагайки оптимална 

функционалност, винаги когато имате нужда. 
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Новите технологии гарантират съвършенна чистота и безупречна 

хигиена. 

 

GROHE Minta Touch е най-новото попълнение в семейството. Това е 

смесител за хора, които ценят иновативните технологии, точно толкова, 

колкото и естетическия дизайн. Наличен в два вида чучура с C или L 

форма, този хибриден кухненски смесител комбинира два различни 

начина на работа. Освен конвенционалния режим на работа, 

използвайки задействане с помощта на ръкохватка, пускането на водата 

може да се извърши и с леко докосване на тялото или чучура на 

смесителя – едно по-хигиенично, икономично и удобно решение. Ако 

ръцете ви са изцапани при работа в градината, ако пръстите ви лепнат, 

след като сте рязали плодове, месели кайма или месо –  с леко 

докосване на смесителя с предната част на ръката, може да 

задействате пускането на студена вода. За тези, които предпочитат 

смесена вода, трябва да оборудват своята Minta  с термостата 

Grohtherm Micro, който позволява предварително да определите 

температурата на водата, която искате да имате, при докосване на 

смесителя. GROHE Minta Touch може и да е най-малкото дете в 

семейството, но определено има голям потенциал за развитие.  

 

GROHE Blue
®
 Minta означава край на досадното мъкнене на тежки 

бутилки за вода 

 

GROHE Blue®  версията на Minta  с L чучур убеждава със своята 

красота, функционалност и грижа за околната среда. Тази кухненска 

система ви доставя приятна охладена и филтрирана вода направо от 

смесителя. Леко газирана, силно газирана или не газирана вода - 

избирате вие. Завъртете ръкохватката на желаната от вас степен и 

всеки член на семейството, ще се наслаждава на водата, която 
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предпочита. Това означава край на досадното и трудно носене на тежки 

бутилки минерална вода от магазина. Също така, вие подпомагате и 

опазването на околната среда, тъй като не е необходимо 

производството, бутилирането и транспорта на минерална вода.  

Модела GROHE Blue® Minta Pure е правилния избор за хора, който 

предпочитат естествения вкус на водата. Това, което обединява двете 

кухненски системи GROHE Blue® Minta е ръкохватката, с която пускате 

филтрираната вода. Пречистената вода минава по отделен воден път, 

така че по никакъв начин двата вида вода нямат допир една с друга. 

Това е умен и убедителен начин да се наслаждавате на освежаваща 

глъдка вода по всяко време на деня или нощта. 

 

Запознайте се с богатото на разнообразие семейство на кухненски 

професионалисти – Minta от GROHE. 

 

Септември 2013 
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