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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Egy család vagyunk: Minta konyhai csaptelepek a GROHE- 

tól 

 

Bármilyen konyhai munkát is kell elvégeznie, a Minta készen áll a 

feladatra 

 

Minden család szereti a változatosságot a konyhában és pontosan ez az 

amit a Minta biztosít. A népszerű és széles kínálattal rendelkező Minta 

csaptelepek a GROHE- tól most olyan innovációkkal bővültek mint a GROHE 

Minta Touch és a GROHE Blue® Minta – két magasan fejlett technológiával 

rendelkező termék. 

 

Családi hasonlóság 

 

Minden Minta csaptelep azzal a bizonyos összetéveszthetetlen minimalista 

hengeres külsővel rendelkezik, mely a GROHE saját design studio- jában 

született. Ennek eredményeként könnyen felismerhetők, a Minta Családhoz 

tartoznak. Feltűnő hasonlóságuk ellenére minden egyes családtag sajátos, 

egyedi karaktert mutat. Kezdetnek három különböző kifolyó forma közül 

választhat: az íves C-alak, a kerekített U-alak és a szögletes L-alak. 

Különböző változatokat ajánl kihúzható fejjel vagy kihúzható gyöngyözetővel, 

az egykaros csaptelepek új generációja napról napra a lehető legnagyobb 

rugalmasságot kínálja a konyhai munkában. A kezelőkar lágy működtetése a 

GROHE SilkMove®- val és az ellenálló felület a GROHE StarLight® Krómban 

vagy SuperSteel- ben minden egyes modellt hatékony konyhai segítséggé 

tesz, kitűnő funkcionalitással, amikor csak szükséges. 
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Innovatív segítség biztosítja a család számára a legjobb higiéniát 

 

A GROHE Minta Touch a legújabb tag a családban. Ez a csaptelep azoknak 

szól, akik az innovatív technológiát és a design esztétikumot részesítik 

előnyben. Kapható C-alakú vagy L-alakú kifolyóval egyaránt, ez a hibrid 

csaptelep kétféle üzemmódot egyesít. Eltekintve a kezelőkar hagyományos 

működtetésétől a vízfolyás megengedhető egy érintéssel a csaptelep testen 

– higiénikus, gazdaságos és kényelmes megoldás. Akár kertészkedés után 

piszkos a keze, vagy gyümölcs aprítástól ragad , vagy ha különös higiéniát 

igényel keze hús, szárnyas elkészítésénél – mindössze egy lágy érintés az 

alkarjával és már folyik is a hideg víz. Akik a meleg vizet szeretik, állítsák be 

új Minta csaptelepükhöz a Grohtherm Micro termosztátot, amellyel előre 

beállíthatják a kívánt hőmérsékletet az érintési funkcióhoz. A GROHE Minta 

Touch egy új testvérként is felfogható, mint egy tiszta érintést a többiek felett. 

 

A GROHE Blue® Minta azt jelenti nem cipelünk többé nehéz hatos 

csomagokat 

 

A Minta GROHE Blue® verziója az L-alakú kifolyóval jellegének 

fenntarthatóságát és kényelmét fejezi ki. Ez a konyhai rendszer friss szűrt és 

hűtött vizet biztosít egyenesen a csapból. Enyhén szénsavas, szénsavas 

vagy enyhe- egyetlen csuklómozdulat kell ahhogy, hogy az összes 

családtagot kiszolgálja kedvenc italukkal vagy frissítő vízzel. Nem kell többé 

neház hatos csomagolású vizes palackokat cipelnie a szupermarketből. A 

környezetet felesleges ipari feldolgozástól, palackozástól és szállítástól lehet 

megkímélni ezáltal. A zseniális csaptelep ‘kistestvére’ a GROHE Blue® Minta 

Pure, amely megfelelő választás a natúr szénsavmentes vizet kedvelőknek. 

Ami mindkét GROHE Blue® Minta vízrendszerünkben közös, az a melegvizet 

működtető kezelőkar. Az utóbbi egy külön csatornán fut és teljesen 
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elkülönített a szűrt asztali víztől – ez az intelligens és kényelmes módja 

annak, hogy a nappal és az éjjel bármely szakaszában élvezhesse a friss 

vizet. 

 

Üdvözöljük a professzonális és sokoldalú konyhai családban – Minta a 

GROHE- tól. 
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