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SIARAN PERS 

 

Kami adalah sebuah keluarga: Keran dapur Minta dari 

GROHE 

Apapun pekerjaan dapur yang harus dilakukan, Minta siap 

melaksanakan tugasnya. 

 

Setiap kelurga menyukai variasi pada dapur dan itulah yang Minta berikan. 

Jajaran produk keran Minta yang populer dan beragam dari GROHE 

sekarang dipenuhi dengan inovasi, yang dipelopori oleh GROHE Minta 

Touch dan GROHE Blue® Minta – dua produk yang menggabungkan 

teknologi terdepan. 

 

Kemiripan Keluarga 

 

Seluruh keran Minta memiliki satu fitur sempurna, yang merupakan bentuk 

silinder minimalis yang diciptakan oleh tim studio desain GROHE. Maka dari 

itu, seluruhnya mudah dikenali sebagai bagian dari keluarga Minta. Meskipun 

dengan kemiripan yang mencolok, setiap anggota keluarga menunjukkan 

karakter khas masing-masing. Sebagai permulaan, ada pilihan tiga pancuran 

berbeda: bentuk C yang melengkung, bentuk U yang bulat dan bentuk L 

yang kotak. Varian berbeda dengan pancuran atau semprotan yang dapat 

diperpanjang menandakan bahwa generasi baru dari keran tuas tunggal ini 

menawarkan fleksibilitas terbesar untuk tugas sehari-hari di dapur. Operasi 

tuas sehalus sutra berkat teknologi GROHE SilkMove® dan lapisan yang 

tahan lama pada GROHE StarLight® Chrome atau SuperSteel menjadikan 

setiap model sebagai pekerja dapur yang menawarkan fungsionalitas 

optimum setiap kali dibutuhkan. 
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Penambahan inovatif ke dalam keluarga Minta memastikan higienitas 

optimum 

 

GROHE Minta Touch adalah penambahan terbaru dalam keluarga Minta. Ini 

adalah keran bagi mereka yang menikmati teknologi inovatif layaknya 

estetika desain. Tersedia dalam bentuk pancuran C atau L, keran dapur 

hybrid ini menggabungkan dua mode operasi. Selain operasi konvensional 

dengan tuas, aliran air dapat dikeluarkan hanya dengan menyentuh 

pancuran atau badan keran – solusi higienis, ekonomis dan nyaman. Apakah 

tangan Anda kotor akibat tanah kebun, apakah jari-jari Anda lengket setelah 

memotong buah atau apakah tingkat higienitas tertentu dibutuhkan saat 

mengolah daging segar atau unggas – hanya dibutuhkan sentuhan ringan 

dengan lengan bagian bawah untuk mengeluarkan air dingin. Mereka yang 

menginginkan air hangat dapat menggabungkan keran Minta mereka dengan 

termostat Grohtherm Micro yang memungkinkan pengaturan temperatur 

yang diinginkan pada keran. GROHE Minta Touch mungkin merupakan 

produk baru, tetapi keran ini jelas sebuah sentuhan tak tertandingi. 

 

GROHE Blue Minta – Tidak perlu lagi mengangkat galon air yang berat 

 

Versi GROHE Blue® dari Minta dengan pancuran berbentuk L menonjolkan 

sisi kesinambungan dan kenyamanan. Sistem peralatan dapur ini menyajikan 

air minum segar dan air bersoda langsung dari keran. Air bersoda ringan, air 

bersoda atau air biasa – hanya diperlukan putaran pada pergelangan tangan 

untuk melayani seluruh anggota keluarga dengan jenis air menyegarkan 

sesuai selera. Ini artinya tidak perlu lagi mengangkat galon air mineral yang 

berat dari supermarket. Hal ini juga meringankan beban lingkungan dalam 

proses pengolahan, pengepakan dan pengiriman air mineral. Famili lain dari 

keran cerdas ini, GROHE Blue® Minta Pure merupakan pilihan tepat bagi 

mereka yang menyukai rasa alami dari air minum. Kedua sistem peralatan 
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dapur GROHE Blue® Minta ini memliki kesamaan pada tuas operasi untuk air 

biasa. Versi kedua mengalirkan air biasa melalui saluran terpisah dan 

saluran diposisikan terpisah sepenuhnya dari air minum – cara cerdas dan 

nyaman untuk menikmati minum air setiap saat, pagi atau malam.  

 

Selamat datang di keluarga aneka keran dari perlatan dapur professional – 

Minta dari GROHE 

 

September 2013 

 

 

Contact GROHE 

Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf, Germany, Phone: +49.(0)211/9130-

3000, www.grohe.com 
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