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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Colecția de baterii de bucătărie Minta de la GROHE 

 

Indiferent de sarcinile din bucătărie, familia Minta este pregătită pentru 

a face faţă. 

 

Fiecare familie îşi doreşte ca bucătăria sa să reprezinte diversitate, exact 

ceea ce oferă Minta. Această gamă populară şi variată de baterii Minta de la 

GROHE este acum bogată în inovaţii, în fruntea cărora se află GROHE Minta 

Touch şi GROHE Blue® Minta – două produse care integrează o tehnologie 

extrem de avansate. 

 

Similitudine în cadrul familiei 

 

Toate bateriile Minta au în comun o caracteristică evidentă, şi anume forma 

cilindrică minimalistă creată de studioul de design propriu al companiei 

GROHE. Prin urmare, apartenenţa acestora la familia Minta este uşor de 

identificat. În ciuda similitudinii izbitoare, fiecare membru al familiei prezintă o 

trăsătură distinctă proprie. Pentru începători, există trei variante diferite de 

pipe: forma curbată în C, forma rotunjită în U şi forma pătrată în L. Variantele 

diferite cu duşuri extractibile sau retractabile arată că această generaţie nouă 

de mixere monocomandă oferă cea mai înaltă flexibilitate posibilă pentru 

derularea sarcinilor zilnice în bucătărie. Funcţionarea lină a manetei datorată 

principiului GROHE SilkMove® şi finisajele extrem de rezistente Chrome sau 

SuperSteel GROHE StarLight® fac din fiecare model un ajutor extrem de 

eficient în bucătărie, asigurând un grad optim de funcţionalitate oricând este 

necesar.  
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Completarea inovatoare a familiei asigură un nivel optim de igienă 

 

GROHE Minta Touch este cea mai recentă completare adusă familiei. 

Aceasta este o baterie care se adresează persoanelor cărora le place în 

egală măsură tehnologia inovatoare şi design-ul estetic. Disponibilă cu pipă 

în formă  de C sau L, această baterie hibrid de bucătărie îmbină două moduri 

de funcţionare. Pe lângă funcţionarea convenţională  prin intermediul 

manetei, apa poate începe să curgă prin simpla atingere a pipei sau a 

corpului de baterie – o soluţie igienică, economică şi practică. Indiferent dacă 

aveţi mâinile murdare de pământ din grădină, dacă aveţi degetele lipicioase 

după ce aţi tăiat fructe sau dacă  este necesar un grad de igienă deosebit la 

manevrarea cărnii proaspete – o atingere uşoară cu antebraţul este 

suficientă pentru a da drumul la apă rece. Cei care preferă apa caldă, ar 

trebui să îşi echipeze noua baterie Minta cu un termostat Grohtherm Micro 

care permite configurarea prealabilă  a temperaturii dorite pentru funcţia 

tactilă. Poate că GROHE Minta Touch este noul venit, însă în mod clar se 

află la „o atingere” peste restul.  

 

GROHE Blue® Minta elimină necesitatea de a căra baxuri grele 

 

Versiunea GROHE Blue® de la Minta cu pipă în formă de L se distinge prin 

sustenabilitate şi confort. Acest sistem pentru bucătărie furnizează apă de 

masă proaspăt filtrată şi răcită, direct de la robinet. Uşor carbogazoasă, 

carbogazoasă  sau plată – o răsucire este suficientă pentru a-i servi fiecărui 

membru al familiei tipul preferat de apă răcoritoare. Astfel, se elimină 

disconfortul de a căra baxuri grele de apă minerală de la supermarket. Are 

de asemenea un efect benefic asupra mediului înconjurător prin faptul că  

înlătură necesitatea procesării industriale, a îmbutelierii şi a transportului apei 

minerale cu ajutorul camioanelor. Fratele mai mic al bateriei ingenioase, 

GROHE Blue® Minta Pure, este alegerea potrivită pentru „purişti”, care 



 

 3 

preferă gustul natural al apei plate. Ceea ce au în comun ambele sisteme 

Minta GROHE Blue® este maneta pentru apă de uz casnic convenţională. 

Aceasta curge printr-un canal separat şi este separată total de apa de masă 

filtrată – modalitatea inteligentă şi practică de a te bucura de apă răcoritoare 

în orice moment al zilei sau nopţii. 

 

Bun venit într-o familie multifaţetată a echipamentelor profesionale pentru 

bucătărie - Minta de la GROHE. 
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