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BASIN BÜLTENİ 

 

Mutfakta yapacağınız her iş için GROHE Minta göreve hazır 

 

GROHE’nin Minta batarya ailesi birbiri ile uyumlu tasarımı, sunduğu 

kullanım kolaylığı ve çeşitliliği ile çok sayıda yenilikle dopdolu. 

 

Her aile mutfağında çeşitliliği sever. GROHE’nin Minta ailesi ile aradığınız, istediğiniz 

çeşitliliği  bulacaksınız!. GROHE’nin, yüksek çeşitlilik içeren popüler Minta batarya 

yelpazesi, son derece gelişmiş teknoloji içeren iki ürün olan GROHE Minta Touch ve 

GROHE Blue® Minta’nın başını çektiği çok sayıda yenilikle dolu. 

 

Aile benzerliği 

 

Tüm Minta bataryaları GROHE’nin şirket içi tasarım stüdyosu tarafından yaratılan 

minimalist silindirik biçimi taşıyor ve bu tasarımla Minta ailesi kolaylıkla 

ayırdedilebiliyor. Ürün ailesinin her üyesi, aralarındaki çarpıcı benzerliğe rağmen 

kendine has karakterini de gözler önüne seriyor. Örneğin, C-şekilli, yuvarlak U-şekilli 

ve kare L-şekilli olmak üzere üç farklı çıkış ucu seçeneği sunuluyor. Spiralli el duşlu 

veya spiralli perlatörlü farklı varyantlar, bu yeni tek kumandalı bataryaların mutfaktaki 

günlük işlerde mümkün olan en yüksek esnekliği sağlamasına yardımcı oluyor. Gerek 

GROHE SilkMove® sayesinde kumanda kolunun yumuşak rahat kullanımı gerekse 

GROHE StarLight® Chrome veya SuperSteel’deki son derece dirençli kaplamalar, her 

ihtiyaç duyulduğunda optimum işlevsellik sağlayarak her modeli mutfakta son derece 

etkili yardımcınız haline getiriyor. 

 

Ailenin yenilikçi en son üyesi optimum hijyen sağlıyor 

 

Ürün ailesinin en son üyesi ise GROHE Minta Touch. Bu armatür, estetik tasarım 

kadar yenilikçi teknolojiden de hoşlananlar için tasarlandı. C-şekilli veya L-şekilli çıkış 
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uçları ile sunulan bu hibrit mutfak armatürü iki çalışma modunu bir araya getiriyor. 

Kumanda kollu geleneksel kullanımın yanı sıra, su akışının aynı zamanda sadece 

çıkış ucu veya batarya gövdesine dokunularak da sağlanabilmesi ile hijyenik, 

ekonomik ve rahat bir çözüm sunuyor. Elleriniz bahçe toprağı ile kirli veya 

parmaklarınız meyve kestiğiniz için yapış yapış olduğunda, ya da taze kırmızı veya 

beyaz et ellediğiniz için belirli düzeyde bir hijyen gerektiğinde, su akışını başlatmak 

için yapmanız gereken tek şey ön kolunuz ile hafif bir dokunuş. Sıcak suyu tercih 

edenler ise yeni Minta armatürlerine dokunma fonksiyonu için istenen sıcaklığın 

önceden ayarlanabilmesini mümkün kılan bir Grohtherm Micro termostat da 

ekleyebiliyorlar. GROHE Minta Touch yeni gelmiş olabilir, ama dokunuş özelliği ile bir 

adım öne geçtiğine hiç şüphe yok. 

 

GROHE Blue® Minta ile artık ağır maden suyu şişelerini sırtlamaya gerek yok  

 

Minta’nın L-şekilli çıkış uçlu GROHE Blue® sürümü, sürdürülebilirlik ve rahatlık 

açısından seriye damgasını vuruyor. Bu mutfak sistemi, taze filtrelenmiş ve 

soğutulmuş içme suyunu hemen musluğunuzdan sunuyor. Hafif maden suyu, maden 

suyu veya normal su: her aile üyesine arzu ettiği ferahlatıcı suyu sunmak için tek bir 

bilek hareketi yeterli. Bu ise, artık süpermarketten ağır maden suyu şişelerini 

taşımaya gerek olmadığı anlamına geliyor. Böylece, maden suyunun sınai işlemden 

geçirilmesi, şişelenmesi ve kamyonla taşınmasına olan ihtiyacın önüne geçilmesi ile 

de çevrenin üzerinden bir yük kaldırılmış oluyor. Bu hünerli armatürün küçük kardeşi 

GROHE Blue® Minta Pure, içme suyunun doğal tadını arzulayan saflık meraklıları için 

doğru seçim. Her iki GROHE Blue® Minta sisteminin ortak noktasını ise geleneksel 

musluk suyu için kumanda kolu oluşturuyor. Ayrı bir kanal üzerinden akan musluk 

suyu filtrelenmiş içme suyundan tamamen ayrı tutuluyor. Bu, gece veya gündüz her 

zaman ferahlatıcı içme suyu elde etmenin akıllı ve rahat bir yolunu sunuyor. 
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