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GROHE Minta Touch – чистота и съвършенство 

 

 

Новата линия кухненски смесители прави ежедневните ви 

задължения в кухнята лесни и приятни 

 

Поставяйки нова ера в кухненските смесители, Minta Touch от 

GROHE  е уникална с това, че с нея може да пускате водата по два 

различни начина. Само с леко докосване на тялото или чучура на 

смесителя, пускането на водата може да се задейства. Този високо 

хигиеничен, изключително надежден и впечатляващо намаляващ 

разхода на вода начин на задействане, е възможен благодарение на 

иновативната технология EasyTouch. В същото време, Minta Touch може 

да се управлява и с използване на ръкохватката. В крайна сметка това е 

един хибриден смесител, който предлага ново ниво на удобство всеки 

ден.  

 

Наличен в елегантния чучур, във формата на буквата C или в стилния 

чучур във формата на буквата L, с издърпващ се аератор, смесителят 

GROHE Minta touch предлага перфектна водна струя във всяка 

ситуация. Мръсни, мазни или лепнещи пръсти? Нямате никакъв 

проблем – леко докосване с обратната страна на ръката, китката или 

долната част на ръката е достатъчно, за да задействате водата. По този 

начин смесителят и останалата част от кухнята ви със сигурност ще 

останат чисти. А когато сте с чисти ръце, може да използвате 

ергномичната ръкохватка, оборудвана с технологията GROHE 

SilkMove®, за прецизно и комфортно управление на водата.  

 

Minta Touch е напълно сигурна за вашите деца. Нейната функция 

EasyTouch задейства само студена вода. Така може да сте сигурни, че 
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никой няма да се изгори. За тези, които предпочитат винаги да имат 

смесена вода, препоръчваме да добавите към вашия смесител и 

термостата Grohtherm Micro, с помощта на който водата винаги ще тръгва 

на температурата, която предварително сте избрали, а това напълно 

елиминира риска от изгаряне.  

 

Допълнителните функции на GROHE Minta Touch са в хармония с нейния 

завладяващ, естетически вид. Покритието GROHE StarLight®  хром, 

гарантира блестящия и изящен вид на смесителя за дълги години 

напред. В допълнение, високия чучур, прави пълненето на вази и 

дълбоки съдове още по-удобно и лесно. Последното въплъщение на 

Minta, демонстрира още веднъж огромния потенциал на тази успешна 

линия кухненски смесители.   

 

GROHE Minta Touch – ново ниво на удобство, което може да 

почувствате дори и с върха на пръстите си.  

 

Септемви 2013 

 

 

Контакт с GROHE 

Търговско представителство GROHE AG България, бул. България 81В, 

София 1404 

Тел. 02/9712535, www.grohe.bg; E-mail: grohe-bulgaria@grohe.com 

 

Media Contact  

HERING SCHUPPENER Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH, 

Kreuzstr. 60, 40210 Düsseldorf, Germany, Phone: +49.(0)211.430 79-66/-89, 

E-mail: grohe@heringschuppener.com 


