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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

GROHE Minta Touch – tiszta kezek 

 

Új konyhai csaptelepek egyszerűsítik le a mindennapi munkát a 

konyában 

 

Egy új kényelmi korszak kerül bevezetésre a konyhai mosogató körül. A 

Minta Touch a GROHE- tól egyedülálló abban, hogy két különböző módon 

működtethető. Az érintéses csaptelep egy szimpla érintéssel működtethető a 

kifolyón, vagy a csaptelep testen. Ezt a rendlívül higiénikus, megbízható és 

lenyűgözően víztakarékos módot az innovatív EasyTouch technológia teszi 

lehetővé. Ugyanakkor a Minta Touch hagyományos kezelőkarjával is 

működtethető. E hibrid csaptelep a mindennapi kényelem egy teljesen új 

szintjét kínálja. 

 

Elérhető elegáns C-alakú kifolyóval kihúzható fejjel vagy a stílusos L-alakú 

kifolyóval kihúzható gyöngyöztetővel, a GROHE Minta touch tökéletes 

áramlású vizet szolgáltat bármilyen helyzetben. Piszkos, zsíros, ragadós, 

vagy sáros ujjak? Semmi nem probléma – egy sima érintés kézfejével, 

csuklójával vagy alkarjával, ez minden amit tennie kell. Így a csaptelep és a 

konyha többi része garantáltan tiszta és szennyezetlen marad. Tiszta kézzel 

pedig az ergonómikus kezelőkarral is működtetheti a csaptelepet, olyan 

előnyöket kihasználva ezáltal mint a pontos és kényelmes kezelést 

eredményező GROHE SilkMove® technológia. 

 

A Minta Touch tökéletesen gyermekbizos. EasyTouch funkciója kizárja a 

leforrázás kockázatát, mivel csak a hideg vizet engedi áramlani. Akik nem 

szeretnék mellőzni a melegvizet, hozzáadott Grohtherm Micro funkcióval 
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állandó hőmérsékletet állíthatnak be, miközben a 100 százalék védelem 

biztosított a leforrázás ellen.  

 

A GROHE Minta Touch fejlett funkcionalitása az esztétikummal párosul. A 

GROHE StarLight® krómozási folyamat biztosítja azt, hogy a végeredmény 

ragyogó és szennyeződésálló marad hosszú évekig. Emellett a magas 

kifolyós csaptelepek megkönnyítik a magasabb edények és vázak 

megtöltését. A Minta ismét bebizonyította, hogy óriási lehetőségeket rejt ez a 

sikeres konyhai csaptelep sorozat.  

 

GROHE Minta Touch – egy új szintű kényelem a kezeknek.  
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