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COMUNICAT DE PRESĂ  

 

GROHE Minta Touch – păstrați curățenia doar printr-o simplă 

atingere 

 

Noua gamă de baterii de bucătărie ce simplifică activitățile zilnice din 

bucătărie 

 

Inaugurând o nouă eră a confortului în utilizarea bateriei de bucătărie, gama 

Minta Touch de la GROHE este unică prin faptul că poate fi utilizată în două 

moduri distincte. Dispunând de un senzor special, bateria poate fi acționată 

printr-o simplă atingere a pipei sau a corpului acesteia. Tehnologia 

inovatoare EasyTouch permite păstrarea bateriei curată pentru un timp 

îndelungat și într-un mod extrem de fiabil și, în același timp, economisirea 

apei într-un mod simplu. Totodată, Minta Touch poate fi acționată în mod 

convențional cu ajutorul manetei sale ergonomice care beneficiază de 

tehnologia GROHE SilkMove®, ce asigură controlul confortabil şi precis al 

debitului și a temperaturii apei. Elementul esențial: o baterie hibrid, oferind un 

nivel de confort cu totul nou în utilizarea zilnică. 

 

Disponibilă în varianta cu pipa tip gât de lebădă în formă de C cu pulverizator 

detașabil sau în cea cu pipă în formă de L cu aerator extractibil, GROHE Minta 

Touch oferă un flux perfect de apă, în orice situație. Degete murdare, grase 

sau lipicioase? Nici o problemă - este suficient să atingeți uşor corpul bateriei 

cu dosul palmei, cu încheietura mâinii sau cu antebraţul pentru a porni sau 

opri fluxul de apă. În acest fel, veți păstra bateria curată odată cu restul 

bucătăriei. 

 

Minta Touch este 100% sigură și pentru familiile cu copii, deoarece funcţia 

Easy Touch permite doar activarea apei reci. Astfel, se evită riscul de opărire. 
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Utilizatorii ce doresc să aibă disponibilă apă caldă și prin simpla atingere a 

bateriei, pot adăuga opțional dispozitivul Grohtherm Micro, ce dispune de 

funcția de presetare personalizată a temperaturii și care asigură și protecţie 

100% împotriva opăririi. 

 

Funcționalitatea avansată a gamei GROHE Minta Touch este completată de 

aspectul ei. Datorită suprafeței cromate GROHE StarLight® aceasta dispune 

de un finisaj strălucitor și rezistent la murdărie. În plus, modelele de pipă 

înalte vă vor ușura munca și umplerea vaselor înalte sau chiar a unei vaze. 

Gama de baterii de bucătărie Minta vă va surprinde din nou prin detaliile sale 

și prin calitățile intrinseci. 

 

GROHE Minta Touch - un nou nivel de confort la vârful degetelor. 
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