
עידכונים זורמים מהמקלחת

 GROHE מבית Rainshower
גל ירוק שוטף את המקלחת

חוויית מקלחת מושלמת בירוק.

לא חייבים להחליף את כל חדר האמבטיה כדי לחוות את המקלחת האולטימטיבית
ולספק השראה למשתמשים באמצעות השילוב של  מיועדת להרשים   Rainshower היד  GROHE למשפחת מזלפי  התוספת החדשה של 

עיצוב חכם עם פונקציונאליות מצוינת – שלושת מזלפי היד מוסיפים מגע ירוק לחוויית המקלחת היומיומית.

אהבה מהטיפה הראשונה
שלושת בני המשפחה החדשים - Icon, Eco ו-Solo - מעוררים התלהבות 
לעולם   - אותם  שתרכשו  ולאחר  בהם,  תרצו  ומייד  אותם  תראו  מיוחדת. 
לא תחליפו אותם. לא משנה אם תבחרו בצורת ההילה, בצורה העגולה או 

בצורה האליפטית.
פני המזלפים שטוחים במיוחד, בצבע ירוק רענן עם ידית בצבע לבן ירח. 

שילוב הצבעים המדליק - כרום, אפור, לבן ירח וירוק טבע רענן - מכניס 
משב רוח טרנדי לחדר האמבטיה. 

חדשני  בממשק  גם  אלא  בעיצוב,  רק  לא  מצטיינים  המזלפים 
ופונקציונאלי במיוחד להזרמת מים. ההמצאה החדשנית משנה 

את כל אופן החשיבה של הצרכן – מהיום אין צורך להחליף את 
כל חדר האמבטיה כדי להמציא מחדש את חוויית המקלחת. 

המקלחת עוברת לירוק
עיצובית.  הצהרה  מאשר  יותר  הוא  הירוק  הצבע 
 GROHE - של  האקולוגית  החשיבה  את  מייצג  הוא 

כדור הארץ,  - השומרת על משאבי   ™GROHE EcoJoy
בלי לפגוע בהנאת המקלחת. 

להפחית  מאפשר  המאחז  גבי  שעל  הצבוע   Eco-ה כפתור 
למינוס  מפלוס  פשוטה  בהזזה  המים  צריכת  את  משמעותית 

פיזור  נשמר  כך  בכך חלק מנקבי המים.  בלי לחסום  ולהפך, 
המים למקלחת מהנה ונעימה.

טכנולוגיית   -  GROHE של  המקלחת  מוצרי  בכל  כמו 
GROHE DreamSpray® מאפשרת פיזור שווה ומדויק 

של זרם המים, ונקבי המים שעל פני שטח המזלף ניתנים 

 .GROHE SpeedClean לניקוי מהיר בלא מאמץ בשיטת

GROHE שלוש סיבות מנצחות ליהנות ממקלחת
מקלחת  חוויית  מייצג  שלפניכם  המנצחים  המוצרים  משלושת  אחד  כל 

שמיימית. לכל אחת מהחוויות מגוון יתרונות ייחודיים:

 Rainshower Icon    
סגנוני  קונספט  מייצג  המזלף  פני  על  המים  נקבי  של  ההילה  עיצוב 

חדש בעולם חדרי האמבטיה. 
העיצוב מוליד גם פונקציונליות המאפשרת לתלות את המזלף על 
הקיר במתלה המוקדש לכך. סידור נקבי המים מפחית את עוצמת 

הזרם, בלא לפגוע בתחושת ההנאה של זרם מלא וחזק. 

  Rainshower Solo    
כך  על  שהצביע  הצרכנים,  בקרב  מעמיק  מחקר  של  תוצאה 

שהשימוש במזלף Rainshower מועדף הרבה יותר מאשר 
 .GROHE השימוש בשאר סוגי ההזלפה שמציעה

מזלף זה, המאופיין בשטח פנים גדול במיוחד, מספק 
בהתאמה חוויית מקלחת מענגת.

  Rainshower Eco 
צורתו  גוף האדם.  צורך  זה מחקה את  מזלף אליפטי 

מבטיחה פיזור אידיאלי יעיל ואיכותי של המים על 
פני כל הגוף.

News
מידע שוטף להנאה קולחת
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טעם טרי
הטרייה  בצורתם  מים  מספק   GROHE Blue

באופן  זורמים,  מים  כלומר  ביותר, 
המבטיח את טעמם המופלא. 

מבחני טעימה הראו שהמים 
 GROHE Blue שמספק 

כמו,  לפחות  טעימים 
ממים  יותר,  ואף 

מינרליים.

איך זה עובד?
מותקן   A פילטר 
לכיור,  מתחת 
אינו  שלרוב  כך 

לעין.  נראה 
מסיר  הפילטר 

כבדות,  מתכות 
ושאר  כלור  אבנית, 

המים  מהמים.  מזהמים 
לברז  מגיעים  המסוננים 

המטבח GROHE Blue, הכולל 
שני אזורים נפרדים המגיעים משני 

נתיבי מים שונים – למים מסוננים ולמים שאינם מסוננים. 
קשר  שום  קיים  שלא  הינה  הללו  המים  נתיבי  שני  משמעות 

בין המים המסוננים לחלקים המתכתיים של הברז, שעלולים לפגום 

בטעמם הטהור של המים. 
כתוצאה מכך, הצרכן יכול ליהנות משתיית  מים טריים בכל עת, 
בלא לתהות פעמיים בעניין איכות המים. בהיותו מספק מים קרים 

וגם מים חמים, GROHE Blue הוא פתרון מושלם.

מים טריים לשירותך בברז שלך
מאוד  פשוט  גם  הוא  לתפארת.  מעוצב  רק  לא   GROHE Blue
לתפעול. ידית מתרוממת מיועדת להפעלת הברז וידית מסתובבת 
מיועדת לשליטה על זרם המים המסוננים. נורית קטנה על הידית 
זמן  בנקודת  מ-10%.  יורדת  הפילטר  פעילות  כאשר  מהבהבת 
רב  זמן  מותיר  הדבר  מים.  של  ליטרים   50 “רק”  לצרוך  אפשר  זו 
טריים  ממים  שוב  ליהנות  וכך  הפילטר  מחסנית  את  להחליף 
 GROHE ומסוננים בלא הפרעה. נוסף על כך, אפשר להתאים את
של  מושלם  טעם  להבטיח  וכך  המקומיים,  המים  לקשיות   Blue

GROHE Blue בכל העולם. 
הסטטיסטיקות מראות שמשק בית ממוצע הכולל 4 נפשות צורך 
בכל שנה 700 ליטרים של מים בבקבוקים. משמעות הדבר ש-700 
למטבח  הסופרמרקט  ממדפי  מועברים  מים  של  קילוגרמים 

שלכם, על גבכם. 
הפתרון המושלם של GROHE יכול לסיים מייד את הטרחה הזו. 

מים טעימים יהיו זמינים עבורכם מעתה בכל עת. 
זכוכית  וכד  פילטר  ברז,  כולל   GROHE Blue מארז 
צורתו   .GROHE של  בסטודיו  מעוצב 
אסתטית  דרך  מספקת  האלגנטית 

ונוחה להגיש מים בטעם נפלא.

מחוייבים לסביבה
מסמל   GROHE Blue
חדשה  מבט  נקודת 
ושיבה  החיים  על 
טבעי  חיים  לסגנון 
השומר  יותר, 
עם  הרמוניה  על 
למעשה,  הסביבה. 
ממים  ההנאה 
בטעם  טריים 
 GROHE נפלא דרך
את  מצילה   Blue
הסביבה מפני הנזק 
כתוצאה  לה  הנגרם 
מאגירת מים בבקבוק 
על  והובלתם  פלסטיק 

פני מרחקים ארוכים.

לזרום,  בטבע המים שואפים 
על כן כל השותה מים הזורמים 
לטבע.  מתקרב   GROHE Blue דרך 
האם אתם מוכנים לטעם נפלא שמחובר 

לטבע?

חדשות טריות מהמטבח

מים נקיים - חמים וקרים 
GROHE Blue - ישירות מהברז

הטעם הנפלא של מים מינרליים, בלי לשבור את הגב בנשיאת בקבוקים

יום ליטרים רבים של מים ביתיים הזורמים מברז המטבח משמשים לבישול ולהכנת תה, וכמובן לניקוי הבית. אולם, כאשר הדבר מגיע  כל 
לשתיית כוס מים, רוב האנשים נרתעים מטעם מי הברז. GROHE המציאה פתרון לבעיה הבסיסית הזו - עם GROHE Blue אפשרי כעת למזוג 

מים טריים, טהורים ובטעם נפלא לשתייה ישירות מברז המטבח. 

GROHE Blue ברז 
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 GROHE השונות של F סדרות
Rainshower  כוללות שילובים 
של גוף, ראש ותקרת מקלחת 
למשתמשים  המאפשרים 
נקודות מפגש אולטימטיביות 

עם המים.
ומאחז   תרמוסטט  עם  יחד 
הקווים  ממגוון  מאחד  יד 
אזור  יוצרת   F סדרת  שלנו, 
התקלחות המתאים למידותיך 
המינימליזם  ולפילוסופיית 
עיצוב   –  GROHE של  החושני 
מינימליסטי, והקפדה על נוחות 

ופונקציונליות מירביות. 
טווח  כוללת   F-ה סדרת 
לחוויית  מוצרים.  של  רחב 
יש  המושלמת  המקלחת 

50X50 סנטימטרים. מעדיפים  ראש מקלחת שאפשר להתאים ולהזיז עד 
 12.5X12.5 בין  הנע  מקלחת  ראש  לבחור  תוכלו  נדיבים?  פחות  מימדים 

ס”מ, שיכול לזוז עד לזווית שמתאימה לך.

הנאה מושלמת בכל גובה
מקלחות הצד יכולות להסתובב לכל הכיוונים ובכך מאפשרות שליטה מירבית 

ויכול  להפליא  שטוח  שלהן  הנמוך  הפרופיל  עיצוב  כן,  כמו  הזרם.  בעוצמת 
לנוע בקלות על גבי הקיר והתקרה, לכל גובה, בכל נקודה. כמו ראש המקלחת, 

המקלחות מאפשרות הזזה של עד 10 מעלות לכל כיוון. 
החדשה,  הסדרה  שמאפשרת   )Freedom( המוחלט  החופש  בגלל   ?F למה 

ובגלל העיצוב השטוח )Flat( המשתלב באופן מושלם בסביבת המקלחת.
בפרס  וגם   2009  iF product design award בפרס  זכתה  כבר   F סדרת 

.2008 Good Design

אחריות למען העתיד
אומנם רוב האנשים בימינו מוטרדים בסוגיות הקשורות לשמירה 
להתייעל.  קשה  בפועל,  אך  הסביבתיים,  המשאבים  על 
גדולות  כמויות  שם  אמבטיה,  בחדרי  במיוחד  נכון  הדבר 
הופכת  ההתייעלות  יומיומי.  בסיס  על  מתבזבזות  מים  של 
 GROHE פשוטה הרבה יותר עם המוצרים החדשים מסדרת

.™EcoJoy
הפשוטה  הנוסחה  זוהי   – מוגברת  הנאה  משמעותה  מופחתת  צריכה 
שמאחורי הברזים, האביזרים והמקלחות החדשות בחשיבה האקולוגית – 
הדבר  בצנרת.  לתנודות  קשר  בלא  בדקה  ליטר   5.8 של  זרם  מייצרים  הם 
מתבטא בחוויית מים נטולת אשמה – חיסכון ב-50 אחוזים מהמים המשולב 

ב-100 אחוזי הנאה.

כיף לחסוך במים
 ™GROHE EcoJoy מוצרי  לירוק.  יעברו  האמבטיה  שחדרי  הזמן  הגיע 
לכיורים ומקלחות מגיעים במגוון מחירים. המוצרים משלימים את מגוון 
GROHE שכבר היום כולל מגוון מוצרים לחסכון במים כמו  המוצרים של 

תרמוסטטים למקלחות ומערכות הדחה לשירותים בשתי מהירויות.

 ™EcoJoy ברזי 
בקווים  מופיעים    

 Quadra ,Essence העיצוביים 
 ,Concetto ,Eurodisc ,Eurostyle

 .Eurosmart-ו
נוסף על הפונקציונאליות החכמה שלהם, הברזים מופיעים במגוון עיצובים 
אדיר – ממינימליסטי לדינמי ואורגני. עובדה זו הופכת את הבחירה בברז 

לפשוטה ומתאימה לכל עיצוב פנים בכל חלל.

מטבח ומקלחת ירוקים
EcoJoy™ שולבה  החדר הבא שלובש ירוק הוא המטבח. לכן טכנולוגיית 
בברזים פונקציונליים מבית GROHE כמו Minta בשילוב מרכיבים חיצוניים 

.Eurosmart -ו mousseur, Essence, Eurodisc, Eurostyle של
כדי להבטיח חוויית מקלחת נטולת אשמה על בסיס יומיומי, טכנולוגיית 
משתלבת בסוגי מקלחות המבטיחים נוחות אדירה. משמעות   ™EcoJoy

הדבר שתעברו לירוק ועדיין תשמרו על חוויית מקלחת באיכות גבוהה. 

 Relexa Trio כמו  מקלחות  במגוון  עבורכם  זמינה   ™GROHE EcoJoy
.Tempesta Duo shower -ו shower

תרגישו חופשי להתקלח
סדרת F של GROHE Rainshower - מקלחת המותאמת במדויק למידות המתקלח

שמים לב לסביבה

 - GROHE EcoJoy™
אל תחסכו בהנאה. חסכו במים

עם  הסביבה,  עם  ולהיטיב  הארץ  בכדור  לקיום  לתרום  דרכנו  היא  ירוק  חיים  בסגנון  בחירה 
העתיד ועם עצמנו. GROHE EcoJoy™ הוא המפתח לחדר אמבטיה ירוק המבטיח הנאה שלמה 

ונטולת אשמה ממים. כעת אפשר להפיק את המיטב משני העולמות ובו בזמן לחסוך כסף.

GROHE מציעה לצרכניה חופש מוחלט בבחירת מקלחת המותאמת למידותיהם בגמישות מירבית. עיצוב מקלחת חדשני זה מאפשר לייצר 
חוויה המותאמת למשתמש, להעדפותיו ולצרכיו. 
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שופכים אור על השירותים

גם השירותים יכולים להיות עסק זוהר...
GROHE Nova Light - נקודת אור בחדר השירותים

הקונספט החדשני מתבסס על קו מוצרי 
שהשיקה   ®GROHE Ondus

לפני  כבר  בהצלחה   GROHE
שנתיים.

 ®GROHE Ondus
בפרסים  זכה  כבר 

אחדים  בינלאומיים 
בזכות סגנון המינימליזם 

החושני שלו, צבעי השחור-
המרשימים,  והגימורים  והלבן-ירח  קטיפה 
העיצוביות  המגמות  בחזית  שנותרו 

הבינלאומיות.

עיצוב משולב שטוח במיוחד
השטוחה  הקולקציה  על  החשיבה 
של  רוח  באותה  התבצעה  במיוחד 
שלה  הייחודית  האסתטיקה  שלמות. 

טומנת בחובה תבנית רשת חכמה בגודל 
5X5 ס”מ. לא משנה מהי מערכת הצינורות 

עמם  משתלבים  הדגמים  מגוון  בקיר,  המסתתרת 
באופן מקסימאלי וחלק. מערכת התבניות מיועדת לתכנון 

והתאמה מירביים, יחד עם חופש תכנוני אבסולוטי. 
קו הדיגיטקטורה של GROHE Ondus כולל הכול – 
מראש מקלחת ומזלפי גוף דרך ברזי כיור ופילטרים 
לאמבטיה, מדפים לאחסון באמבטיה ועוד – כל 
אלה משתלבים נהדר במרחב, בזכות איכויות 
הנטמעות  והזכוכית  המלבנית  הצורה 

בקלות בכל חלל.

טכנולוגיה דיגיטלית
החדשנית  הטכנולוגיה  משתמשי 
יכולים לתכנת ולשמור את השילובים 
מים  טמפרטורת  של  המועדפים 
מאפשרת  המערכת  זרם.  ועוצמת 
ביצוע הפסקה קלה )Pause( בתוכנית 
לחיצה  לדוגמה.  שמפו,  מריחת  לצורך 
מחדשת   )Play( ההפעלה  כפתור  על 
באותה  בדיוק  המים  זרימת  את  מייד 
טמפרטורה וקצב זרימה שתוכנן קודם לכן. 

הדבר חוסך מים ואנרגיה, לטובת תקציב משק 
הבית ולמען הסביבה. המערכת החדשנית צפויה 

להרעיד את כל העולם בעתיד הקרוב מאוד.

להעדפותיך,  מותאם  לשירותים,  מאיר  הדחה  לחצן 
בזכות  הלב  תשומת  את  מייד  מושך  נקי,  בעיצוב 

הטבעת הצבעונית הזורחת סביבו.
 GROHE Nova Light של LED הטבעת הצבועה באור
מוסיפה מימד עיצובי למוצר שעד היום היה שימושי 

בלבד.
להפוך  לכן  קודם  חשב  לא  אחד  אף  איך  ובאמת, 
חדר  של  המרכזית  לאטרקציה  ההדחה  כפתור  את 

האמבטיה המודרני?
GROHE Nova Light מאפשרת לך לבטא את אישיותך 
שונים  גוונים   )!!!(  200 הזוהרת.  הטבעת  צבע  דרך 
שלא  סיכוי  שאין  כך  לרשותך,  עומדים  צבעים  של 
האמבטיה  לעיצוב  במדויק  המתאים  הצבע  יימצא 
בצבעים  בחירה  היא  אחרת  מדליקה  אפשרות  שלך. 

מתחלפים. 

לו  מאפשר   GROHE Nova Light של  הנקי  העיצוב 
להשתלב בשלמות עם כל סגנון עיצובי עכשווי.

אור בקצה השירותים
 GROHE Nova בידיך השליטה על זמני הפעילות של 
Light, באמצעות טיימר מיוחד המותקן בתוכו. במקום 
ל-  הנח  הלילה,  באמצע  השירותים  אל  דרכך  לגשש 
כמובן  הדרך.  את  עבורך  להאיר   GROHE Nova Light
שתוכל לאפשר תאורה לאורך כל שעות היום – בהתאם 
להעדפותיך. גם צבע התאורה ניתן לשינוי בקלות רבה.

הודות   – נוספת  אור  נקודת  היא  הפשוטה  ההתקנה 
ל- GROHE EasyConnect כפתור ההדחה קל במיוחד 
הוא  לעשות  שצריך  כל  במאוזן.  או  במאונך  להתקנה 
של  האחורי  צדו  פני  שעל  למקשר  הצינור  את  לחבר 

הכפתור. 

היכנסו לאמבטיה ותרגישו כמו חדשים

- GROHE Ondus הדיגיטקטורה של
טכנולוגיה דיגיטלית בשילוב ארכיטקטורה חדשנית

אתם בוחרים את הטמפרטורה ואת עוצמת הזרם בזמן הנוח לכם

הקולקציה המודולארית פורצת הדרך מיועדת לחדרי אמבטיה מודרניים ומציעה חופש יצירתי לארכיטקטים ולמעצבי פנים ותוצאה מדהימה 
למשתמשים. 

 GROHE Ondus Digitecture

כתובת: רח’ מוהליבר 2ב’, ת.ד. 2770 יהוד 56209
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