GROHE’s Minta Touch in nieuwe keuken van Dagelijkse Kost

In september gaat het nieuwe seizoen van Dagelijkse Kost van start. Het programma heeft een
ware metamorfose ondergaan: Jeroen Meus krijgt een gloednieuwe keuken op een nieuwe
locatie in centrum Leuven. Voor de inrichting ervan voorziet GROHE de keukenkraan: de
innovatieve Minta Touch die door een simpele aanraking kan worden bediend.
Voor het zesde seizoen verhuist het populaire programma ‘Dagelijkse Kost’ naar het pand van de 18e eeuwse herberg De Dry Coppen in de Schrijnmakersstraat in het centrum van Leuven. In zijn
fonkelnieuwe keuken zal Jeroen Meus vanaf september de kijkers weer dagelijks een lekker Vlaams
gerechtje serveren. De sympathieke chef kookt hierbij graag in de meest optimale omstandigheden, dus
een goed uitgeruste keuken is een must.
Voor de keukenkraan hoeft hij alvast zijn hand niet om te draaien. De GROHE Minta Touch kan worden
bediend door een lichte aanraking met de uitloop op het kraanlichaam en zorgt zo voor meer comfort
en hygiëne in de keuken. Vieze of plakkerige handen? Men hoeft de kraan alleen maar met de rug van
de hand, de pols of onderarm aan te raken waardoor de kraan schoon en hygiënisch blijft.
Jeroen Meus staat bekend voor zijn dagelijkse, kwalitatieve en (h)eerlijke gerechten met net dat tikkeltje
meer. Vanuit deze optiek is de samenwerking met GROHE ook tot stand gekomen. Het
keukenkranenmerk staat voor kwalitatieve producten en kranen voor in ieders huishouden. Dankzij
voortdurende productoptimalisatie blijft GROHE de gebruikers met toptechnologische innovaties
verrassen.
Minta Touch viel vorig jaar nog in de prijzen omwille van de uitstekende technologie en hoogstaande
kwaliteit, zo ontving het de felbegeerde Reddot “Best of the Best” onderscheiding en de “Interior
Innovation Award”.

Klik hier voor meer informatie over de GROHE Minta Touch.
Klik hier om de foto's in HR te downloaden.
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