GROHE partner van Jeroen Meus’ website voor kookliefhebbers
Vandaag lanceert Jeroen Meus zijn gloednieuwe website www.vraaghetaanjeroenmeus.be, dé
keukenhulp op het internet. Iedereen die van koken en bakken houdt, kan er zijn culinaire vraag
kwijt. Jeroen Meus beantwoordt ze met plezier. GROHE, dat er met zijn gamma innovatieve
keukenkranen net zo goed op uit is om het leven van de hobbykok te veraangenamen, is
enthousiaste partner van dit project.
Op de website van Jeroen Meus kan iedereen terecht voor de meest diverse keukenproblemen, tips en
weetjes. De keuken proper houden, is alvast een goed begin! Niets is zo vervelend als koken in een
vuile of rommelige omgeving. Met de Minta Touch kraan helpt GROHE op een aangename manier de
keuken rein te houden. De kraan 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.
De samenwerking past geheel in de filosofie van GROHE. De open, eerlijke en kwalitatieve keuken
waar Jeroen voor staat, sluit perfect aan bij hoe het keukenkranenmerk zich wil profileren:
toptechnologisch, kwalitatief en voor ieders keuken.
Minta Touch viel vorig jaar 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”.

“Met de Minta™Touch keukenkraan ervaren gebruikers magie. Goed geïmplementeerde
technologie resulteerde in een keukenkraan van bijzondere kwaliteit.” ~Reddot Jury

GROHE Minta Touch – voor het ultieme comfort en plezier in de keuken!
Voor nog meer tips, neem zeker een kijkje op www.vraaghetaanjeroenmeus.be!
Klik hier voor meer informatie over de GROHE Minta Touch.

Klik hier om de foto's in HR te downloaden.
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