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Kласическата елегантност има ново име:  

GROHE Grandera™ 

 

Концепция, вдъхновение, дизайн 

 

Вечно качество. Дори в нашия модерен и забързан живот, 

традиционните цености са тези, които предават смисъл на живота и 

превръщат обикновените продукти в обект на желание. Цености като 

качество, изработка и стил, са само някои от силните качества на 

GROHE Grandera™, новата дизайнерска колекция на GROHE. 

Създадена от безкомпомисния стремеж към съвършенство, тази 

колекция е уникално позиционирана в света на дизайна за баня. GROHE 

Grandera™ отговаря на необходимостта от лукс, високо качество и 

истинска красота. Преставяме ви премиум линия смесители, която ще 

надмине всички ваши очаквания.  

 

Уверена комбинация от елегантност, вечност, постоянство и топлина,  

GROHE Grandera™ е усъвършенствана продуктова линия, която 

съчетава различни очаквания и възприятия. В нейният дизайн 

присъства вечната естетика с носталгични нотки, които са уловили духа 

на времето. Преливащи женски форми са прецизно комбинирани с 

оформени мъжки ръбове, създавайки елементи от кръгове и квадрати.  . 

GROHE Grandera™ със сигурност ще се хареса на хора, ценители на 

трайните ценности и вечната елегантност.  

 

Дизайн за вечността 

 

“Създаването на GROHE Grandera™ беше уникално преживяване, 

имайки предвид парадоксалния подход, от който се водихме”, казва Paul 

Flowers, Главен Изпълнителен Директор на Дизайна в Grohe AG. “ 
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Идеята ни беше да изследваме напълно противоположни елементи, 

които всеки по свой собствен начин, характеризират банята като 

модерно място за живеене. Мъж и жена, класическо и модерно, квадрат 

и кръг – всичко това прелива в едно и хармонизира в линията GROHE 

Grandera™. Резултатът е продуктова линия, чийто интернационално 

вдъхновение се превръща в силно глобално присъствие и преминава 

всички граници ”. 

 

Вдъхновението за GROHE Grandera™ е черпано от класически и 

архитектурни шедьоври в големи градове по цял свят. Любители на 

дизайна, ще открият препратки към Париж, Лозана, Москва и Ню Йорк, 

всички слети в един отделен проект. Например, основната структура на 

отделните продукти напомня на архитектурата на Айфеловата кула, 

вливайки в GROHE Grandera™ романтичната нотка на Париж. Формата 

на продуктите е препратка към традиционните занаятчийски умения, 

необходими при изработването на фини часовници. Шахматните фигури 

на царя и царицата, вдъхновяват формалният език на колекцията, който 

е едновременно мъжки и женски -  създавайки асоциация към Москва, 

градът, който е бил домакин на много състезания по шах.  

 

Елегантността и изтънчеността на GROHE Grandera™ са изразени чрез 

изискани детайли и изискани цветови предложения – в хром и 

хром/злато, вдъхновени от бижута, предлагани в изискани магазини, 

като например Tiffany в New York. И най-накрая, функционалността на 

продуктите се дължи на водещите технологии на GROHE, които 

представляват всичко, което се съдържа в етикета ‘Made in Germany’. 

 

С тази смела концепция за дизайн, GROHE Grandera™ се нарежда до 

класиката и шедьоврите, от които черпи вдъхновение. Нейната 
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уникална геометрия, която обединява кръгли и квадратни елементи, 

подтикна дизайнерският екип на GROHE  да създаде термина ‘squircle’.  

Тези характерна форма поставя основата за всички елементи в 

колекцията. Като улавя и отразява светлината, красивата повърхност на  

squircle предизвиква взаимодействие. Филигрираните декоративни 

елементи по тялото, ръкохватката и чучура на смесителите, както и 

наклонената на седем градуса ръкохватка, е в съответствие с 

дизайнерските характерни черти на GROHE, всички те са комбинирани, 

за да предадът на GROHE Grandera™ усещането на специално 

създаден за вас смесител – дизайн за вечността. 

 

Перфектен избор за стилен интериор и гостоприемство по целия 

свят 

 

“С GROHE Grandera™, ние искахме да създадем продуктва линия за 

космополитния потребител, със склоност към класическия дизайн,” 

казва Grohe AG CEO David J. Haines. “GROHE Grandera™ е перфектния 

избор за всички престижни проекти. Неговият характерен вид и най-

съвременни технологии, го правят идеален за международни луксозни 

хотели. Освен това, GROHE Grandera™  е също така и стилно 

допълнение към всяка баня, по целия свят ”. 

Независимо дали в Хонг Конг, Лондон или Дубай, GROHE Grandera™ 

предава изтънчен завършек на най-добрите хотели. Почти всички 

водещи хотели в днешно време, се гордеят със своя вечен и 

класически, елегантен интериор, който обещава на претенциозните 

гости уют, дори далеч от дома. GROHE Grandera™ допринася за 

изпълнението на това обещание, като създава усещането, че банята е 

проетирана като място специално за тях, където да се чувстват добре.  

Но GROHE Grandera™ предава същия уют и във вашата лична баня у 
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дома. Пресъздаващ вечната елегантност, тази дизайнерска колекция се 

съчетава успешно с различни видове декори.  

 

С изключително разнообразната си гама от продукти, GROHE 

Grandera™  позволява максимална свобода и гъвкавост на дизайна в 

банята. Координираното портфолио включва смесители за умивалник, 

за душ, вана/душ, термостати, както и аксесоари от бял порцелан. 

Богатият избор означава, че дори и необикновенни желания могат да 

бъдат изпълнени. GROHE Grandera™ прави всяко решение възможно, 

смесвайки всички декори - класически и съвременни.  

 

Позициониран като част от колекцията GROHE SPA®, GROHE 

Grandera™ отговаря на всички очаквания, по отношение на дизайн, 

качество и функционалност.  

Докато технологията GROHE EcoJoy®, позволява да спестявате 

естествените ресурси на водата, доказалата себе си технология GROHE 

SilkMove®, гарантира плавното и прецизно регулиране на ръкохватката, 

дълги години напред. GROHE StarLight® е в основата на блестящата 

повърхност и предпазва смесителите от потъмняване и надраскване.  

GROHE Zero представлява иновативна сплав от месинг, разработена от 

GROHE, която поставя нова ера в производството на смесители. Всички 

GROHE Zero продукти, включително и линията GROHE SPA® GROHE 

Grandera™, съдържат 90% по-малко олово и са пет пъти по-устойчиви 

на корозия в сравнение с обикновените смесители. 

GROHE Grandera™ ви позволява да се насладите на водата с 

перфектно спокойствие.  

 

GROHE Grandera™. Добре дошли у дома. 

 

Май 2013 



 

 5 

За повече информация моле посетете  www.grohe.bg 
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