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TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

Klasická elegance našla své jméno: 

GROHE Grandera™ 

 

Koncepce, inspirace, design 

 

Kvalita, která trvá. Dokonce i v našem všedním novodobém světě dávají 

tradiční hodnoty životu smysl a proměňují běžné výrobky ve výjimečný objekt 

touhy. Hodnoty jako kvalita, řemeslné zpracování a styl jsou také silnými 

atributy řady GROHE Grandera™, nové designové kolekce značky GROHE. 

Kolekce se zrodila z věrnosti k dokonalosti bez kompromisů a ve světě 

koupelnového designu zaujala jedinečné postavení. Řada GROHE 

Grandera™ naplňuje potřebu luxusu, vysoké kvality a čisté krásy. Setkáváte 

se s prémiovou řadou vodovodních armatur, která vyhoví ve všech bodech. 

 

GROHE Grandera™, sebevědomá směsice elegance, nadčasovosti, 

neměnnosti a hřejivosti, je promyšlenou výrobkovou řadou, která propojuje 

nejrůznější očekávání a dojmy. Její design odráží nadčasovou estetiku 

s nostalgickým nádechem, přesto však vyjadřuje ducha doby. Ladné, jakoby 

ženské tvary se mísí s jasně definovanými hranami. Výsledkem je skutečná 

kvadratura kruhu. Řada GROHE Grandera™ bezpochyby osloví lidi, kteří si 

potrpí na dlouhodobé hodnoty a nadčasovou eleganci. 

 

Nesmrtelný design 

 

„Navrhování řady GROHE Grandera™ bylo jedinečnou zkušeností díky 

téměř paradoxnímu přístupu, který jsme zaujali,“ říká Paul Flowers, vice-

prezident pro design společnosti Grohe AG. „Zabývali jsme se v podstatě 

protichůdnými aspekty, které – každý svým vlastním způsobem – definují 
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koupelnu jako moderní obytný prostor. Muž a žena, klasika a moderna, 

čtverec a kruh – to vše se harmonicky slévá do kolekce GROHE Grandera™. 

Výsledkem je řada vodovodních armatur, jejichž mezinárodní inspirace je 

přeložena do celosvětově žádoucích forem, které neznají hranice.“  

 

Řada GROHE Grandera™ čerpala inspiraci z mistrovských děl klasického 

designu a architektury v metropolích celého světa. Milovníci designu 

naleznou odkazy na Paříž, Lausanne, Moskvu i New York splývající do 

výrazných forem. Základní konstrukční řešení jednotlivých výrobků například 

připomíná Eiffelovu věž a vnáší do kolekce GROHE Grandera™ tóny 

romantické Paříže. Tvar výrobků odkazuje na tradiční řemeslnou dovednost 

potřebnou při výrobě špičkových hodinek. Formální jazyk kolekce inspirovaly 

šachové figury dámy a krále s ženskými i mužskými rysy – pozdrav 

z Moskvy, která hostila řadu významných šachových turnajů. Elegance a 

promyšlenost řady GROHE Grandera™ se odráží v mnoha důmyslných 

detailech a stylových barevných variantách chromu a kombinace 

chromu/zlata inspirovaných šperky nabízenými v tak vyhlášených 

newyorských klenotnictvích, jako je například Tiffany. Funkční stránka 

výrobků je pak podporována nejlepšími technologiemi značky GROHE 

představujícími vše, co se skrývá pod označením ‚Made in Germany‘. 

 

Díky odvážnému designovému pojetí se řada GROHE Grandera™ může 

snadno zařadit po bok klasických mistrovských děl, z nichž sama čerpala 

inspiraci. Jedinečný geometrický tvar propojující prvky kruhu a čtverce začal 

designový team GROHE označovat jako ‚squircle‘ (square = čtverec, circle = 

kruh). Tento charakteristický tvar je základem všech prvků kolekce. 

Velkolepý povrch odráží i pohlcuje světlo a přímo vybízí k interakci. Jemné 

ozdoby na těle baterie, páce a výpusti společně se sedmistupňovým 

nakloněním páky daným designovou DNA značky GROHE propůjčují řadě 
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GROHE Grandera™ nádech na míru vyrobeného, osobitého objektu značné 

hodnoty – designu věčnosti. 

 

Vynikající volba do stylových a pohostinných interiérů celého světa 

 

„Pod označením GROHE Grandera™ jsme chtěli vyvinout výrobkovou řadu 

pro skupinu kosmopolitních zákazníků se zálibou v klasickém designu,“ říká 

výkonný ředitel společnosti GROHE AG David J. Haines. „Řada GROHE 

Grandera™ je vynikající volbou při všech projektech pro náročné zákazníky. 

Díky výraznému vzhledu a nejmodernějším technologiím se může stát 

zajímavým prvkem luxusních mezinárodních hotelů. Krom toho může být 

kolekce GROHE Grandera™ stylovým doplněním jakékoli domácí koupelny 

na celém světě.“ 

 

Ať jste v Hong Kongu, Londýně nebo Dubaji, řada GROHE Grandera™ bude 

třešinkou na dortu i v těch nejluxusnějších hotelích. Doslova všechny přední 

hotely se dnes pyšní nadčasovými a klasicky elegantními interiéry slibujícími 

vytvořit svým náročným hostům domov i daleko od domova. Řada GROHE 

Grandera™ pomáhá naplnit tento slib, protože všem hostům dává pocit, že 

hotelová koupelna byla navržena jen pro jejich blaho. Stejně dobře se ale 

výrobky z řady GROHE Grandera™ uplatní i v domácích koupelnách po 

celém světě. Tato designová kolekce vyzařující nadčasovou eleganci splyne 

s jakýmkoli prostředím.  

 

Řada GROHE Grandera™ skýtající výjimečně rozmanité možnosti a bohatou 

paletu výrobků se v koupelně dokáže maximálně přizpůsobit. Vzájemně 

sladěný sortiment obsahuje baterie, sprchy a termostaty, ale i doplňky 

z bílého porcelánu. Pestrá nabídka zaručuje, že budou uspokojena i dosti 

neobvyklá přání. Řada GROHE Grandera™ má vždy řešení a dokáže 

splynout s jakýmkoli interiérem – od klasického až po současný.  
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Kolekce GROHE Grandera™, která je součástí sortimentu GROHE SPA®, 

splňuje nejvyšší očekávání v otázkách designu, kvality a funkčnosti. Zatímco 

funkce GROHE EcoJoy® pomáhá uživatelům snižovat spotřebu přírodních 

zdrojů, prověřená technologie GROHE SilkMove® zajišťuje dlouhodobý 

hladký pohyb ovládací páky. Funkce GROHE StarLight®  zaručuje 

dlouhotrvající lesk povrchů a ochranu před poškrábáním a tvorbou map. 

Inovativní mosazná slitina GROHE Zero byla vyvinuta společností GROHE a 

stojí na počátku nové éry ve výrobě baterií. Všechny výrobky ze slitiny 

GROHE Zero včetně sortimentu GROHE SPA®  a kolekce GROHE 

Grandera™ obsahují o 90 procent méně olova a jsou pětkrát odolnější proti 

korozi než běžné baterie. S výrobky z řady GROHE Grandera™ si tak kromě 

požitku z vody můžete užívat i klid mysli.  

 

GROHE Grandera™. Vítejte doma. 

 

květen 2013 

 

Pro podrobnější informace prosím navštivte www.grohe.com 
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