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SAJTÓ KÖZLEMÉNY  

 

A klasszikus elegancia új neve: 

GROHE Grandera™ 

 

Koncepció, inspiráció, design 

 

Időt álló minőség. Modern, mindennapi életünkben is a tradícionális értékek 

teszik élhetővé életünket és a hagyományos termékeket tesszük kivételes 

kívánságaink tárgyaivá. Az olyan értékek, mint a minőség, a tökéletes 

kivitelezés és a stílus csak néhány tulajdonság, amelyek a GROHE új 

designer kollekciójába tartozó GROHE Grandera™ termékeket jellemzik. A 

tökéletesség melletti, kompromisszumot nem ismerő elkötelezettségből 

született kollekció egyedülálló módon kapott helyet a fürdőszoba-

berendezések világában. A GROHE Grandera™ teljes mértékben kielégíti a 

luxus, a kiváló minőség és a tiszta szépség iránti igényeket. A szerelvények 

prémium termékcsaládja minden igényt kielégít. 

 

Az elegancia, az időtlenség, az állandóság és a melegség magabiztos 

kombinációjával a GROHE Grandera™ olyan kifinomult termék, amely 

különböző elvárásokat és felfogásokat hoz egymással összhangba. Formai 

kialakítása az időtlen esztétikus megjelenés és a nosztalgia ötvözete, mégis 

magában rejti a korszellemet is. A lágy női formák határozottan kialakított 

élekkel társulnak. A GROHE Grandera™ minden bizonnyal azokra az 

emberekre hat vonzerejével, akik a tartós értékek és az időtlen elegancia 

iránt tanúsítanak érdeklődést. 

 

Design az örökkévalóságig 
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„A GROHE Grandera™ tervezése egyedülálló élmény volt a szinte paradox 

megközelítés miatt” – mondta Paul Flowers, a Grohe AG Vezető Designer- e. 

„A látszólag egymásnak ellentmondó elemek felfedezéséről szólt a munka, 

amelyek a maguk sajátos módján határozzák meg a fürdőszobai környezetet 

mint a modern világ egyik életterét. A férfias és a nőies jelleg, a klasszikus és 

a modern stílus, a négyszög és a kör – mindezek a jellegzetességek 

harmonikusan egyesülnek a GROHE Grandera™ termékekben. Az 

eredménye egy olyan csaptelep család kialakítása, amelynek nemzetközi 

inspirációja határokon átnyúló, erős, globális vonzerővé alakul át.” 

 

A GROHE Grandera™ ötlete a világvárosok központjaiban található 

klasszikus formákból és építészeti mesterművekből származik. A design 

szerelmesei utalásokat találhatnak Párizsra, Lausanne-ra, Moszkvára és 

New Yorkra, amelyek egy világosan megkülönböztethető formában olvadnak 

össze. Az egyes termékek alapszerkezete például az Eiffel-torony építészeti 

kialakítására emlékeztet, amely romantikus párizsi hangulatot ad a GROHE 

Grandera™ termékeknek. A termékek alakja a hagyományos kézműves 

szaktudására utal, amelyre a kiváló minőségű órák elkészítéséhez volt 

szükség. A király és a királynő sakkfigurák ihlették a kollekció formai 

kifejezéskészletét, amelyet egyformán jellemeznek a női és a férfi vonások. 

Mindez Moszkvát idézi, amely sok legendás sakkversenynek adott otthont. A 

GROHE Grandera™ eleganciáját és kifinomultságát a finom részletesség és 

az ízléses színváltozatok emelik ki króm és króm/arany változatban, amelyet 

az olyan kiemelkedő létesítményekben fellelhető ékszerek inspiráltak, mint a 

Tiffany New Yorkban. Végezetül pedig a termékek funkcionalitásáról a 

vezető GROHE technológia gondoskodott, amely magába foglalja mindazt, 

amit a „Made in Germany” kifejezés jelent. 

 

Ezzel a merész formai kialakítással a GROHE Grandera™ könnyen talpon 

marad azon klasszikus művek és mesterdarabok mellett, amelyek az ihletet 
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adták. A kör alakú és a szögletes elemeket egyesítő, egyedülálló geometriai 

kialakítás késztette a GROHE tervezői csoportját a négyzet és a kör szavak 

egyesítéséből formált angol „squircle” kifejezés megalkotására. Ez a 

jellegzetes forma szolgáltatja az alapot a kollekció összes darabja számára. 

A fény befogadásával és visszaverésével a „squircle” ívelt felületei 

együttműködésre késztetnek. A GROHE Design DNA-val összhangban a 

csaptelep finoman kialakított dekoratív elemei, a kezelőkar és a kifolyócső, 

valamint a kar hét fokos dőlésszöge a rendelésre készült és személyre 

szabott értéktárgy, az örökkévalóság számára kialakított forma hangulatát 

adja a GROHE Grandera™ termékeknek. 

 

Az elegáns vendéglátóhelyek tökéletes választása szerte a világon 

 

„A GROHE Grandera™ termékekben a klasszikus formákat kedvelő 

kozmopolita fogyasztói csoport számára akartunk egy termékcsaládot 

kifejleszteni” – mondta Davis J. Haines, a Grohe AG vezérigazgatója. „A 

GROHE Grandera™ tökéletes választás a magasabb igényeket kielégítő 

projektek számára. A termékek jellegzetes megjelenése és a legkorszerűbb 

technológia ideális választássá teszi őket a nemzetközi luxushotelek részére. 

Ezen kívül a GROHE Grandera™ elegáns kiegészítője lehet bármelyik lakás 

fürdőszobájának az egész világon. 

 

A GROHE Grandera™ biztosítja a „végső simítást” Hongkong, London vagy 

Dubai legigényesebb szállodáiban. Gyakorlatilag a világ összes vezető 

szállodája időtlen és klasszikusan elegáns belső terekkel büszkélkedik, 

amelyek az otthonuktól távol is otthont kínálnak az igényes vendégeknek. A 

GROHE Grandera™ ezt az ígéretet segít megvalósítani úgy, hogy minden 

vendégben azt az érzetet kelti, hogy a fürdőszobát személyre szabott, 

kellemes érzéseket keltő környezetként tervezték meg a számukra. A 

GROHE Grandera™ azonban szerte a világon ugyanúgy otthon van a 
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lakások fürdőszobáiban is. Az időtlen elegancia légkörét választva ez a 

kollekció minden berendezési tárgyhoz alkalmazkodik.  

 

Páratlan sokféleségükkel és változatosságukkal a GROHE Grandera™ 

termékek a lehető legnagyobb tervezési rugalmasságot teszik lehetővé a 

fürdőszobában. Az összehangolt termékkínálat csaptelepeket, zuhanyokat és 

termosztátokat, valamint fehér porcelán kiegészítőket foglal magában. Az 

óriási választék azt jelenti, hogy a szokatlan kívánságok is teljesíthetőek. A 

GROHE Grandera™ bármilyen megoldást lehetővé tesz, hozzáigazítható 

bármilyen – klasszikus vagy modern – dekorhoz.  

 

A GROHE SPA® kollekció részeként a GROHE Grandera™ a legigényesebb 

elvárásokat is teljesíti a tervezés, a minőség és a funkcionalitás tekintetében. 

Míg a GROHE EcoJoy® a természeti erőforrások kihasználásának 

gazdaságosabbá tételében segíti a felhasználókat, a jól bevált GROHE 

SilkMove® technológia a csaptelep kezelőkarjának hosszú távú könnyed 

működtetését biztosítja. A GROHE StarLight® a felületek tartós ragyogásáról 

gondoskodik, a karcolódással és a szennyeződéssel szemben nyújt 

védelmet. A GROHE Zero a GROHE által kifejlesztett innovatív 

sárgarézötvözet, amely új korszakot nyit a csaptelepgyártás világában. 

Minden GROHE Zero termék, beleértve az új GROHE SPA® kollekcióhoz 

tartozó GROHE Grandera™ termékeket is, 90 százalékkal kevesebb ólmot 

tartalmaz, és ötször ellenállóbb a korrózióval szemben, mint a hagyományos 

szerelvények. Ezekkel a tulajdonságaival a GROHE Grandera™ a víz teljes 

nyugalommal történő élvezetét teszi lehetővé.  

 

GROHE Grandera™. Welcome home. 

 

2013 Május 
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További információkért kérjük, látogasson el a www.grohe.com honlapra. 

 

 

GROHE 
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Sajtókapcsolat: HERING SCHUPPENER 
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