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Siaran Pers  

 

Nama baru sebuah desian nan klasik dan elegan:  

GROHE Grandera™ 

 

Konsep, Inspirasi, desain 

 

Kualitas bertahan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari modern ini adalah 

nilai-nilai tradisional yang membuat kehidupan yang layak dijalani dan yang 

mengubah produk konvensional menjadi objek istimewa. Nilai-nilai seperti 

kualitas, keahlian dan gaya adalah beberapa atribut yang kuat dari GROHE 

Grandera™ , koleksi desain terbaru dari GROHE. Lahir dari komitmen tanpa 

kompromi untuk kesempurnaan, koleksi ini diposisikan secara unik di dunia 

desain kamar mandi. GROHE Grandera™ akanmemenuhi kebutuhan 

mewah, berkualitas tinggi dan keelokan murni. Berikut adalah garis premium 

kelengkapan kamar mandi  yang memenuhi semua aspek penting.  

 

Sebuah perpaduan antara keanggunan yang abadi, penuh percaya diri, 

kehangatan dan ketahanan, GROHE Grandera™, adalah sebuah produk 

yang berkelas yang mempertemukan 2 hal yang berbeda yaitu ekspektasi 

dan persepsi. Desain nya terdiri dari estetika abadi dengan sentuhan klasik, 

namun masih menangkap semangat masa-masa tertentu. Bentuk feminim 

yang mengalir dipadukan dengan sudut yang presisi menghasilkan bentuk 

persegi yang meyerupai lingkaran. GROHE Grandera™ akan menarik 

perhatian konsumen dengan desain yang elegan dan bernilai tinggi. 

 

Desain keabadian  

 

“Saat mendesain GROHE Grandera™ merupakan pengalaman yang 

berbeda dikarenakan pendekatan secara paradox yang kita lakukan” ujar 
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Paul Flowers, Senior Vice President Design Grohe AG. “Itu semua adalah 

mengenai bagaimana mengeksplorasi semua elemen yang berbeda, dimana 

masing-masing memiliki cara tersendiri untuk mendefinisikan sebuah kamar 

mandi sebagai area yang modern dan elegan. Pria dan wanita, klasik, 

modern, persegi, lingkaran – semua terpadu dengan harmonis dalam 

GROHE Grandera™. Hasilnya adalah perlengkapan kamar mandi yang 

menjadi inspirasi internasional yang diartikan menjadi tampilan global yang 

melampaui segala batasan.  

 

GROHE Grandera™ terinspirasi dari desain klasik dan bentuk arsitektural 

mahakarya yang tersebar diseluruh dunia. Para mencinta desain dapat 

segera melihat garis inspirasi dari Paris, Lausanne, Moscow dan New York 

semua tergabung dalam desian yang khas. Contohnya adalah struktur dasar 

dari masing-masing produk adalah cerminan dari arsitektur menara Eiffel 

dimana memberikan sentuhan romantis persia di GROHE Grandera™. 

Bentuk dari produk ini adalah referensi dari keahlian yang dimiliki oleh 

seorang pembuat jam tangan berkualitas tinggi. Bidak catur raja dan ratu 

juga merupakan sumber inspirasi yang mewakilkan pria dan wanita – dimana 

kota Moskow juga yang menjadi sumber inspirasi karena di kota tersebut 

banyak diadakan kejuaran catur  legendaris tingkat internasional. 

Keanggunan dan desain elegan GROHE Grandera™ diekspresikan melalui 

garis detail yang halus dan variasi warna permukaan yang berkelas seperti 

krom dan emas terinspirasi dari perhiasaan terbaik keluaran Tiffany’s di New 

York. Dan yang terakhir fungsi produk yang didukung oleh teknologi terbaik 

dari GROHE mencerminkan produk “Buatan Jerman“. 

 

Dengan konsep desain yang cukup berani GROHE Grandera™ dapat 

dijajarkan dengan mahakarya klasik yang menampilkan inspirasi dari produk 

tersebut. Garis geometris yang unik, penyatuan antara lingkaran dengan 

persegi menghasilkan istilah baru yang dihasilkan oleh tim desain GROHE 
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yaitu ‘Squircle’. Bentuk karakteristik ini merupakan dasar dari semua produk 

dikoleksi ini. Pantulan cahaya di permukaan squircle dapat menarik perhatian 

dan interaksi dengan setiap orang yang melihat produk ini. Sentuhan 

dekoratif yang halus di badan keran dan tuas serta leher pancuran  yang 

melandai sebesar tujuh derajat sesuai dengan DNA desain GROHE semua 

menyatu dengan harmonis menjadikan GROHE Grandera™ sebagai udara 

dalam personalisasi produk – sebuah design untuk keabadian. 

 

Pilihan yang sempurna untuk interior perhotelan bergaya di seluruh 

dunia 

 

“Melalui GROHE Grandera™, kami ingin mengembangkan lini produk untuk 

kalangan pelanggan kosmopolitan yang memiliki kegemaran terhadap desain 

klasik,“ ungkap CEO Grohe AG David J. Haines. “GROHE Grandera™ 

adalah pilihan yang sempurna untuk semua proyek kelas atas. Tampilannya 

yang khas dan teknologinya yang berkelas menjadikannya sebuah 

spesifikasi ideal untuk hotel mewah internasional. Selain itu, GROHE 

Grandera™ juga merupakan tambahan bergaya untuk setiap kamar mandi 

perumahan di seluruh dunia.” 

 

Baik di Hong Kong, London atau Dubai, GROHE Grandera™ menawarkan 

sentuhan akhir untuk hotel terbaik. Hampir seluruh hotel terkemuka saat ini 

menaruh kebanggaannya pada interior elegan abadi dan klasik yang 

menjanjikan para tamu cerdas sebuah rumah yang jauh dari rumah. GROHE 

Grandera™ berperan dalam memenuhi janji ini dengan memberikan masing-

masing tamu sebuah kesan bahwa kamar mandi telah dirancang sebagai 

ruang pribadi yang nyaman bagi mereka. Tapi, GROHE Grandera™ masih 

memberikan kesan yang sama di kamar mandi perumahan seluruh dunia.  

Memancarkan semburan udara dari keanggunan abadi, koleksi desainer ini 

menyatu dengan seluruh dekorasi. 
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Dengan jajaran produk yang unik dan keanekaragamannya, GROHE 

Grandera™ menyediakan fleksibilitas desain maksimum di kamar mandi. 

Portfolio yang terkoordinasi terdiri dari keran, shower yang sesuai dan 

termostat serta aksesories porselen putih. Pilihan yang luas berarti bahwa 

keinginan yang tidak biasa pun dapat dipenuhi. GROHE Grandera™ 

membuat seluruh solusi menjadi mungkin, membaur dengan seluruh 

dekorasi, dari klasik sampai kontemporer.  

 

Menjadi bagian dari jajaran produk GROHE SPA®, GROHE Grandera™ 

memenuhi harapan tertinggi dari segi desain, kualitas dan fungsionalitas. 

Sementara GROHE EcoJoy® menghemat penggunaan sumber daya alam, 

teknologi GROHE SilkMove® yang sudah terbukti memastikan 

pengoperasian tuas yang halus dalam jangka panjang. GROHE StarLight® 

mewakili kecermelangan abadi dari permukaan keran dan melindunginya 

dari goresan dan kotor. GROHE Zero merupakan sebuah paduan kuningan 

inovatif yang dikembangkan oleh GROHE untuk masuk ke dalam era baru 

produksi keran. Seluruh produk GROHE Zero, termasuk lini baru GROHE 

SPA® GROHE Grandera™, mengandung 90 persen lebih sedikit timah dan 

lima kali lebih tahan terhadap korosi dibandingkan dengan peralatan saniter 

air konvensional. Dengan demikian, GROHE Grandera ™ memungkinkan 

Anda menikmati air dengan ketenangan pikiran yang sempurna. 

 
GROHE Grandera™. Selamat datang di rumah 
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