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INFORMACJA PRASOWA 

 

Nowe imię ponadczasowej klasyki i elegancji: GROHE Grandera  

 

Koncepcja, inspiracja, design 

 

Jakość to cecha ponadczasowa. Tradycyjne wartości również dziś  są 

aktualne, sprawiają, że doceniamy rzeczy najlepsze, których standardy nie 

przemijają. W zwyczajnych z pozoru produktach możemy odnaleźć te cechy, 

przez co stają się wyjątkowymi obiektami pożądania. Takie wartości jak 

jakość, kunszt wykonania oraz styl to tylko niektóre zalety nowej kolekcji 

GROHE Grandera. Koncepcja produktu zrodziła się z bezkompromisowego 

dążenia do doskonałości i pragnienia, by zajął on wyjątkową pozycję w 

świecie łazienek., spełniając wszystkie współczesne oczekiwania co do 

luksusu, wysokiej jakości i piękna. Ta ekskluzywna kolekcja armatury to 

jednocześnie spełnienie wszelkich obietnic i najwyższych wymagań.  

 

Kolekcja Grandera to swoista mieszanka elegancji, ponadczasowego stylu, 

trwałości i ciepła. Linia produktów pomyślana jest tak, aby kompleksowo 

wyposażyć całą łazienkę, unikając tym samym  sprzeczności w koncepcji 

projektu łazienki. Design kolekcji charakteryzuje ponadczasowa estetyka z 

nutą nostalgii, przy czym jednocześnie zauważalne są elementy 

nowoczesności. Stylistyka armatur bazuje na połączeniu łagodnych, 

kobiecych kształtów z wyraźnymi męskimi krawędziami, co w efekcie zrodziło 

kwadraturę koła. Kolekcja Grandera z pewnością zaintryguje osoby, które 

przykładają wagę do trwałych wartości oraz ponadczasowej elegancji.  

 

Nieprzemijający design 
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„Projektowanie kolekcji Grandera wyjątkowym doświadczeniem ze względu 

na paradoksalny sposób podejścia“, informuje Paul Flowers, Senior Vice 

President Zespołu Projektowego  w Grohe AG. „Chodziło o odkrywanie 

pozornie sprzecznych elementów, które – każda na swój sposób – definiują 

przestrzeń współczesnej łazienki. Kobieta i mężczyzna, klasyka i 

nowoczesność, kwadrat i koło – wszystko to Grandera łączy w sobie w 

harmonijną całość.    Rezultatem jest kolekcja armatury, dzięki której 

międzynarodowe inspiracje przełożone zostały na siłę atrakcyjności o 

globalnym zasięgu działania, która przekracza wszelkie granice i ma 

charakter międzynarodowy“. 

 

Klasyczne obiekty designerskie i architektoniczne, które były inspiracją dla 

powstania Grandery, pochodzą z największych światowych metropolii. 

Dokładnie przyglądając się kolekcji, znajdziemy w niej nawiązania do 

architektury i klimatu Paryża, Lozanny, Moskwy oraz Nowego Jorku. 

Podstawowa sylwetka każdego z produktów  przypomina wieżę Eiffla i 

sentymentalną atmosferę Paryża. Kontury odwołują się do tradycyjnego 

kunsztu rzemiosła tworzenia stylowych szwajcarskich zegarków. Figury 

szachowe króla i królowej były inspiracją dla wyrażenia kobiecych i męskich 

kształtów, które odnajdujemy w formie baterii. To też forma  zwrócenia uwagi 

na Moskwę – miasto legendarnych rozgrywek szachowych. Wyrafinowany 

styl i elegancję odnajdziemy w detalach chromowanych oraz w połączeniu 

chromu ze złotymi  elementami. Jest to wyraźne nawiązanie do kosztownej 

biżuterii, takiej na przykład jak tej pochodzącej z salonów Tiffany w Nowym 

Jorku.  Wszystkie te walory dodatkowo wzmacnia funkcjonalność produktu, 

który stanowi wzór niezawodności technologii GROHE i niemieckiej inżynierii.  

 

Dzięki śmiałej koncepcji projektowej Grandera plasuje się na równi z 

przedmiotami i obiektami architektonicznymi uznanymi za ponadczasową 

klasykę. Unikalna geometria produktu, która łączy w sobie zarówno okrągłe 
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jak i kanciaste elementy, znalazł wśród designerów GROHE swoją definicję: 

„Squircle“, połączenie kadratu (Square) oraz koła (Circle). Ta forma tworzy 

bazę dla całej kolekcji produktowej. Dzięki „Squircles“ całość powierzchni 

przechwytuje i odbija światło, prowokując tym samym do bliższego poznania.  

Filigranowe elementy dekoracyjne korpusu, dźwigni oraz wylewki 

zaprojektowane zostały zgodnie z kodem DNA GROHE i nadają całej kolekcji 

szyku oraz indywidualnej wartości, tworząc design, który nie przemija.   

 

Stylistyka idealna dla wnętrz na całym świecie  

 

„Wraz z powstaniem kolekcji Grandera chcieliśmy stworzyć linię produktów 

dla kosmopolitycznych odbiorców, otwartych na świat, preferujących 

klasyczny styl“ – informuje  David J. Haines, Prezes Zarządu Grohe AG. „Ta 

linia produktów spełnia wszystkie wymagania najbardziej wymagających 

obiektów inwestycyjnych, ponieważ pasuje ona nie tylko wizualnie do 

najbardziej luksusowych hoteli świata, ale jest też odpowiednio 

zaawansowana technicznie. Możliwości zastosowania kolekcji nie 

ograniczają sie tylko do hoteli, Grandera idealnie wpasuje się stylistycznie do 

wnętrz prywatnych pokoi kąpielowych na całym świecie“.  

Wnętrza w Hongkongu, Londynie czy Dubaju – Grandera to gwarancja ich 

ekskluzywnego wykończenia. Obecnie niemal wszystkie znaczące hotele 

utrzymane są w klasycznej, eleganckiej, ponadczasowej stylistyce, obiecując  

swym wymagającym klientom, że bez względu na to, gdzie na świecie się 

znajdą i w jak dużej odległości od swojego kraju, będą mogli czuć się jak w 

domu.   Kolekcja Grandera wspomaga spełnienie tej obietnicy, zapewniając, 

że została wybrana specjalnie dla nich. Dotyczy to również prywatnych 

łazienek na całym świecie.  Ta kolekcja nadaje wnętrzom naturalną 

elegancję, ciepło oraz ponadczasowość stylu i pasuje do różnorodnej 

stylistyki.   
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Dzięki szerokiemu asortymentowi i różnorodności produktów Grandera 

gwarantuje swobodę w projektowaniu. Portofolio obejmuje bowiem armatury, 

prysznice, deszczownice i termostaty, a także akcesoria łazienkowe 

wykonane z wysokogatunkowej białej porcelany. Dzięki wachlarzowi 

możliwości, jakie daje kolekcja Grandera, nawet najbardziej nietypowe 

prośby mogą zostać spełnione, gdyż niemal każde rozwiązanie jest możliwe, 

a co więcej będzie harmonizowało z każdym wnętrzem – od klasycznego po 

nowoczesne. 

 

Grandera stanowiąca kolekcję w ramach asortymentu GROHE SPA™ 

spełnia najwyższe standardy jeśli chodzi design, jakość i funkcjonalność. 

Technologia GROHE EcoJoy® to ekologiczne rozwiązanie, pozwalające 

zaoszczędzić wodę, technologia GROHE SilkMove®  to gwarancja płynnej i 

lekkiej obsługi. Dzięki GROHE StarLight® powierzchnie armatury przez długi 

czas pozostaną lśniące i odporne na zarysowania.  Wraz z wprowadzeniem 

GROHE Zero zapoczątkowana została nowa era w produkcji armatur. 

Produkty z zastosowaną technologią GROHE Zero, takie właśnie jak nowa 

kolekcja GROHE SPA™ Grandera zawierają 90% mniej ołowiu i są pięć razy 

mniej  odporne na korozję niż tradycyjne armatury. Grandera to niekończąca 

się przyjemność rozkoszowania się wodą.   

 

Grandera. Witaj w domu. 

 

Maj 2013 

 

Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.grohe.pl 

 

GROHE Polska Sp. z.o.o. 

ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 

  

Kontakt dla mediów: 

 Barbara Kowalczyk, Tel. +48 22 54 32 640, b.kowalczyk@grohe.com.pl 


