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COMUNICAT DE PRESĂ  

 

Eleganţa clasică poartă un nou nume: 

GROHE Grandera™ 

 

Concept, inspiraţie, design 

 

Calitatea rezistă. Chiar şi în viaţa noastră modernă de zi cu zi, valorile 

tradiţionale sunt cele ce fac ca viaţa sa merite trăită şi transformă produsele 

convenţionale în obiecte excepţionale de interes. Valori precum calitatea, 

măiestria şi stilul sunt numai câteva din caracteristicile durabile ale GROHE 

Grandera™, noua colecţie de lux GROHE. Concepută ca urmare a unui 

angajament ferm faţă de perfecţiune, această colecţie se poziţionează în 

mod unic în lumea designului spaţiilor de baie. GROHE Grandera™ satisface 

nevoia de lux, calitate superioară şi estetic pur. Vă prezentăm această gamă 

superioară de baterii şi armături care îşi îndeplineşte toate promisiunile. 

 

O combinaţie îndrăzneaţă de eleganţă, atemporalitate, permanenţă şi 

căldură, GROHE Grandera™ este o gamă sofisticată de produse care aduce 

împreună percepţii şi aşteptări diferite. Designul acesteia constă în 

caracteristici estetice atemporale, cu note nostalgice, reuşind, în acelaşi timp, 

să surprindă spiritul timpului. Forme feminine graţioase se combină cu muchii 

clar definite, dând naştere unei adevărate cuadraturi a cercului. GROHE 

Grandera™ va fi, cu siguranţă, pe placul celor intrigaţi de valorile trainice şi 

eleganţa atemporală. 

 

Design pentru eternitate  

 

“Conceperea GROHE Grandera™ a fost o experienţă unică datorată 

abordării aproape paradoxale,” a afirmat Paul Flowers, Vicepreşedinte senior 
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Departamentul Design în cadrul Grohe AG. “A fost vorba numai de 

explorarea elementelor aparent contradictorii care, fiecare în felul său, 

defineşte spaţiul de baie ca spaţiu modern. Masculin şi feminin, clasic şi 

modern, pătrat şi circular – toate acestea se îmbină armonios în gama 

GROHE Grandera™. Rezultatul este o gamă de baterii şi armături ale cărei 

inspiraţii internaţionale se transpun în nota puternic globală ce transcende 

toate graniţele.” 

 

Ne-am inspirat pentru gama GROHE Grandera™ din designul clasic şi 

capodoperele arhitecturale din centrele metropolitane din întreaga lume. 

Pasionaţii de design vor identifica trimiteri la Paris, Lausanne, Moscova şi 

New York, toate contopite într-un design distinct. Spre exemplu, structura de 

bază a tuturor produselor individuale aminteşte de arhitectura Turnului Eiffel, 

infuzând gama GROHE Grandera™ cu o notă romantică, pariziană. Forma 

produselor face trimitere la acea măiestrie a artizanilor tradiţionali necesară 

pentru realizarea ceasurilor fine. Piesele de şah, regina şi regele, au 

reprezentat sursa de inspiraţie pentru vocabularul formal al colecţiei, 

masculin şi feminin – o trimitere la Moscova, oraşul care a găzduit multe 

competiţii legendare de şah. Eleganţa şi rafinamentul gamei GROHE 

Grandera™ sunt exprimate prin detaliile fine şi variantele de finisaje elegante 

cromate şi cromate/aurite, inspirate de bijuterii precum cele din magazine de 

lux ca Tiffany’s din New York. �i, în cele din urmă, funcţionalitatea produselor 

este susţinută de tehnologii de prim rang GROHE, care reprezintă esenţa 

sintagmei ‘Made in Germany’. 

 

Cu acest concept îndrăzneţ de design, GROHE Grandera™ se poziţionează 

cu uşurinţă alături de elementele clasice şi capodoperele din care se inspiră. 

Geometria sa unică, îmbinând elemente circulare şi pătrate, a determinat 

echipa de design GROHE să inventeze termenul ‘squircle’. Această formă 

caracteristică stă la baza tuturor elementelor colecţiei. Prin surprinderea şi 
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reflectarea luminii, suprafeţele sinuoase ale acestei forme invită la 

interacţiune. Elementele decorative filigranate ale corpului bateriei, manetei 

şi pipei de scurgere, precum şi inclinaţia la şapte grade a manetei, în 

conformitate cu GROHE Design DNA, se îmbină pentru a conferi gamei 

GROHE Grandera™ aerul unui obiect de valoare realizat la comandă şi 

personalizat – un design pentru eternitate. 

 

Alegerea perfectă pentru interioare rafinate de hotel pe întreg globul 

 

“În cadrul gamei GROHE Grandera™, am dorit să dezvoltăm o gamă de 

produse pentru un grup cosmopolitan de clienţi, cu inclinaţie spre designul 

clasic,” a afirmat David J. Haines, Director executiv al Grohe AG. “Gama 

GROHE Grandera™ este alegerea perfectă pentru toate proiectele de lux. 

Aspectul distinctiv şi tehnologia de ultimă generaţie fac ca această gamă să 

fie ideală pentru hotelurile internaţionale de lux. În plus, gama GROHE 

Grandera™ este şi o completare rafinată în orice spaţiu de baie rezidenţial 

de pe glob.” 

 

Fie că este vorba de Hong Kong, Londra sau Dubai, gama GROHE 

Grandera™ reprezintă o notă de rafinament pentru cele mai stilate hoteluri. 

Aproape toate hotelurile de seamă de astăzi se mândresc cu interioarele lor 

elegante, clasice, atemporale care oferă oaspeţilor cu gusturi rafinate 

promisiunea unei case departe de casă. Gama GROHE Grandera™ sprijină 

îndeplinirea acestei promisiuni, dându-i fiecărui oaspete sentimentul  că 

spaţiul de baie  a fost proiectat ca un spaţiu de relaxare personalizat doar 

pentru acesta. Însă gama GROHE Grandera™ este, în acelaşi timp, la ea 

acasă şi în spaţiile de baie rezidenţiale din întreaga lume. Având un aer de 

eleganţă nepieritoare, această colecţie de lux se încadrează armonios în 

orice decor.  
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Prin gama cu o diversificare unică şi o varietate amplă de produse, GROHE 

Grandera™ permite flexibilitatea maximă în design pentru spaţiul de baie. 

Portofoliile coordonate includ baterii, sisteme de duş complementare şi 

termostate, precum şi accesorii din porţelan alb. Alegerea extinsă înseamnă 

posibilitatea satisfacerii chiar şi a celor mai neobişnuite dorinţe. GROHE 

Grandera™ face posibilă orice soluţie, încadrându-se armonios în orice 

decor, de la clasic la contemporan.  

 

Parte din gama GROHE SPA®, GROHE Grandera™ satisface cele mai înalte 

exigenţe de design, calitate şi funcţionalitate. În timp ce GROHE EcoJoy® 

ajută utilizatorii să diminueze consumul resurselor naturale ale acestora, 

tehnologia deja dovedită GROHE SilkMove® asigură un control fin al manetei 

pe termen lung. GROHE StarLight® conferă un aspect strălucitor de durată al 

suprafeţelor şi le protejează împotriva murdăririi şi mătuirii. GROHE Zero 

este un aliaj inovativ de alamă creat de GROHE pentru a întâmpina o nouă 

eră de fabricare a bateriilor. Toate produsele realizate din GROHE Zero, 

inclusiv noua gamă GROHE SPA® GROHE Grandera™, conţin 90 la sută 

mai puţin plumb şi sunt de cinci ori mai rezistente la coroziune decât bateriile 

şi armăturile convenţionale. Astfel, GROHE Grandera™ vă dă libertatea de a 

vă bucura de apă în linişte deplină.  

 

GROHE Grandera™. Bun venit acasă! 
 

Mai 2013 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să accesaţi www.grohe.com 
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