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Добре дошли у дома – представяме ви GROHE Grandera™ 

 

Уникално разнообразие и естетически координиран дизайн 

GROHE с гордост ви представя най-новата си дизайнерска колекция 

смесители GROHE Grandera™. Събирайки в себе си модерния дизайн и 

вечната естетика, GROHE Grandera™ провокира чувство на носталгия. 

Тази луксозна линия, дело на напреднало инжeнерство и прецизна 

изработка, ни завладява със своята ясно доловима елегантност. 

Независимо къде се намирате по света, нищо не ви напомня повече  

“за дома“, както баня оборудвана с GROHE Grandera™. 

 

Представете си дизайн, който обича всеки един детайл 

GROHE Grandera™ комбинира преливащи женски форми с прецизно 

оформени мъжки ръбове. Тялото на смесителя не е нито кръгло, нито 

квадратно. Докато неговата елегантна визия въплащава течаща вода, 

гладката му повърхност акцентира върху емоционалното усещане. 

Яркото отражение на светлината, както и наклонената на седем градуса 

ръкохватка, предизвикват взаимодействие със смесителя.  

Декоративните детайли върху тялото, чучурът и ръкохватката, 

подчертават високото качество и прецизната изработка. 

 

Този изключителен дизайн, може да се открие в цялата продуктова 

линия, при смесителите за умивалник, смесителите за душ и 

аксесоарите. Комбинирайки различни геометрични форми, стилове, 

дизайни и епохи, GROHE Grandera™ лесно може да се съчетае с всеки 

декор за баня - класически, космополитен или модерен. Серията се 

предлага в два цвята – хром и хром/злато. Тази визия се допълва от 

аксесоарите като сапуниери и дозатор за течен сапун, от бяла керамика. 

Предлагайки стилна алтернатива, на предлагащите се на пазара 
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аксесоари от стъкло, белият порцелан внася нотка на вечна елегантност 

във вашата баня. 

 

GROHE Grandera™ – богато разнообразие 

 

Линията предлага – едноръкохваткови смесители, класически 

смесители за умивалник, смесители за вана и комбинации за вана с 

ръчен душ и керамична поставка, както и петдупкови комбинации за 

вана, чучури за вана с монтаж към пода, термостати, душ пити и ръчни 

душове. Смесителите се предлагат за външен, вграден,стенен и 

свободно стоящ монтаж към пода. GROHE Grandera™ ви дава 

възможност да създадете напълно координиран дизайн, без никакви 

компромиси, предлагайки правилния продукт за всяка точка в банята и 

за всяко предпочитание на керамика.  

 

Позициониран като новата изгряваща звезда от колекцията GROHE 

SPA®, GROHE Grandera™ отговаря на всички очаквания, като част от 

висококачествените колекции на GROHE. GROHE Grandera™ 

комбинира уникален дизайн с дълголетие, функционалност и 

устойчивост.  Проектирани, конструирани и произведени в Германия, 

колекцията носи печата GROHE ’Made in Germany’.  

Нейните отличителни характеристики включват и GROHE Zero, 

иновативна сплав от месинг, разработена от GROHE, която поставя 

нова ера в производството на смесители. Всички GROHE Zero продукти, 

включително и линията GROHE SPA® GROHE Grandera™, съдържат 

90% по-малко олово и са пет пъти по-устойчиви на корозия в сравнение 

с обикновените смесители. 

 

Освен това, колекцията GROHE Grandera™ е оборудвана с 

технологията GROHE EcoJoy® , която ви позволява да спестявате вода, 
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без да правите компромис с нуждите си. Едноръкохватковите смесители 

притежават технологията GROHE SilkMove®, за плавно и прецизно 

регулиране на ръкохватката. Към термостатите е включена и 

технолоията GROHE TurboStat®, която осигурява надеждна защита от 

изгаряне. Температурният регулатор и GROHE Aquadimmer Plus 

допринасят за сигурността и удобството при използването на 

продуктите. Аераторът GROHE AquaGuide, позволява смесителите 

GROHE Grandera™ да се инсталират на умивалници с различна форма 

и дълбочина.  

 

Модерен и вечен дизайн, иновативни технологии и голямо 

разнообразие: GROHE Grandera™. Добре дошли у дома. 
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За повече информация посетете  www.grohe.bg 
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