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TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

Vítejte doma – prezentace řady GROHE Grandera™ 

 

Jedinečně rozmanitá nabídka a esteticky sladěný design 

 

Společnost GROHE s hrdostí představuje řadu GROHE Grandera™, nově 

vycházející hvězdu na nebi designových koupelnových kolekcí dneška. Řada 

GROHE Grandera™ v sobě propojuje moderní design s nadčasovou 

estetikou a vyvolává nostalgické vzpomínky. Z této luxusní kolekce důmyslně 

navržených a pečlivě zpracovaných armatur vyzařuje jasně rozpoznatelný 

esprit elegance. Bez ohledu na to, ve které části světa žijete, nic nenavodí 

pocit ‚domova‘ tak, jako koupelna vybavená bateriemi a armaturami GROHE 

Grandera™.  

 

Nápaditý design, nadšení pro detail 

 

Kolekce GROHE Grandera™ kombinuje ladné ženské tvary a přesně 

definované mužné hrany. Tělo baterie není ani hranaté, ani oblé. Jeho 

elegantní linie připomínají proudící vodu, zatímco zaoblené povrchy 

zdůrazňují emotivní prvek. Živý odraz světla a ovládací páka stoupající pod 

úhlem sedmi stupňů přímo vyzývají k dotyku. Dekorativní detaily na těle 

baterie, výpusti a páce ještě podtrhují vysokou kvalitu přesně zpracované 

baterie.  

 

Tyto výrazné designové prvky najdeme u všech výrobků řady GROHE 

Grandera™, od baterií, přes sprchy až po doplňky. V kolekci se mísí řada 

geometrických tvarů, designových stylů a období, proto ji lze snadno 

kombinovat s jakýmkoli koupelnovým pojetím – klasickým, současným i 

moderním. Ani nabízené barvy – chrom a kombinace chrom/zlato – 
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neponechají žádné přání nesplněné. Vzhled kolekce navíc ideálně dolaďují 

doplňky z bílého porcelánu – od zásobníků na mýdlo a pohárků na čištění 

zubů až po poličky do sprchy. Porcelán nabízí stylovou alternativu k dnes 

všudypřítomnému skleněnému vybavení a vnáší do koupelny nadčasovou 

eleganci.  

 

GROHE Grandera™ – hra jménem rozmanitost 

 

Výjimečně rozmanitá kolekce GROHE Grandera™ vyhoví každému 

uspořádání. Obsahuje vše od pákových baterií a klasických umyvadlových 

kohoutků přes napouštěče vany a vanové kombinace s připojenou ruční 

sprchou až po keramické poličky. Nebo kteroukoli kombinaci v rozsahu od 

pětiotvorové montáže na desku a podlahových napouštěčů vany po 

termostaty a hlavové a ruční sprchy. Ať už se v hlavách architektů a 

projektantů zrodí jakákoli představa, armatury GROHE Grandera™ jsou 

v nabídce jako samostatně stojící či nástěnné, podomítkové i plně přiznané. 

Řada GROHE Grandera™ umožňuje plně sladit vybavení koupelny bez 

nutnosti kompromisů. Nabízí ten pravý výrobek pro každý způsob odběru 

vody sladěný s širokou paletou různých prostředí. 

 

Řada GROHE Grandera™ v pozici nově vycházející hvězdy sortimentu 

GROHE SPA® splňuje jako součást vysoce kvalitní kolekce GROHE všechna 

očekávání. Pojí v sobě jedinečný design s dlouhověkostí, funkčností a 

udržitelným přístupem. Řada byla navržena, zkonstruována i vyrobena 

v Německu, a proto nese pečeť GROHE ‚Made in Germany‘. K jejím 

jedinečným rysům patří i použití inovativní mosazné slitiny GROHE Zero 

vyvinuté společností GROHE a předznamenávající počátek nové éry ve 

výrobě baterií. Všechny výrobky ze slitiny GROHE Zero včetně sortimentu 

GROHE SPA®  a kolekce GROHE Grandera™ obsahují o 90 procent méně 

olova a jsou pětkrát odolnější proti korozi než běžné baterie. 
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Krom toho využívá řada GROHE Grandera™ technologii GROHE EcoJoy®, 

která pomáhá uživatelům snižovat spotřebu přírodních zdrojů, aniž by se 

museli vzdát požitku z vody. Pákové baterie těží z prověřené technologie 

kartuší GROHE s funkcí GROHE SilkMove® zajišťující přesnou a hladkou 

obsluhu ovládací páky. Ke slovu přichází i termostatová technologie GROHE 

TurboStat® poskytující spolehlivou ochranu před opařením příliš horkou 

vodou. Omezovač teploty vody a víceúčelový přepínač GROHE Aquadimmer 

Plus přispívají k bezpečné a spolehlivé obsluze výrobků. Směrovatelný 

perlátor GROHE AquaGuide umožňuje osadit baterie z řady GROHE 

Grandera™ na umyvadlo libovolného tvaru i hloubky.  

 

Moderní a nadčasový design, inovativní technologie a pestrá paleta 

možností: GROHE Grandera™. Vítejte doma.  

 

květen 2013 

 

Pro podrobnější informace prosím navštivte www.grohe.com 
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