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SAJTÓ KÖZLEMÉNY  

 

Welcome home – bemutatjuk a Grandera- t a GROHE- tól 
 

Egyedülállóan széles választék és esztétikailag összehangolt design 

A GROHE büszkén mutatja be a Grandera- t, a mai designer csaptelep 

kollekciók új csillagát. A modern design- t egyesíti az időtlen esztétikával, 

mely a dicső nosztalgiát idézi. A nagy gondossággal tervezett fényűző 

csaptelepsorozat  légies eleganciát sugároz. Bárhol is él a világban, sehol 

nincs annyira ‘otthon’ mint egy Grandera kollekcióval felszerelt 

fürdőszobában. 

 

Lenyűgöző design és részletek 

 

A Grandera a kecses női részleteket ötvözi a precízen meghatározott éles, 

férfias vonalakkal. A csapteleptest elegáns vonalai a víz áramlását elevenítik 

meg, a lekerekített felületek az érzelmes megjelenést hangsúlyozzák és 

interakcióra ösztönzik a csaptelepet. Dekoratív forma jellemzi, a mérnöki 

precizitással megtervezett csaptelep minőségét a kifolyó és a kezelőkar 

hangsúlyozza. 

Három egyedi design elem található meg a termékekben a csaptelepektől és 

zuhanyoktól a kiegészítőkig. 

Különböző geometriai formákat, design stílusokat és korokat vegyítve a 

Grandera bármilyen dekorral ellátott fürdőszobával könnyen kombinálható, 

legyen az klasszikus, kortárs vagy modern. 

Az elérhető színek – króm és króm/arany. 

Ez a megjelenés ideális kiegészítője a fehér porcelán kiegészítőknek, a 

szappan adagolóktól és poharaktól a zuhany polcokig. 

Stílusos alternatíva a manapság mindenhol használatos üveg 

kiegészítőkhöz, a fehér porcelánnal pedig az időtlen eleganciát csempészi a 

fürdőszobába. 
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Grandera – játékos változatosság 

 

Az egyedülállóan változatos Grandera kollekció minden típusú beépítéshez 

kiválóan igazodik. 

Az egykaros csaptelepektől és klasszikus mosdó csaptelepektől a kádtöltőkig 

és kádkombinációkig, kézizuhannyal és kerámiapolccal kiegészülve mindent 

biztosít; az öt-lyukas, felületre szerelhető kombinációktól és padlóra 

szerelhető kádtöltőktől a termosztátokig, a fejzuhanyig és kézizuhanyokig. 

Bármilyen megoldással is rukkoljon elő az építész, vagy a fürdőszoba 

tervező, a Grandera szerelvények szabadon álló vagy falra szerelhető, illetve 

beépíthető kivitelben is elérhetőek.  

 

A GROHE SPA™ termékek új tagjaként a Grandera minden elvárást teljesít, 

egyedi design hosszú élettartammal és fenntarthatósággal. Formatervezése 

és gyártása Németországban történik, ‘Made in Germany’ lezárással ellátva. 

 

Megkülönböztető jegyei közé tartozik a GROHE Zero, mely egy GROHE által 

kifejlesztett innovatív sárgaréz ötvözet, egy új korszakot bejelentve ezzel a 

csaptelep gyártásban. 

 

Minden GROHE Zero termék, beleértve az új GROHE SPA ™ Grandera 

családot 90 százalékkal kevesebb ólmot tartalmaznak és ötször jobban 

ellenáll a korróziónak, mint a hagyományos szerelvények. 

 

Mindemellett a Grandera GROHE EcoJoy® technológiával készül, mely segít 

a végfelhasználóknak természeti erőforrásaikat megtakarítani anélkül, hogy 

kompromisszumot kellene kötniük a vízélményben. 

Az egykaros csaptelep előnye a jól bevált GROHE kerámiabetét technológia, 

a GROHE SilkMove®  biztosítja a pontos és könnyed kezelőkar működtetést. 
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Magában foglalja a GROHE TurboStat® termosztát technológiát is, mely 

megvéd a leforrázás ellen. A hőmérséklet szabályozó és a GROHE 

Aquadimmer Plus hozzájárul a termékek biztonságos és kényelmes 

használatához. 

A GROHE AquaGuide gyöngyöztetője pedig lehetővé teszi a Grandera 

bármilyen alakú vagy mélységű mosdóba történő beépítését. 

 

Modern, időtlen design, innovatív technológiák és a lehető legnagyobb 

változatosság: Grandera. Welcome home. 

 

2013 Május 

 

További információkért kérjük, látogasson el a www.grohe.com honlapra. 
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