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SIARAN PERS 

 

Selamat datang di rumah – mempersembahkan GROHE 

Grandera™ 

 

Jajaran koleksi beragam yang unik dan desain yang dikoordinasikan 

dengan indah 

 

GROHE dengan bangga mempersembahkan GROHE Grandera™, bintang 

baru di jajaran koleksi keran karya desainer masa kini. Desain modern 

dengan estetika abadi, GROHE Grandera™ membangkitkan sensasi 

nostalgia. Lini keran air mewah yang dirancang dan diselesaikan dengan 

cermat ini memancarkan keanggunan yang berbeda. Di mana pun anda 

berada, tidak ada yang dapat mewakilkan ‘rumah’ layaknya sebuah kamar 

mandi yang dilengkapi dengan keran dan peralatan saniter GROHE 

Grandera™. 

 

Desain imajinatif, kecintaan yang besar terhadap presisi 

 

GROHE Grandera™ menggabungkan bentuk feminin yang mengalir dengan 

sudut maskulin yang tegas. Bentuk keran tidak persegi maupun bulat. 

Sementara garis elegan membangkitkan aliran air, permukaan yang bulat 

menonjolkan daya tarik emosional. Refleksi cahaya yang hidup, serta sudut 

tujuh derajat dari tuas, mendukung interaksi dengan keran. Detil-detil 

dekoratif pada badan keran, leher keran dan tuas menggarisbawahi kualitas 

tinggi dari keran yang dirancang dengan presisi. 

 

Keragaman unik koleksi GROHE Grandera™ memenuhi kebutuhan seluruh 

instalasi dan konfigurasi. Koleksinya terdiri dari segala sesuatu mulai dari 

mixer tuas tunggal dan keran wastafel klasik, hingga pengisi bak mandi dan 
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kombinasi pengisi bak mandi dengan hand shower dan rak keramik. Atau, 

segala sesuatu dari pengisi bak mandi kombinasi lima lubang instalasi dek 

dan instalasi lantai, overhead shower dan hand shower. Apapun solusi yang 

direncanakan oleh arsitek dan perancang kamar mandi, peralatan saniter 

GROHE Grandera™ tersedia untuk instalasi berdiri atau instalasi pada 

dinding, baik concealed maupun exposed. GROHE Grandera™ 

memungkinkan desain kamar mandi terkoordinasi dengan sempurna, 

menawarkan produk yang tepat untuk setiap titik aliran dan ideal untuk 

dekorasi yang paling beragam. 

 

Diposisikan sebagai bintang baru dalam jajaran produk GROHE SPA®, 

GROHE Grandera™ memenuhi setiap harapan sebagai bagian dari koleksi 

GROHE dengan kualitas tinggi. GROHE Grandera™ menggabungkan 

desain unik dengan ketahanan, fungsionalitas dan kesinambungan. 

Dirancang, dirakit dan diproduksi di Jerman, koleksinya menyandang 

jaminan GROHE ’Made in Germany’. Fitur yang unik meliputi GROHE Zero, 

sebuah paduan kuningan inovatif yang dikembangkan oleh GROHE untuk 

masuk ke dalam era baru produksi keran. Seluruh produk GROHE Zero, 

termasuk lini baru GROHE SPA® GROHE Grandera™, mengandung 90 

persen lebih sedikit timah dan lima kali lebih tahan terhadap korosi 

dibandingkan dengan peralatan saniter air konvensional. 

 

Selain itu, GROHE Grandera™ menggunakan teknologi EcoJoy® untuk 

membantu pengguna menghemat penggunaan sumber daya alam tanpa 

mengurangi kualitas pengalaman mereka dengan air.  Mixer tuas tunggal 

memperoleh manfaat dari teknologi katrid GROHE, dengan GROHE 

SilkMove® memastikan operasi tuas yang akurat dan halus. Keran ini juga 

menggunakan teknologi termostat GROHE TurboStat® yang memberikan 

perlindungan yang handal terhadap luka lepuh. Sebuah penjaga temperatur 

dan GROHE Aquadimmer Plus berkontribusi pada pengoperasioan produk 
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yang aman dan nyaman. GROHE AquaGuide, sebuah mousseur arah, 

memungkinkan GROHE Grandera™ untuk diinstal pada wastafel dengan 

berbagai bentuk dan kedalaman. 

 

Desain modern dan abadi, teknologi inovatif dan keanekaragaman terbesar: 

GROHE Grandera™. Selamat datang di rumah. 
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Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.grohe.com 
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