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COMUNICAT DE PRESĂ  

 

Bun venit acasă – gama GROHE Grandera™ 

 

O gamă unică prin diversitate şi un design coordonat estetic  

 

GROHE are plăcerea de a vă prezenta gama GROHE Grandera™, noul star 

al colecţiilor de baterii de lux din prezent. Combinând designul modern cu 

elemente estetice atemporale, gama GROHE Grandera™ evocă un 

sentiment plăcut de nostalgie. Această gamă de baterii şi armături de lux, 

concepute şi finisate cu multă atenţie şi meticulozitate, are un aer distinct de 

eleganţă. Oriunde aţi locui pe glob, nimic nu va spune ‘acasă’ precum o baie 

completată de bateriile şi accesoriile GROHE Grandera™.  

 

Un design atemporal, pasiune pentru detalii 

 

Gama GROHE Grandera™ combină formele graţioase cu muchiile definite 

cu precizie. Corpul bateriei nu este nici pătrat, nici rotunjit, în timp ce, prin 

liniile sale elegante, este evocată curgerea unei ape, iar prin suprafeţele sale 

rotunjite îi este accentuat farmecul emoţional. Înclinația mânerului de 

acționare la un unghi de şapte grade încurajează interacţiunea cu bateria. 

Detaliile ornamentale de pe corpul bateriei, al pipei de scurgere şi de pe 

mâner ilustrează calitatea superioară a acestei baterii de înaltă precizie. 

 

Aceste elemente distinctive de design se regăsesc la toate produsele din 

această gamă, de la baterii şi sistemele de duş la accesorii. Îmbinând o 

varietate de forme geometrice și stiluri de design din ere diferite, gama 

GROHE Grandera™ poate fi integrată, cu uşurinţă, în orice decor de baie, fie 

că este vorba de o baie clasică, modernă sau contemporană. Finisajele 

disponibile – cromat şi cromat/aurit – satisfac toate exigenţele. Acest aspect 
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este completat, în mod ideal, de accesorii din porţelan alb, de la recipiente 

pentru săpun la etajere de duş. Oferind o alternativă stilată la accesoriile din 

sticlă, porţelanul alb conferă băii o notă de eleganţă.  

 

GROHE Grandera™ – varietate prin excelenţă 

 

Colecţia GROHE Grandera™, prin varietatea sa unică, se adaptează tuturor 

instalaţiilor şi configuraţiilor. Aceasta include o gamă completă de produse, 

de la baterii cu monocomandă şi baterii clasice de lavoar la baterii de cadă şi 

și sisteme pentru duș cu pară de duş ataşată şi etajeră ceramică. În plus, 

sunt disponibile soluții pentru montarea pe cadă cu cinci găuri şi baterii de 

cadă cu montare pe podea, cu sau fără termostat integrat, duşuri fixe şi pere 

de duş. Orice soluţii ar găsi arhitecţii şi designerii de băi, armăturile GROHE 

Grandera™ sunt disponibile pentru montare pe podea sau încastrare în 

perete, cu elemente ascunse sau cu elemente aparente. GROHE 

Grandera™ permite un design complet coordonat al băii dumneavoastră, 

fără compromisuri, oferind produsele potrivite pentru orice punct de utilizare 

a apei şi încadrându-se în cele mai diverse decoruri. 

 

Noul star al gamei GROHE SPA®, GROHE Grandera™ satisface orice 

aşteptări ca parte a colecţiei de înaltă calitate GROHE. GROHE Grandera™ 

îmbină armonios unicitatea designului cu longevitatea, funcţionalitatea şi 

sustenabilitatea. Concepută, proiectată şi realizată în Germania, colecţia 

poartă însemnul GROHE ’Made in Germany’. Caracteristicile sale deosebite 

includ GROHE Zero, un aliaj de alamă inovativ 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. 
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În plus, GROHE Grandera™ utilizează tehnologia GROHE EcoJoy® pentru a 

ajuta utilizatorii să diminueze consumul resurselor naturale, fără  a face 

compromisuri legate de confortul băii. Bateria cu monocomandă beneficiază 

de tehnologia cu cartuş GROHE deja dovedită, GROHE SilkMove® asigurând 

un control fin şi precis al manetei. Gama include, de asemenea, tehnologia 

cu termostat GROHE TurboStat®, ce asigură furnizarea apei la temperatura 

dorită într-un timp foarte scurt și menținerea constantă a acesteia pe tot 

parcursul dușului. Un limitator de temperatură şi sistemul GROHE 

Aquadimmer Plus contribuie la utilizarea în siguranţă şi confortabilă a 

produselor. GROHE AquaGuide, un aerator reglabil, permite instalarea 

colecției GROHE Grandera™ pe lavoare cu orice formă și adâncime.  

 

Design modern şi atemporal, tehnologii inovative şi cea mai mare varietate 

posibilă: GROHE Grandera™. Bun venit acasă!  

 

Mai 2013 

 

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