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BASIN BÜLTENİ 

 

Evinize hoş geldiniz! 

GROHE’den yepyeni bir batarya koleksiyonu; Grandera 

 

GROHE, emsalsiz bir çeşitliliğe sahip ürün gamı ve estetik 

açıdan uyumlu tasarımıyla yepyeni bir batarya koleksiyonu 

serisi sunuyor. Grandera ile artık her mekan eviniz gibi... 

 

GROHE günümüzün özel tasarımlı batarya koleksiyonlarına yepyeni bir seri 

ekledi. Batarya koleksiyonunun yeni yıldızı Grandera modern tasarımı 

zamanın ötesine geçen estetik ile bir araya getiriyor ve ihtişamlı bir nostalji 

hissi uyandırıyor. Kullananlara kendi evindeymiş gibi hissettiren, titizlikle 

rötuşlanmış ince bir mühendislik eseri olan bu lüks su bataryaları serisi, 

bulunduğu mekanlara belirgin bir zarafet kazandırıyor. Dünyanın neresinde 

yaşıyor olursanız olun, hiçbir yer “evde olma” hissini Grandera batarya ve 

aksesuarları ile donatılmış bir banyo kadar veremez. 

 

Yaratıcı tasarım, detaya olan büyük tutku 

 

Grandera, akıcı feminen şekilleri kesin hatlarla belirginleşen maskülen 

kenarlar ile birleştiriyor. Batarya gövdesi ne köşeli ne de yuvarlak. Zarif hatları 

suyun akışını hissettirirken, yuvarlak yüzeyleri ise duygusal cazibesine vurgu 

yapıyor. Işığın canlı yansımalarının yanı sıra kumanda kolunun yedi derecelik 

açısı kişiyi adeta batarya ile etkileşime girmeye teşvik ediyor. Bataryanın 

gövdesi, ağzı ve kumanda kolundaki dekoratif detaylar büyük bir kesinlikle 

tasarlanmış bu bataryanın yüksek kalitesine vurgu yapıyor.  

 

Bu özgün tasarım unsurları, bataryalardan duş ve aksesuarlara kadar serideki 

tüm ürünlerde kendini gösteriyor. Çeşitli geometrik şekilleri, tasarım tarzlarını 
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ve dönemleri harmanlayan Grandera, ister klasik olsun, ister çağdaş, isterse 

de modern, tüm banyo dekorları ile kolaylıkla kombine edilebiliyor. Mevcut 

krom ve krom/altın renk seçenekleri de her türlü zevke uygun alternatifler 

sunuyor. Bu uyum, sıvı sabunluklardan fırçalıklara ve duş raflarına kadar 

beyaz porselen aksesuarlar ile mükemmel şekilde tamamlanıyor. Günümüzde 

her yerde bulunan cam aksesuarlara şık bir alternatif sunan beyaz porselen 

banyoya zamanının ötesine geçen bir zarafet katıyor. 

 

Grandera –özünde çeşitlilik yatıyor 

 

Grandera koleksiyonu, sahip olduğu eşsiz çeşitlilik ile her türlü tesisat ve 

konfigürasyonun gereksinimlerini karşılıyor. Koleksiyon, tek kollu mikserler ve 

klasik lavabo bataryalarından küvet bataryaları ve el duşu ve bir seramik rafı 

bulunan küvet kombinasyonlarına kadar çok çeşitli parçaları içeriyor. Ayrıca, 

beş delikli gövdeye monteli kombinasyonlar ve zemine monteli banyo 

bataryalarından termostatlara, tepe duşları ve el duşlarına kadar pek çok 

ürünü de kapsıyor.  Mimar ve banyo tasarımcıların sunacakları, bağımsız veya 

duvara monteli, gizli veya açık kurulum gibi her türlü seçenek için Grandera 

donanımları bulunuyor. Grandera, hiçbir taviz vermeksizin tamamen uyumlu 

banyo tasarımına imkan sağlayarak suyun aktığı her nokta ve en çeşitli 

dekorlar ile uyumlu, doğru ürünleri sunuyor. 

 

GROHE SPA™ ürün gamının yeni yükselen yıldızı olarak konumlandırılan 

Grandera, üst düzey GROHE koleksiyonunun parçası olarak her türlü 

beklentiyi karşılıyor. Grandera, eşsiz bir tasarımı, uzun ömürlülük, 

fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik ile bir araya getiriyor. Tasarımı, mühendisliği 

ve üretimi Almanya’da gerçekleştirilen koleksiyon, şirketin ‘Alman Malı’ 

damgasını taşıyor. Ayırt edici özellikleri arasında, batarya üretiminde yeni bir 

dönemin gelişini müjdeleyen yenilikçi pirinç alaşımı GROHE Zero da 

bulunuyor. Yeni GROHE SPA™ Grandera serisinin de aralarında bulunduğu 
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tüm GROHE Zero ürünleri yüzde 90 daha az kurşun içerdiklerinden geleneksel 

su tesisatlarına kıyasla korozyona karşı beş kat daha dayanıklı.  

 

Grandera kullanıcıların su deneyimlerinden taviz vermek zorunda kalmaksızın 

doğal kaynakları ekonomik şekilde kullanmasını sağlayan GROHE EcoJoy® 

teknolojisinden de yararlanıyor. Tek kumanda kollu mikser, GROHE’nin 

gücünü kanıtlamış kartuş teknolojisinden faydalanırken GROHE SilkMove™ 

ise kumanda kolunun doğru ve ipek gibi yumuşak şekilde kullanılabilmesini 

sağlıyor. Ayrıca, sıcak suyun yol açtığı haşlanmaya karşı güvenilir koruma 

sağlayan GROHE TurboStat® termostat teknolojisini de içinde barındırıyor. Bir 

sıcaklık sınırlayıcı ve GROHE Aquadimmer Plus, ürünlerin güvenli ve konforlu 

şekilde kullanılabilmesine katkıda bulunuyor. GROHE AquaGuide açılı batarya 

ucu Grandera’nın şekli ve derinliği ne olursa olsun her türlü lavaboya 

takılabilmesine imkan veriyor. 

 

Modern ve zamanın ötesine geçen tasarım, yenilikçi teknolojiler ve mümkün 

olan en yüksek çeşitlilik sunan Grandera ile her mekanda kendinizi evinizde 

hissedebilirsiniz! 

 

GROHE Hakkında 
 

Grohe AG, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın önde gelen sıhhi tesisat donanımı 
üreticileri arasındadır. Sıhhi tesisat ürünleri ve sistemlerinde küresel bir marka 
olan GROHE kalite, tasarım, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında standartları 
belirlerken, mükemmel su çözümleri sunmaktadır. 
 
Hemer'deki genel merkezinde ve Düsseldorf'taki kurumsal merkezinde faaliyet 
gösteren şirket, 2.400'ü Almanya'da olmak üzere dünya genelinde 5.500 
çalışana istihdam olanağı sağlamaktadır. �irket, 2011 yılında; perakende ve 
inşaat sektörleri için tasarladığı ve ürettiği mutfak ve banyo bataryaları, duş 
sistemleri; fotoselli ve digital bataryaları; kumanda paneli ve yıkama 
sistemleriyle €1,165 milyon satış hacmine ulaşmıştır. 
 
GROHE’nin altı üretim fabrikası bulunmaktadır. Bunlardan üçü Almanya 
dışında, Portekiz, Tayland ve Kanada’da yer almaktadır. Halihazırda, şirketin 
satışlarının yüzde 84’ü Almanya dışında gerçekleşmektedir.  
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Buket Sahin 
Account Supervisor 
Account Management 
Ogilvy Public Relations Istanbul 
Office: +90 212 339 8360 
E-mail: buket.sahin@ogilvy.com 
 


