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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Z testovací laboratoře k online konfigurátoru: 

Stvoření aplikace GROHE BestMatch™ 

 

Jednoduché plánování koupelny na několik málo kliknutí 

 

Vodovodní baterie GROHE jsou vyráběny v nepřeberné nabídce designu, 

výšek a funkčních variací. Pokud jste již koupili dokonalou baterii, jak k ní 

nejlépe sladit umyvadlo, které bude vhodné esteticky i funkčně? To není 

snadný úkol. Nejenže má souznít tvar umyvadla a kohoutku, především 

nesmí stříkat voda (např. vinou špatného úhlu proudu vody). GROHE proto 

přichází s výjimečnou online aplikací, jenž pomůže dodavatelům, personálu  

showroomů, architektům a plánovačům, jakož i cílovým zákazníkům. Ti 

všichni teď pomocí konfigurátoru GROHE BestMatch™ mohou objevovat ty 

nejlepší kombinace. Konfigurátor GROHE BestMatch™ navíc zaručí 

minimální stříkání vody a maximální estetickou hodnotu. 

 

GROHE, špičkový výrobce vodovodních baterií, provedl sérii důkladných 

testů 3.000 potenciálních kombinací umyvadel a baterií. Výsledky těchto 

testů dokládá skvěle funkční online i mobilní aplikace. 

 

Klíčová myšlenka: Doporučení jakékoliv praktické kombinace 

 

Firma GROHE touto aplikací reaguje na zájem nespočtu obchodních 

zástupců i pracovníků oddělení péče o zákazníky, kteří často jednají 

s obchodníky, instalatéry i spotřebiteli, jimž takový nástroj usnadní 

rozhodování a hledání ideální kombinace baterie s umyvadlem. Nejčastějším 

dotazem je, jak se vyhnout stříkání vody, jak zajistit dostatečný prostor pro 

pohodlné využití umyvadla a přitom neustupovat z požadavků na kvalitní 
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design a pěkný vzhled. Takto rozmanité požadavky pochopitelně nedokáže 

splnit žádný jednoduchý vzorec. 

 

Příprava a praxe: Intenzivní laboratorní testy 

 

V prvotní fázi tým laboratoří GROHE v Hemeru strávil několik měsíců 

instalacemi aktuálních modelů umyvadel firem Alape, Burgbad, Duravit, 

Keramag, Laufen a Villeroy & Boch a testoval je s vhodnými baterií různých 

produktových řad GROHE. Protože zájem o internetový konfigurátor projevili 

uživatelé z Německa i ze zahraničí, zahrnuli do testování také umyvadla Ifö, 

Catalano, Sphinx a Allia. Nadále probíhají testy s dalšími výrobky. 

 

Jako první krok viceprezident Designu GROHE Paul Flowers posoudí 

vizuální dojem možné kombinace. Hodnotí souhru linií a tvarů umyvadla, 

baterie a kohoutku, jejich jednotný dojem. Je-li tento soulad uspokojivý, 

schválí takovou kombinaci šéf designu pro následné testování „mokrým 

procesem“. 

 

Požadavky: Funkčnost, pohodlí a estetika 

 

Test určí míru možného rozstříknutí vody po otevření kohoutku a během mytí 

rukou, jakož i volný prostor mezi kohoutkem a umyvadlem. Testovací tým 

postupně instaluje k umyvadlu různé kohoutky a pouští vodu pod tlakem 3 

barů. Případné rozstříknutí vody se zaznamená do zvláštního formuláře o 

průběhu testu. 

 

Druhá fáze testování zahrnuje simulované mytí rukou při tomtéž tlaku vody. 

Výsledek je opět zaznamenán do formuláře. 
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Posledním krokem je posouzení volného prostoru mezi ramínkem kohoutku a 

umyvadlem. 

 

Všechny výstupy jsou zapsány do databáze, z níž GROHE BestMatch™ 

čerpá výsledky. Tento online konfigurátor nabízí přehledné uživatelské 

rozhraní, pohotové okénko vyhledávání, širokou nabídku přednastavených 

konfigurací, realistická vyobrazení a rychlou odezvu na zadané požadavky. 

 

Funkční nástroj: Online konfigurátor na internetu i v mobilu 

 

GROHE BestMatch™ je k dispozici na internetu i jako mobilní aplikace, což 

z něj činí skvělý nástroj pro specialisty na koupelny při jejich každodenní 

práci. Aplikaci nesporně využijí jak instalatéři, tak prodejci, kteří zařízení 

koupelny teprve pomáhají uživateli naplánovat. Jen pár kliknutí je dělí od 

dokonalého řešení pro individuální požadavky zákazníka. GROHE 

BestMatch™ pomůže i architektům a plánovačům vyhodnotit různé 

kombinace a zorientovat se, než své návrhy předají dalším profesionálům 

pracujícím na technickém návrhu dané koupelny. Ovládání konfigurátoru 

GROHE BestMatch™ je natolik prosté, že jej mohou využít i uživatelé, kteří 

hledají funkční a estetické řešení pro koupelnu svých snů.  

 

V provozu jsou již jazykové mutace v němčině, dánštině, holandštině, 

španělštině, ruštině, češtině, slovenštině a polštině. 

 

Kombinacemi vodovodních baterií GROHE se širokým spektrem umyvadel 

dostupných na trhu v současnosti zajišťuje GROHE BestMatch™ vynikající 

podporu plánovačům a prodejcům, kteří mají zájem poskytnout svým 

zákazníkům služby nejvyšší kvality. 

 

Více na www.bestmatch.grohe.com.  
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Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf, Germany, Tel.: +49.(0)211/9130-3000, 

www.grohe.com  

  

Kontakt pro média:  

Limelight PR, Barbora Martinovic, Saveljevova 1632/24, 140 00 Praha 4 

Tel. +420 604 185 774 

E-mail: barbora.martinovic@limelight.cz  

 

 


