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INFORMACJA PRASOWA 

 

Znajdź idealną parę wśród baterii i umywalek  

 

Unikalny konfigurator on-line GROHE BestMatch™ pomaga znaleźć 

idealne połączenie umywalki i baterii  

 

Kiedy chodzi o wybór umywalki i baterii, masz do czynienia z nieskończoną 

różnorodnością. Ale która bateria wygląda najlepiej z którą umywalką? Jakiej 

wysokości wylewka  będzie odpowiednia? Odpowiedzi na wszystkie te 

pytania są w nowej aplikacji o nazwie GROHE BestMatch™. Ten wyjątkowy 

konfigurator on-line wymaga tylko kilku kliknięć, aby określić optymalną 

kombinację umywalki i baterii, odpowiedni design, maksymalny komfort i 

doskonały przepływ wody – to nigdy nie było łatwiejsze. 

 

Zestawienia zatwierdzone przez designera 

 

GROHE BestMatch™ sprawia, że projektowanie własnej łazienki daje 

jeszcze więcej radości. Wystarczy kliknąć w najlepsze zestawienia  na 

stronie internetowej lub aplikacji, zapisać swoje ulubione ustawienia oraz 

opublikować je na Pinterest lub Facebook, by omówić je z przyjaciółmi. 

GROHE BestMatch™ nie jest oparty na prostej zależności obliczeniu 

długości, głębokości umywalki oraz kąta padania wody. Aby to było możliwe 

GROHE zainstalowało aktualne umywalki  różnych producentów, by poddać 

je dokładnym testom. Badania miały na celu określenie rozprysku wody, gdy 

strumień jest otwarty oraz podczas mycia rąk, ilości miejsca pozostałego 

pomiędzy wylewką i umywalką, jak i wizualnej spójności kombinacji.  
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Paul Flowers, szef ds. projektowania GROHE osobiście dobrał baterie do 

umywalki na podstawie ich wspólnych cech designu. Około 3 000 kombinacji 

zostało już przetestowanych w laboratorium GROHE. 

 

Kilka kliknięć by zobaczyć idealna parę 

 

I oto jak działa GROHE BestMatch™: użytkownik wybiera baterię lub 

umywalkę. Filtruje styl, typ produktu i instalacji, aby stopniowo zawęzić 

wyszukiwanie. Produkty wahają się od standardowych umywalek 

nablatowych i wbudowanych oraz od baterii o różnych wysokościach  do 

baterii wolnostojących jednouchwytowych. Prosta nawigacja, wygodne okno 

wyszukiwania, liczne pomoce pomagają podjąć decyzję, a  czytelna grafika 

zapewnia szybką orientację. Wyniki wyszukiwania można zawęzić jeszcze 

bardziej, dodając takie czynniki, jak zakres cen, marki, linie produktów, 

wielkości baterii i styl produktu, tak aby tylko zostały wyfiltrowane najlepsze 

warianty. Wynik: nigdy więcej irytującego rozchlapywania się wody, 

doskonały komfort użytkowania i wspaniały wygląd. 

 

Dzięki realistycznej prezentacji produktów, każdy może ocenić możliwe 

kombinacje bez konieczności większego wysilania wyobraźni i zdolności do 

myślenia trójwymiarowo. W ten sposób, nawet kombinacje, których nigdzie 

nie można znaleźć w lokalnych salonach, można zbadać  i zakwalifikować do 

swojej listy ulubionych kombinacji. To pozwala użytkownikom znaleźć idealne 

rozwiązanie dla ich  łazienki. 

 

Co od dawna uznawano za oczywistość  w wielu sferach życia codziennego 

takich jak moda, urządzanie wnętrz, elektronika i samochody teraz także jest 

w branży sanitarnej, dzięki GROHE. Łatwy w użyciu konfigurator oferuje 

dodatkową wartość dla projektu łazienki. GROHE BestMatch™ sprawia, że 
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rozpryskująca się woda i niedopasowane kombinacje umywalki i baterii są 

już przeszłością - GROHE znajdzie wymarzoną parę dla każdej łazienki. 

 

Korzyści aplikacji GROHE BestMatch™ w skrócie 

Funkcje: 

- Pomocna dzięki dużemu asortymentowi 

- Możliwość wypróbowania konfiguratora internetowego w szybki i prosty 

sposób 

- Decyzja staje się łatwiejsza do podjęcia  

- Pokazywane są tylko kombinacje umywalek/baterii, które zostały 

przetestowane wizualnie oraz  pod względem funkcjonalności  
 

Wyniki: 

- Woda nie rozpryskuje się, gdy strumień jest otwarty 

- Bezpieczne korzystanie przy myciu rąk bez pryskania wody 

- Wygodne korzystanie z umywalki dzięki wystarczającej przestrzeni 

pomiędzy wylewką a umywalką 

- Atrakcyjna koordynacja projektu łazienki dzięki profesjonalnie ocenionym 

kombinacjom 

 

Więcej informacji na temat aplikacji GROHE BestMatch™ można uzyskać pod 

adresem: http://bestmatch.grohe.com/pl  

 

Listopad 2014 

 

 

Kontakt dla mediów: 

Janusz Heller 

Ogilvy PR 

Tel. 607 703 140 

E-mail: janusz.heller@ogilvypr.pl  


