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PRESSMEDDELANDE  

 

Finn din drömkombination av tvättställ och 

tvättställsblandare 

 

Det unika onlineverktyget GROHE BestMatch™ hjälper dig att finna den 

perfekta kombinationen av tvättställ och blandare 

 

När det kommer till att välja ett tvättställ och blandare till ditt badrum, finns 

det oändligt många kombinationer att välja mellan. Men vilken 

tvättställsblandare och tvättställ passar bäst ihop? Och vilken piphöjd och 

vidd bör jag välja till ett specifikt tvättställ? Svaren på dessa frågor och 

många fler får du av den nya appen GROHE BestMatch™. Denna unika 

onlinekonfigurator kräver endast ett fåtal klick för att identifiera den optimala 

kombinationen av tvättställ och tvättställsblandare. Att säkerställa en stilfull 

look, maximal komfort och ett perfekt vattenflöde har aldrig varit enklare.  

 

Kombinationer framtagna av designers 

 

GROHE BestMatch™ gör det ännu roligare att designa ditt badrum. Klicka 

fram de bästa kombinationerna på webbsidan eller appen, spara dina 

personliga favoriter och lägg upp dem på Pinterest eller Facebook för att 

diskutera dem tillsammans med dina vänner.  

 

GROHE BestMatch™  är inte baserad på en enkel formel som enbart 

beräknar piplängden, djupet på tvättstället och vattenstrålens vinkel. För att 

göra detta onlineverktyg tillgängligt för sina kunder, monterade GROHE ett 

flertal olika blandarserier på en mängd olika tvättställ från olika tillverkare och 

utsatte dem för en rad omfattande test. Testerna var designade för att 

fastställa mängden vattenstänk när kranen öppnas och när man tvättar 
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händerna, utrymmet mellan tvättställ och pip, samt det visuella samspelet 

mellan designen på tvättstället och blandaren.  

 

Paul Flowers, Senior Vice President Design of GROHE, utväderade 

personligen alla kombinationer innan testen utfördes och matchade 

tvättställsblandarna med tvättställen baserat på liknande designdrag. 3000 

kombinationer har redan testats in GROHEs Laboratorium – en siffra som 

kommmer att fortsätta stiga.   

 

Ett fåtal klick från att finna drömkombinationen till badrummet   

 

Såhär fungerar GROHE BestMatch™: användaren väljer en blandare eller ett 

tvättställ. Filter så som stil, produkttyp, form, installation och driftstyp 

begränsar gradvis sökningen. Produkterna omfattar allt från standardtvättställ 

till inbyggda varianter, samt tvättställsblandare i olika höjder, fristående 

ettgreppsblandare, väggmonterade pipar och mycket mer. Appen erbjuder 

enkel navigering, ett bekvämt sökfönster, ett flertal beslutsfattarhjälpmedel 

och förklarande diagram som möjliggör snabb orientering. Sökresultaten kan 

begränsas ytterligare genom att man lägger till faktorer som prisintervall, 

varumärke, produktserie, storlek på blandaren och stil på kombinationen så 

att endast de allra bästa varianterna visas. Resultatet: ultimat 

användarkomfort, perfekt utseende och inget mer irriterande vattenstänk.  

 

Tack vare den realistiska presentationen av produkterna kan alla utvärdera 

de möjliga kombinationerna utan att det krävs en massa fantasi eller 

förmågan att kunna tänka tredimensionellt. På detta sätt kan även 

kombinationer som inte återfinns i några lokala showrooms upptäckas, vilket 

betyder att användaren kan finna den perfekta lösningen till just sitt badrum .  
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Något som vanligtvis har tagits för givet inom många sfärer, så som mode, 

bostad, mat, elektronik och fordon blir nu verklighet även inom 

badrumsbranschen tack vare GROHE: en användarvänlig konfigurator som 

erbjuder mervärde för perfekt badrumsdesign. Med GROHE BestMatch™ 

tillhör vattenstänk och omatchande kombinationer av tvättställ och blandare 

det förflutna – GROHE kommer att finna drömkombinationerna till alla slags 

badrum.  

 

En överblick över fördelarna med GROHE BestMatch™  

Funktioner: 

- Vägledning genom komplexa produktserier 

- Möjlighet att pröva kombinationer på online-konfiguratorn på ett snabbt och 

enkelt sätt  

- Hjälpverktyg i beslutsfattarprocessen för enkel koordinering  

- Enbart kombinationer av tvättställ och blandare som har testats visuellt och 

funktionellt sett, visas.  
 

Resultat: 

- Inget stänk när kranen sätts på  

- Riskfri handtvättning utan att vattnet stänker 

- Bekväm hantering tack vare ett perfekt utrymme mellan blandaren och 

tvättstället  

- Tilltalande, koordinerad badrumsdesign tack vare kombinationer som har 

godkänts av proffs  

 

Besök www.bestmatch.grohe.com för mer information.   
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Media contact  

Helena McShane, Ogilvy Public Relations                                                                                          

E-mail: helena.mcshane@ogilvypr.se, Tel: +46 (0)733 440049 

 


