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ÉÉn beHoeFte,
Veel oPties

Zoek thuis,
beslis in de winkel

Als je ooit naar een wastafel hebt gezocht, dan weet je: de keuze is enorm. Voeg daar de zoektocht naar de perfect bijpassende
kraan aan toe en opeens wordt het een ingewikkelde klus. In het ergste geval ben je na installatie ontevreden over de combinatie
door spetterend water of gebrek aan comfort. Dus hoe vind je de beste combinatie van wastafel en kraan?

Met GROHE BestMatch™ kun je eenvoudig vanuit huis bladeren door alle geteste combinaties. Wat denk je van een ovale
wastafel met de moderne GROHE Essence wastafelkraan? Of een vierkante wastafel met een elegante GROHE Allure kraan?
Je kunt kiezen uit populaire wastafels van zeven topmerken en uit een groot assortiment aan GROHE wastafelkranen.
Met meer dan 1500 combinaties die al zijn getest en nog meer op komst, kun je er zeker van zijn dat je de perfecte combinatie
vindt. Je kunt je favoriete combinaties opslaan, printen, delen of versturen via e-mail zodat je jouw keuzes kunt bespreken met
vrienden, familie of experts in de winkel.
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de simPele oPlossinG:
GroHe bestmatcH™

Kwaliteit is topprioriteit bij GROHE. In het beroemde GROHE laboratorium, speciaal opgezet voor GROHE BestMatch™,
controleren ervaren GROHE technici op diverse gebieden: Is de combinatie technisch mogelijk? Spettert het water over
de wastafel als je je handen wast? Kan de gebruiker rekenen op een hoog comfortniveau bij gebruik van de combinatie?
Tegelijkertijd zijn alle ontwerpen geëvalueerd door ons eigen GROHE designteam, geleid door Paul Flowers.
Alleen de combinaties die geslaagd zijn voor de design- en technische test komen voor in GROHE BestMatch™.
Je kunt dus voor honderd procent rekenen op de resultaten van GROHE BestMatch™!

Grohe maakt het nu eenvoudiger
dan ooit om de perfecte combinatie
van wastafel en kraan te vinden met de nieuwe Grohe Bestmatch™
website en app voor ioS & Android.
ongeacht of je zoekt naar een wastafel
die past bij je Grohe kraan, of een
Grohe kraan die past bij je wastafel,
met Grohe Bestmatch™ vind je
gegarandeerd de beste combinatie.
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Vele moGelijkHeden
Bewaar jouw combinaties om
ze af te drukken of per e-mail
te versturen.
Bewaar jouw favorieten
en bekijk ze later terug.

Deel ze met je vrienden
op facebook.

Pin je Best matches

Probeer GroHe bestmatcH™ nu!
Ga naar www.grohe.nl/bestmatch of download de app in de Apple App Store of Google Play.
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