
Grohe BestMatch™

ZNAJDŹ IDEALNE ZESTAWIENIE ZA  
PomocĄ APLIKAcJI GRoHE BESTmATcH™

Nie czekaj, wypróbuj GrOHe bestmatcH™!
Wejdź na stronę www.grohe.pl/bestmatch lub pobierz aplikację w Apple App Store lub na Google Play.
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Grohe BestMatch™

jedNa pOtrzeba, 
WIELE możLIWoścI
Kto kiedykolwiek szukał umywalki, ten wie: wybór jest ogromny. Jeśli dodać do tego szukanie odpowiedniej baterii pasującej  

do umywalki pod względem stylistycznym i technicznym, nagle sprawy niezwykle się komplikują. W najgorszym razie może się  

to skończyć niezadowoleniem z powodu rozpryskiwania się wody lub ogólnej niewygody. Jak w takim razie znaleźć najlepszy 

zestaw umywalki i baterii?

Dzięki firmie GROHE szukanie  

idealnego zestawu umywalki i baterii  

jest prostsze niż kiedykolwiek – za sprawą 

konfiguratora GROHE BestMatch™ 

dostępnego jako strona internetowa  

i aplikacja na systemy iOS i Android. 

Nieważne, czy szukasz umywalki 

pasującej do wybranej baterii GROHE,  

czy wyjątkowej baterii GROHE do  

konkretnej umywalki, dzięki aplikacji 

GROHE BestMatch™ masz pewność,  

że znajdziesz odpowiedni zestaw.

PRoSTE RoZWIĄZANIE:  
GrOHe bestmatcH™
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Grohe BestMatch™

SZuKAJ W Domu, 
ZADEcyDuJ W SKLEPIE
Za sprawą aplikacji GROHE BestMatch™ możesz w łatwy sposób przeglądać wszystkie sprawdzone zestawienia, w zaciszu 

swego domu. Co myślisz o owalnej umywalce z baterią o nowoczesnym wzornictwie GROHE Essence? A może lepsza będzie 

prostokątna umywalka z elegancką baterią GROHE Allure? Wyboru możesz dokonać spośród popularnych umywalek sześciu 

wiodących marek oraz szerokiego asortymentu baterii jednouchwytowych firmy GROHE. 

Dzięki sprawdzeniu 1500 osobnych zestawień i planowanym sprawdzeniu kolejnych zawsze masz pewność, że znajdziesz idealny 

zestaw. Ulubione zestawy możesz zapisywać, drukować lub przesyłać pocztą elektroniczną – ułatwi Ci to późniejsze omówienie 

projektów łazienkowych z rodziną lub specjalistami w sklepie.

zaufaj GrOHe bestmatcH™
W GROHE najważniejsza jest jakość. W renomowanym Laboratorium GROHE, przystosowanym specjalnie na potrzeby aplikacji 

GROHE BestMatch™, nasi doświadczeni technicy przyglądają się uważnie następującym kwestiom: czy dane zestawienie jest 

możliwe? Czy podczas mycia rąk rozpryskuje się woda? Czy użytkownikowi będzie się korzystało z danego zestawu łatwo 

i wygodnie? 

Wszystkie zestawienia zostały też ocenione przez wewnętrzny zespół ds. designu firmy GROHE, którym kieruje Paul Flowers.  

Do aplikacji GROHE BestMatch™ trafiły wyłącznie te z nich, które pozytywnie przeszły weryfikację techniczną i wzorniczą. 

Możesz więc w 100% ufać wynikom wskazanym przez GROHE BestMatch™.
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Grohe BestMatch™

Nie czekaj, wypróbuj GrOHe bestmatcH™!
Wejdź na stronę www.grohe.pl/bestmatch lub pobierz aplikację w Apple App Store lub na Google Play.

Zapisuj zestawienia i drukuj je lub 

przesyłaj pocztą elektroniczną.

 Udostępnij zestawienia  

na Facebooku.

TAK WIELE możLIWoścI

BESTMATCH.GROHE.COM

Grohe Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa

Poland 

Tel. + 48 22 54 32 640

Fax + 48 22 54 32 650

biuro@grohe.com.pl 

www.grohe.pl © 05/2014 – Prawa autorskie firmy GROHE

 Oznacz swoje najlepsze 

zestawienia.

 Zapisz ulubione zestawy  

do wglądu.
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