
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BASIN BÜLTENİ  
 
Tüm duyular için bütüncül su deneyimleri: yeni GROHE SPA 
Koleksiyonu 
 

● Evde kişisel bir sığınak: Özel GROHE SPA koleksiyonunun lansmanı Eylül 2021’de 

gerçekleştirilecek 

● Banyoda eşsiz tasarım duruşları: GROHE SPA, öne çıkan unutulmaz alanları 

şekillendiriyor 

● İlerici tasarımlar teknolojik hassasiyet ile buluşuyor: GROHE Allure, Tepe Duşu 

modülleri ve Yan Duşlar 

 

Dışarıdaki hareketli dünyanın aksine, tüketiciler vücut, zihin ve ruhlarını dinlendirmek için 

kendilerine ayıracakları kıymetli zamanın arayışındalar. Kişisel sağlık ve refah konusundaki 

farkındalık hiç olmadığı kadar yüksek. Evde, sıklıkla huzur dolu anlar arayışının merkezinde 

banyo bulunuyor. Dolayısıyla, müşterilerin yüksek taleplerini karşılayan ve kişisel sığınaklarını 

yaratmalarına yardım eden doğru ürünlerin sağlanması kilit önemde. 

Eksiksiz banyo çözümleri ve mutfak bataryalarında önde gelen global marka GROHE, Eylül 

2021’de GROHE SPA’nın lansmanını yapacak: beş duyunun tümü için eşsiz su deneyimleri 

yaratma amacıyla, büyüyen sağlık ve refah trendine cevaben geliştirilen özel premium ürünler. 

İsterseniz bir tatil yeri için bir spa peyzajı düzenliyor olun isterse özel bir banyo, GROHE SPA, 

mekânı müşterilerinizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirme özgürlüğünü sunuyor. En 

yüksek kalitede teknoloji ile bir araya gelen ilerici tasarım ve özenle seçilen malzemeler, 

yüzeyler ve renkler, her banyo projesinde öne çıkacak. 

“GROHE SPA ile suyun gücünü kutluyor ve bu kıymetli unsuru her detayı ile tutkumuz haline 

getiriyoruz. Bu özel seri, özellikle müşterilerinin banyolarını tüm duyuları uyaran bütüncül bir 

ev vahasına dönüştürmek isteyen mimarlara ve tasarımcılara adandı. GROHE SPA, bu 

şekilde “su ile sağlık” sunma vaadini yerine getiriyor. Koleksiyon, tüketicilerin vücudu, zihni ve 

ruhu yenilemesine ve mutluluk dolu anlar bulmasına imkân veren özgün su deneyimleri 

yaratıyor. Koleksiyonun eşsizliği, her projede öne çıkan cesur ifadeli banyoların yaratılmasına 

izin veren ilerici tasarımlar ile vurgulanıyor. Aynı zamanda, özenle hazırlanan renk ve 



   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

yüzeylerden oluşan bir palet de mimar ve tasarımcıların kişisel bir dokunuş eklemesine izin 

veriyor,” diyor EMENA LIXIL Global Tasarım Lideri Patrick Speck. 

 

GROHE Allure’un yeniden şekillendirilmesi ile banyo için lüks ve ince zevk 
Popüler GROHE Allure batarya serisi güncellenerek bugün yeni GROHE SPA 

Koleksiyonunun parçası haline geldi. Zarif batarya, büyüleyici minimalist ve olağanüstü ince 

tasarımı ile betimlenen gerçek bir tasarım duruşu olarak daha organik genel estetiğinden ötürü 

artık daha da cazip. En son teknolojiye sahip su teknolojisini Alman ustalığı ile birleştiren 

batarya, özel bir vurgu ile kendisine hayran bırakıyor: Ayırt edici dokunsal geribildirim ile, üç 

delikli lavabo bataryasının hassas kontrolü eşsiz bir dokunsal deneyim sunuyor ve etkileşimi 

arttırıyor.  

 

Yeni GROHE Allure, tasarımcılara ve mimarlara müşterilerinin kişisel zevkine göre mükemmel 

şekilde uyumlu bir banyo deneyimi yaratma fırsatını sunuyor. Çok yönlü yelpaze, aynı 

zamanda bütüncül bir banyo tasarımına izin veren küvet için şelale çıkış uçları ve yere montajlı 

bataryalarını da içeriyor. Banyodaki zevkli vurgular için, Allure serisi tümü de GROHE Allure 

Aksesuarları ile mükemmel şekilde uyumlu farklı renk ve yüzeylerden oluşan seçenekler de 

sunuyor: Chrome, Brushed Cool Sunrise, Brushed Warm Sunset ve Hard Graphite. 

 

Ev spanız için kişiselleştirilmiş duş deneyimi 
Yeni GROHE SPA koleksiyonu, bireysel duş alışkanlıklarına cevap veren ve saf su keyfine 

mümkün kılan iki kişiselleştirilebilir duş ile tamamlanıyor. GROHE SPA Tepe Duşu modülleri, 
banyoya harika bir şelale hissi taşıyor. Modüler duş çözümü sayesinde, farklı akış şekillerini 

seçip kombinleyebilirsiniz. Tepe duşunun tasarlanmasında tam esnekliğe sahip olduğunuz 

için, yaratıcılığın sınırı yok; müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre mükemmel şekilde 

biçimlendiriliyor. Modüllerin ekstra ince tasarımı, yuvarlak ve kare tasarımlar ile uyumlu ve 

minimalist ama sofistike görünüme de vurgu yapıyor. 

 
GROHE SPA Yan Duşlar, yeni portföyü tamamlıyor ve günlük duş alışkanlığını titreşimli su 

masajı ile yükseltiyor. Pop-up aktivasyon ile sezgisel kontrol: Suyu açarken, yan duşlar kapak 

plakasının içinden çıkarak tek bir çevirme hareketi ile kullanıcıların Rain ve Active Jet akışları 



   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

arasında kolaylıkla gidip gelmesine izin veriyor. Suyu kapatırken, yan duşlar geriye çekiliyor 

ve tamamen rozetin içinde kayboluyorlar; duşta fazladan yer için ince tasarım. 

 

Her banyo tarzına uymak üzere farklı GROHE Renklerinde temin edilebilen yuvarlak ve kare 

tasarımlar ile eksiksiz seçme özgürlüğü garanti ediliyor. Dahası, yeni yan duşlar, su tasarruflu 

EcoJoy teknolojisi sayesinde, çevreye duyarlı su kullanımına da imkân veriyor. GROHE SPA 

Yan Duşları, sorumluluğu saf duş keyfi ile başarılı şekilde bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor. 

 

Sırada neyin olduğunu, yeni dijital deneyim platformumuz GROHE X üzerinde keşfedin. 

Bizi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve YouTube üzerinden sosyal medyada takip 
edin. 
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http://www.grohe-x.com/
https://www.facebook.com/GROHE.enjoywater/
https://twitter.com/grohe
https://www.instagram.com/grohe_global/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/17888/
https://www.youtube.com/c/GROHE

