GROHE BestMatch geoptimaliseerd en met nieuwe combinatiemogelijkheden
Wie ooit een passende kraan bij de wastafel heeft gezocht – of andersom – weet dat er een enorme
keuze aan beschikbare producten bestaat. En dat is een goede zaak, want zo vind je gegarandeerd de
gewenste vorm en afmetingen die bij de badkamer passen. Om tijd en moeite te sparen, helpt de GROHE
BestMatch online configurator in slechts een paar muisklikken de ideale combinaties binnen dit enorme
aanbod te vinden. Vandaag stelt GROHE met fierheid een hernieuwde versie voor van deze website en
app. Bovendien wordt het aanbod uitgebreid met de producten van wastafelfabrikant HEWI.

Dankzij de nieuwe opmaak gaat het navigeren nog intuïtiever en is het systeem nóg makkelijker te
begrijpen. Gebruikers kunnen net als vroeger hun zoekopdracht beginnen op basis van een bepaalde
kraan van GROHE of een bepaald wastafeltype; in de herziene versie kan men nu ook zoeken op een
bepaald wastafelmerk. Na enkele muisklikken om de zoekopdracht te verfijnen worden de beste
combinaties weergegeven door middel van een foto en een beoordeling van één tot drie sterren voor
de categorieën 'ontwerp', 'gemak' en 'watervoorziening'. De gebruiker ziet meteen of de wastafel en de
kraan visueel goed bij elkaar passen. Ook de ruimte voor de handen wordt weergegeven en de mate
waarin het water bij het opendraaien van de kraan wel of niet gaat spetteren.

Dankzij de handige en natuurgetrouwe afbeeldingen van de combinaties kunnen gebruikers meteen
zien hoe goed de producten bij elkaar en bij hun bestaande badkamer passen. Zodra de gewenste
GROHE BestMatch-combinatie is gevonden, worden de gegevens overzichtelijk samengevoegd op een
compacte pagina in A4-formaat die gemakkelijk kan worden opgeslagen, uitgeprint of via e-mail worden
doorgestuurd. Daardoor wordt de communicatie tussen de klant en de installateur vereenvoudigd.
Ontwerpers van badkamers en showroompersoneel kunnen de beste combinaties in een lijst
samenvatten, zodat de klant daaruit zijn of haar uiteindelijke keuze kan maken. Aan de andere kant
kunnen klanten ook hun persoonlijke favorieten thuis uitkiezen, uitprinten en later met hun installateur
bespreken.
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samenwerkingspartner, namelijk het wastafelmerk HEWI, naast de reeds aangesloten merken Alape,
Burgbad, Duravit, Keramag, Laufen en Villeroy & Boch. Hierdoor wordt er een belangrijk nieuw element
aan de zoekopties toegevoegd, aangezien HEWI toegankelijke wastafels biedt, die vooral interessant
zijn voor ouderen en mensen met speciale behoeften. De samenwerking met HEWI opent dus nieuwe
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perspectieven niet alleen wat het ontwerp betreft, maar nog belangrijker: ook op vlak van
functionaliteiten en gemak.

Vind de GROHE BestMatch online configurator HIER.
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