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c u t t i n g e d g e d e s i g n

W zupełnie doWolnym stylu
retro lub noWocześnie
Ale do rzeczy. W tym przypadku rzeczy niezwykle awangardowych, eleganckich, luksusowych. 
Zapraszamy do świata baterii GRAFF. Bezpretensjonalnej galaktyki, w której każdy, ale to 
każdy znajdzie coś dla siebie. Zupełnym ignorantem byłby ten, który twierdzi, że tak nie jest. 
Wolisz świat nowoczesny czy tradycyjny? 

cumując przy nieodkrytej zatoce
M.E. i M.E. 25 to baterie na pozór proste. Kryją w sobie jednak pewną tajemnicę, jakby chcą 
powrotu do tradycji. Nostalgia wydobywa się tu z nowoczesności. Niby nic, a jednak coś. 

W geometrii siła
Uwielbiasz ład i porządek w swoich pomieszczeniach? Graff o tym pamiętał tworząc 
baterie Sade czy Impression. Absolutnym mistrzem w tej kategorii baterii symetrycznych 
jest Stealth. Kompozycja brył ujęta w niezwykle futurystyczne kształty. Dla ceniących 
harmonię w życiu idealne będzie Structure – bateria prawie idealna – prawie, bo jakby 
taką była, szybko by się znudziła. To wymarzona propozycja dla tych, którzy wymagają 
od baterii trochę więcej. Dla złagodzenia kanciastego stylu we wnętrzu idealna będzie 
propozycja Qubic i Qubic Tre – troszkę zaokrąglona, bardziej okrzesana. Jakie wszystko 
było by proste, gdyby nie Luna. Pochylając się, dąży do doskonałego kształtu. Nie widziałeś 
niczego piękniejszego! Fontaine to z kolei propozycja do wnętrz skromnych, ale mającym 
to coś. Istota tkwi tu w subtelnej elegancji. Małe, a cieszy oko jak nic dotąd. 

pomiędzy odprężeniem i doskonałością
Istnieje takie miejsce? Oczywiście świadczą o tym baterie Atria. Jakby nowoczesne, ale 
z tradycyjnym przekąsem. Idealna propozycja dla tych, którzy nie mogą się określić w swych 
gustach. To idealna kompozycja klasyki i nowoczesności.

Firma GRAFF, mająca główną siedzibę w Milwaukee, 
USA, a oddziały we Florencji i w Krakowie, jest 
doceniana na całym świecie za oryginalną wizję 
i produkty, które ją odzwierciedlają i wyznaczają 
najnowsze trendy. GRAFF oferuje bogatą stylistykę 
współczesną, tradycyjną i ponadczasową – to wszystko 
dzięki budowanemu od 1922 roku doświadczeniu 
w zakresie instalacji i armatury.
Zasługą najnowocześniejszej technologii produkcji 
i tradycyjnego kunsztu wykonania jest tworzenie 
najwyższej jakości baterii i zestawów. Zaangażowanie 
GRAFF widać w każdym produkcie. Firma zatrudnia 
ponad 1000 wysoko wykwalifikowanych pracowników 
i jest w pełni zintegrowanym producentem mającym 
pieczę nad całym procesem produkcji.
Jako jedna z pięciu spółek zarządzanych przez grupę 
kapitałową Meridian International Group, GRAFF 
posiada certyfikat ISO 9001. Lista prestiżowych 
klientów Meridian obejmuje wiele globalnych firm 
z branży instalacyjnej oraz największego producenta 
amerykańskich motocykli.

odrobina luksusu W tWoim Wnętrzu
Baterie GRAFF nadają przestrzeniom szczególnego charakteru i uroku. Z jednej strony potrafią w doskonały sposób 
nawiązywać do tradycji, z drugiej mogą przyjmować bardzo nowoczesne kształty. Ich obecność w łazience sprawi, że 
podczas codziennych czynności będziemy mieć wrażenie obcowania z prawdziwymi dziełami sztuki. 
Nie każdy producent, oprócz tego że jest wytwórcą rzeczy materialnych, ma jeszcze inne cele. To jaką przedstawia ofertę 
wyraża się w tym kim jest, jaką ma tradycję co jest dla niego ważne. Dzięki doświadczeniu firmy wykształciły się umiejętności, 
których nie posiada żadna fabryka, rzemiosło czy przemysł. GRAFF tworzy nowe trendy, zaspokaja najbardziej wyrafinowane 
gusta, dyktuje nowoczesne style. Dba przy tym o wartości humanitarne i ekologiczne. Oddaje hołd temu co najcenniejsze na 
naszej planecie. GRAFF to niepowtarzalny lider w zakresie wzornictwa i nowoczesnych rozwiązać technicznych. 

sam już Wiesz jak to daWniej byWało
Graff w swej ofercie proponuje bardzo ciekawe i niepowtarzalne wzory baterii tradycyjnych. 
Bali i Nantucket powrót do tradycji podkreślają dodatkowo swą barwą. Oprócz wersji 
chromowej możemy zamówić oliwko-brązową... jakby czas odcisnął na nich swoje oblicze. 
Kolejna propozycja retro to Canterbury. Jeśli byłeś kiedyś w tym miejscu, od razu poznasz 
ten wzór. Bardzo klasyczne, a nawet wzorowo klasyczne, w każdym calu. Jeśli masz łazienkę 
sentymentalną, koniecznie musisz je mieć. Pomiędzy światem retro i nowoczesną jest miejsce 
na baterie Topaz i Lauren. Nieco z dystansem opowiadają one dawne dzieje. 
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