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Work
smarter
Work Smarter er vores forpligtelse over for vores professionelle partnere til
kontinuerligt at udvikle og forbedre vores produkter. Reelt set betyder dette:
1. Enklere installation - for din sikkerhed
Sikker, hurtig og problemfri installation skal være muligt uden omfattende
forberedelse og træning. Løsningen ligger i detaljerne - nem højdejustering
af alle Rapid SL rammer, Rapid Pro ét-klik installation, plus installation uden
værktøj hvor det er muligt, og meget mere. Enkel installation sparer tid og penge
og hjælper fagfolk til at overholde deadlines og holde sig inden for budgettet.
2. Troværdighed - garanteret kompromiløshed
GROHE produkter garanterer mange års pålidelig drift. Du kan derfor have fuld
tillid til din installation. Ligesom dine kunder drager du fordel af vores udvidede
10 års garanti for kerneprodukter i vores sortiment af skjulte installationer og
eftermonteringstilbud til renovering af op til 30 år gamle indbyggede cisterner,
for dermed at opgradere dem til det næste niveau af vandbesparende teknologi.
Vores kundeservice er til stede på alle tidspunkter til at give dig en god og hurtig
ekspertrådgivning. Du kan finde detaljerede oplysninger om en bred vifte af
tekniske spørgsmål på vores hjemmeside.
3. Kontinuerlig forbedring af produkter - helt ned til den mindste detalje
Perfekte produkter, der garanterer fejlfri drift er resultatet af mange års løbende
forbedringer. Vores mange års erfaring i branchen med sanitære produkter
har lært os, at det er nøglen til succes. Et perfekt eksempel på dette er vores
skylleystemer til toiletter, hvis funktioner giver merværdi til din installation. Disse
funktioner omfatter vores unikke pneumatiske slange, enkel tilslutning, alsidig
funktionalitet med valg af enkeltskyl, dobbeltskyl og start- / stop-teknologi samt
et fleksibelt design og et omfattende udvalg af betjeningsplader - kompatible
med alle Rapid SL rammer.
4. God forretningssans - nu med endnu større potentiale
Vi kan allerede støtte dig i at opnå den bedst mulige installation. Nu ønsker vi
at gå endnu videre ved at hjælpe dig med at udvide din virksomhed og levere
optimale resultater for dine kunder. Intensive kurser på vores nye træningscentre
vil hjælpe dig til at bestå alle krav til sanitære installationer.
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gRoHe
gaRantieR
grohe står for lang levetiD - hvilKet også
gælDer forholDet til vores samarbejDspartnere
Alle GROHE produkter udmærker sig ved enestående kvalitet. Materialer af høj kvalitet og state-of-the-art produktionsmetoder
kombineret med markedets førende teknologier til at levere produkter, der vil være pålidelige gennem mange års brug. Dette
afspejles i vores fem-års garanti på alle produkter, der fremstilles under GROHE varemærket.
Alle komponenter i vores produkter, fra den enkle betjening til det perfekte udseende, udsættes for en lang række af
udholdenhedstests - som anses for de hårdeste i branchen. Produkterne forlader ikke fabrikken, før de har bestået
disse prøver med glans.

gRoHe 5 eLLeR 10 åRs
gaRanti

udvidet ReseRvedeLsgaRanti:
10 eLLeR 15 åR

Med konsekvent fokus på kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed, Vi ved af erfaring, at mange af vores produkter har været i brug
kan vi garantere funktionalitet og sikkerhed af vores produkter på i årtier. Den væsentligste årsag til dette er den høje tekniske
standard på disse produkter, der kræver meget lidt vedligeholdelse
lang sigt.
samt fremragende brug, egnethed og holdbarhed. Andre
medvirkende faktorer omfatter vores produkter i tidløst design,
Vi tilbyder en særlig udvidet garanti til vores vægmonterede
forbrugerfokus og brugervenlighed.
produkter, hvilket betyder Rapid SL, Uniset og Rapid Pro
indbyggede cisterner samt vores Rapido bagramme, nu er
dækket i ti år.

Year
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Det er derfor ikke overraskende, at selv efter mange års brug, hvis
der er et problem med det funktionelle, er reparation i stedet for
udskiftning den foretrukne løsning for vores produkter.
Langsigtet tilgængelighed af reservedele er en vigtig faktor, når
man vælger et produkt af høj kvalitet. For at give vores partnere
fra fagområder som arkitektur, planlægning og detailhandel samt
operatører af offentlige og kommercielle ejendomme, en maksimal
sikkerhed, giver vi en udvidet udskiftningsgaranti .
Derfor kommer alle overflademonterede produkter fra GROHE
med en udskiftningsgaranti for reservedele på 10 år. GROHEs
indbyggede produkter kommer med en udvidet udskiftningsgaranti
på 15 år. Udskiftningssæt til vores skjulte cisterner er tilgængelige
i hele 30 år. Det betyder, at selv ældre cisterner for eksempel
kan omdannes til også at omfatte den nyeste vandbesparende
teknologi ved hjælp af passende konverteringssæt.
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gRoHe
Rapid sL
Rapid SL er tilgængelig for toilet, håndvask, urinal, bidet, bruser og badekar
med installationshøjderne 1,30 m - 1,13 m - 1,00 m - 0,82 m. Enten med
individuel installation eller i serie. Elementerne kan anvendes foran massive
vægge og foran eller indbygget i lette vægge. Rapid SL har unikke funktioner
og egenskaber. Elementerne er fuldstændig samlet til toilet og urinal, for
eksempel med en cisterne, der ikke kun er let at installere, men også kan
udstyres med de attraktive små dækplader som måler blot 156x197 mm. Den
smarte og hurtige højdejustering, lille dybde og TÜV - symbol samt certificering
for støjbeskyttelse, viser den høje kvalitet af Rapid SL. Alt dette for at passe
perfekt ind i badeværelset og for en pålidelig og miljøvenlig løsning år efter år.

grohe.dk

Rapid SL I Side 7

gRoHe Rapid sL
fLeKsiBeL, HuRtig og siKKeR

GROHE Quickfix® sørger for
fleksibel installation, kortere
installationstid og en
ukompliceret implementering uanset hvad de sanitære
forhold indeholder.

Fleksible facadeelementer til alle sanitetsprodukter, herunder dræn, toiletter, urinaler, bidet, støttestænger- og håndtag
og vandhaneholdere i monteringshøjder 1,30; 1,13; 1,00 og 0,82 m.
• Enkelt installation i række foran solide vægge eller foran eller i rum-højde installationer i træ eller metal skillevægge,
Rapid Pro profil, fritstående installation eller montering foran ’svage’ vægge.
• Fuldt prefabrikerede elementer - 'ud af boksen og på væggen'
• TÜV-certificeret bærevne: 400 kg på WC 150 kg håndvask
• En spild-ventil for alle cisterner og skyllefunktioner: Enkeltskyl, dobbeltskyl, start / stop.
• SpareFlush: for vanskelig skylning er der en ekstra skyl-volumen på 3 liter

grohe
ecojoy™

Den gode bæreevne og
stabilitet af rammerne er blevet
testet af det tyske TÜV og er
bekræftet i at være i stand til
at holde mere end 400 kg.

TEKNISKE FUNKTIONER:
Smalle indbygningsdybder:
135 mm til toilet og 75 mm
til håndvask
Hurtig højdeindstilling
med automatiske
forhåndsindstillinger af
den allerede indstillede
monteringshøjde

Vægmontering med
hurtig tilpasning af
indretningsdybden,
nøjagtig indstilling af
dybden fra forsiden
360-graders svingbart
vægbeslag for at undgå
huller i væggen

Elementfødder med variable
fastgørelsespunkter til
installation på en stang,
for Rapid Pro profil, til
montering i 50 eller 75 mm
U-profiler.
Monteringspunkter til
tilbehør: elementinstallation
uden at være fastgjort til
gulvet

Albue DN 80 med
reducering DN 80/100
Installation af affaldsudtag
uden værktøj
Affaldsklemme med to-trins
justering af dybde

Monteringspunkter til
elementinstallation i træ.

GROHE funktioner:
VarioPort
ToolFree
Safety
SpareFlush
grohe
Whisper®

GROHE Whisper® takket
være frakoblede rørlukninger
er der ingen lydoverførsel til
selve rummet, når vandet
frigives fra cisternen.

grohe
Quickfix®
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gRoHe Rapid sL
vandBespaReLse

1. Tryk kun på den store
knap = du skyller med hele
indholdet i cisternen

2. Tryk kun på den lille knap
= du skyller med halvdelen
af indholdet i cisternen

3. Tryk på den lille knap efter at have trykket på den store knap
= du afbryder skylleprocessen

Hvad du sparer.
Tallene taler for sig selv. Det er ikke usædvanligt, at prisen for vand / spildevand er betydeligt højere end de tal, vi ser her.
Det betyder, at en moderniseret WC-installation nemt kan spare op til 1.000 kr.
Vandforbrug baseret på toiletskyl per år:
Eksempel:
• 4-personers husstand
• Udgifterne til vand, inkl. spildevand: 60 kr./m3
• WC brug pr person pr dag: 6 x (2 x fuld skylning, 4 x halv skylning)

ForbrUgsbesparelser

Forbrug/dag
reDUcer DriftsomKostninger, bevar ressoUrcer
En betydelig del af det drikkevand vi bruger, bliver skyllet ud i toilettet. For at sikre, at vi bruger vores mest værdifulde ressource på
en ansvarlig måde, samtidig med at vi permanent reducerer driftsomkostningerne, har GROHE udviklet en række teknologier, til at
spare på vandet. Teknologier som GROHE EcoJoy™ også kaldt EcoCare i sanitære systemer, bidrager til at reducere denne ekstra
omkostning på drikkevand og spildevand på lang sigt. GROHE EcoJoy™ reducerer eksempelvis vandforbruget med omkring 50%.
WC-cisterner kan udstyres med dobbelt skylle-teknologi, som giver brugeren mulighed for at vælge den ønskede skyllevolumen tre eller seks liter. Den lille knap kan også anvendes til at standse skylningen tidligere, hvis det er nødvendigt. Mange af GROHEs
betjeningsplader er designet til at spare på vandet, ved kun at trykke på én knap. Den krævede skyllevolume afhænger af hvilken
toiletkumme der anvendes.

•
•
•

Forbrug/år
Besparelser i forhold
til typisk installation
pr år

Typisk WC-monTering
6 lTr. Uden halv
skylning

WC-monTering 6 lTr.,
med halvskylning 3 lTr.

144 l

96 l

52 560 l

35040 l

17 520 l
= 1.052 kr.

Volumen (lav / høj) afhænger af toiletkummen
Stort udvalg af betjeningsplader med dobbeltskylningssystemer, der tilbyder valg af den ønskede mængde
af WC-skyllemekanismer: lille knap fungerer også som stopfunktion
Grundlæggende volumeindstillinger til spildventil
SpareFlush
Løser skylleproblemer, der opstår fra ældre
vandrør eller når toilettet skylles. Foruden
en skylle volumen på 6 liter er der altid 3 liter
ekstra skyl til rådighed.

GROHE funktioner:
VarioPort
ToolFree
Safety
SpareFlush
grohe
Whisper®

grohe
ecojoy™

grohe
Quickfix®
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gRoHe Rapid sL
up CisteRne + udLøBsventiL av1

ØKonomisK, enKel at installere og mUltifUnKtionel

easyconnect
Denne aktivering er koblet til av1 gennem en slange.
Det betyder enkel tilslutning og vedligeholdelse uden
målinger og justeringer.

GROHE indbygningscisterner er kendetegnet ved hurtig montering og universelle tilkoblingsmuligheder. En anden vigtig
installationsfordel som giver klare tidsbesparelser er fæstningsteknologien til bærerammen for montering af betjeningpladen
direkte på cisternen. Det kræver ikke længere dybdejustering.
Forbindelsen til betjeningspladen sker ved tilkoblingen til den pneumatiske slange, takket være EasyConnect - ikke mere
måling- eller længde beskæring. Et omfattende sortiment af attraktive små betjeningsplader er prikken over i'et i denne
højkvalitetsteknologi.
På indersiden sikrer AV1 udløbsventilen pålidelig skylning med fremragende funktionalitet. Den kan bruges til enkeltskyl,
dobbeltskyl og har en start / stop funktion. Den nødvendige skyllefunktion vælges ved hjælp af betjeningspladen.

tidsbesparelse takket være grohe varioport
med universel vandtilkobling fra toppen, bagsiden,
højre, venstre, uafhængigt af placeringen af
forsyningsrøret. værktøjsfri installation, hvis
vandforsyningerne er installeret i cisternere.

Vario Port giver en række vandtilkoblingsmuligheder herunder venstre, højre, ryg og toppen af GD2-cisternen
• Installation af vandtilkobling, fleksibel slange og inspektionsmuligheder uden brug af værktøj
• SpareFlush: pålidelighed og valg af en seks liters til en ni-liters cisterne
• Multifunktionel udløbsventil AV1 til alle cisterner og alle skylle teknologier: enkeltskylning, dobbeltskylning, start / stop
• EasyConnect: pneumatisk tilslutning til betjeningspladen for enkel installation
• Inspektionkammeret og betjeningspladen kan monteres vandret eller lodret uden værktøj
• Vedligeholdelse af enkelfylder eller udløbsventil uden at fjerne andre komponenter.

teKnisKe fUnKtioner:
fastsættelse af rammen til betjeningspladen

Hydraulisk fyldeventil for
hurtig påfyldning (seks liter
på 27 sekunder, ni liter på
40 sekunder)

2.

Armaturer gruppe 1

Fastsættelse af ramme
til betjeningspladen

Koble den pneumatiske slange
til betjeningspladen

Kanal for at tilføje
forsyningsledningen
på bagsiden.

Fabriksindstillingerne til
volumen er sat til seks liter/
tre liter, men indstillingen
kan ændres på stedet ved
blot at justere skydeknappen
ved udløbsventilen

1.

Fastsættelse af rammen
til betjeningspladen

Ingen veksling - kun én
pneumatisk slange til alle
funktioner.

Installer betjeningspladen

grohe.dk
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gRoHe Rapid sL
foRdeLe på et øJeBLiK
Hurtig og enkel installation af WC - individuelle såvel som rækkeinstallation - afhænger af at alle komponenterne
er i perfekt harmoni med hinanden. Mange særlige tekniske egenskaber og fordele fra begge produktområder
kombineres for at skabe en tidsbesparende og økonomisk løsning.

RammE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[ 10 ]

Punkter for at sikre vægindbygningstilbehør, dybde justering forfra og svingbare vægfæstninger.
finjusteringer
Vægstøtte med hurtig justering og yderligere fi
njusteringer
Universal for individuel- og rækkeinstallation samt til brug i letvægts skillevægge
overflade
Pulverbelagt overfl
ade
Punkter for at sikre skillevæg og facader
Eliminering af støj på beslag og fæstningsmidler i henhold til DIN 4109
Bæreevne 400 kg for WC og 150 kg for håndvask
DN 80 bøjning med reducering til 80/100
C-profiler
For 50/75 mm dybe C-profi
ler og elementskinner, elementinstallation uden fastgørelse på gulvet
200 mm højdejustering

CisTERnE
[ 11 ]
[ 12 ]
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 15 ]
[ 16 ]

[ 17 ]

Aksel til montering af rør på bagsiden samt vandindtag fra venstre/højre eller bagsiden.
Påfyldningsventil, vandhane gruppe I, fylder en cisterne med en volumen på seks liter, på 27 sekunder;
Det kan anvendes med et vandtryk på mindst 0,5 bar.
1/2" vandindtag kan installeres uden brug af værktøj med vinkelstopventil, udskiftelig spindel
Afhængigt af fl
flise
ise mønster eller design krav, så kan betjeningsplader monteres enten horisontalt eller vertikalt
med forskellig inspektionsskaft.
Værktøjsfri låsning af inspektionsaksel, rammen for betjeningspladen er monteret med kun to skruer,
for vertikal eller horisontal brug.
Pneumatisk afl
afløbsventil
øbsventil med kun én slangetilslutning, der giver tre funktioner:
• Dobbeltskyl
• Start/stop
• Enkeltskyl
Sparefl
Spareflush
ush eliminerer problemer, når du skyller toilettet, takket være en ekstra skyllevolumen på tre liter,
som altid vil være til rådighed i tillæg til den normale skyllemængde på seks liter.
180/230 mm

grohe.dk
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gRoHe Rapid sL
det HuRtigste instaLLationssYstem i test

REFA-undersøgelsen bestilt af GROHE er baseret på
en sammenligning af installationstider og processer i
seks installationssystemer fra førende leverandører af
tørpaneler. Den praktiske test blev først gennemført i
2007 og opdateret med opfølgningstests udført
under de samme betingelser i 2009, 2011 og 2013.

Komplet væginstallation af WC-elementer for facade med
betjeningsplade

Tidsbesparelse på over 25% i forhold til den næstbedste kandidat. Sammenlignet med kommende konkurrenter kan forskellen
også være 100% eller mere.

Testpersonerne var teknikere fra Dortmund Chamber
of Handicrafts. Fem installationer (grov montage) og
syv installationer (slutmontage) blev udført på
testvægge. Montørerne arbejdede i rotation, hvor
alle betingelserne var de samme. Den fulde
testrapport er tilgængelig på www.grohe.dk.

Komplet installation på skillevægge af WC-elementer til
facade med betjeningsplade

Tidsbesparelse på op til 90% sammenlignet med konkurrerende produkter der blev testet. For hvert 1000 WC-element
installeret svarer den samlede mængde af sparet arbejdstid til fem fulde arbejdsuger om året.
grohe.dk
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gRoHe Rapid sL
støJKontRoL … på HøJeste niveau

IN 4109 beskriver det tilladte støjniveau i områder, der kræver beskyttelse mod støj fra apparater, hvilket også skal følges i tilfælde
af sanitære installationer. Værdierne som er angivet i DIN 4109/A1 eller DIN 4109, bilag 2, er de generelt accepterede tekniske
forskrifter. Det ansete Fraunhofer Institut har bekræftet de fremragende støjdæmpende egenskaber ved GROHE Whisper® teknologi
i Rapid SL og Uniset i separate tests. De fremragende måleresultater for alle produkterne opfylder kravene i DIN 4109/A1, VDI 4100
eller DIN 4109, bilag 2. Afvigelse fra standard støjreduktion ved 30 dB (A), definerer DIN 4109/A1 følgende:
• Øget krav til støjbekæmpelse ved 27 dB (A)
• Komfort støjbekæmpelse ved 24 dB (A)
• For boligblokke, to-personers boliger og rækkehuse er værdierne 25/22 dB (A)

GROHE Whisper®
For ro, komfort og designfrihed er vores skjulte cisterner udstyret med GROHE Whisper ® teknologien. Takket være frikoblede
rørlukninger er der ingen lydtransmission til bygningskonstruktionen, når vandet frigives fra cisternen. Dette tilsikrer at
toilettet kan placeres et praktisk sted uden at forstyrre andre.

din 4109 niveau 1
din 4109 niveau 2
din 4109 niveau 3

•
•
•
•
•

Støjdæmpning til DIN 4109 med adskillelsen af ventiler og holdere, brugt i områder med de højeste standarder
for støj kontrol
Støjsvage ventiler og frikoblede rør forhindrer støj i at overføres til bygningskonstruktionen
Komfort støjbegrænsning: 16dB (A) med GROHE Uniset, standard krav er 24dB (A)
Fordele omfatter øget brugerkomfort, især for hoteller, omsorgsboliger osv. Forbedrede levevilkår og
effektivitet af gamle og nye bygninger.
TÜV symbolet og certificering for støjkontrol indikerer den høje kvalitet af Rapid SL.

Rapid sl
direkte-påvæggen

Rapid sl
skillevæg
GROHE funktioner:
VarioPort
ToolFree
Safety
SpareFlush
grohe
Whisper®

grohe
ecojoy™

niveau 1 = standard støjbeskyttelse
niveau 2 = Øget støjbeskyttelse
niveau 3 = komfort støjbeskyttelse

Under praksisorienteret forhold har
Fraunhofer Institut für Bauphysik udført
støjmålinger med Rapid og Uniset

grohe
Quickfix®
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Rapid SL I Side 19

gRoHe Rapid sL
instaLLation:
passeR peRfeKt med Kun nogLe få sKRidt
Rapid SL lever op til sit navn med hurtig og sikker installation. Installationen kan tage 14 minutter for en simpel installation af WC
eller 10 minutter for en håndvask. Konventionel vægpanel foran en skillevæg som en enkelt installation - og pladsbesparende
hjørneinstallation - er lige så let at mestre som rækkeinstallation, loftshøjde-installation, let rammekonstruktion, fritstående
installation og installation i Rapid Pro-profilen.

individuelt og hurtigt: enkelt installation.
skillevægsinstallation foran mur

1

2

3

4

• Bor befæstningshul
• Monter elementet på plads

• Tilpas elementet

• Monter udløbet

2

3

4

• Installer gulv- og vægstang

• Monter vægbeslag
• Placer elementet på basen af stangen
• Sikre på plads

• Træk elementet op
• Hæng vægmonteringen og sikre

• Juster vertikalt
• Sikre låsemøtrikker

1

2

3

4

• Placer elementet i gulvprofilen

• Bor, sikre elementet på plads

• Juster elementet

• Sikre elementet på plads på
C-profilene

1

2

3

4

• Juster, bor, sikre elementet på plads

• Juster elementet

• Monter udløbet

•
•
•
•

hurtigt: installation på række
skillevægsinstallation foran mur

Optegn målelinjen
Juster elementhøjden
Monter vægbefæstningen
Optegn borehullet

1

Element
top edge

Element front edge

hurtigt og enkelt:installation i lette
skillevægge

ekstra opbevaring:
installation foran letmetal eller
skillevægge i træ

•
•
•
•

Tegn målelinjen op
Juster elementhøjden
Monter vægbeslag
Tegn borehullet

grohe.dk
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gRoHe Rapid sL
KLaRgJoRt tiL fLisepaneLeR

Til direkte-på-væggen installationer op til 1,13 m.

præfabriKeret for en nØjagtig pasform
Rapid SL paneler er klargjort til fliser med fiberplader i gips til indendørs installation. De er tilgængelige for at
tilpasse de ulige elementer - komplet med alle de nødvendige udskæringer til vandhaner, monteringsanordninger
samt indløb og udløb. Denne præcise præfabrikation sikrer pålidelighed og hurtigere og nemmere installation. De
12,5 mm tykke paneler er damp porøse, lydisoleret og vandtætte. De opfylder kravene til brandsikring i
overensstemmelse med DIN 4102 "Brandeffekt på byggematerialer og byggekomponenter af beton" og er blevet
kategoriseret som byggemateriale klasse A2 (ikke-brændbart).

1. Sikre metalprofilen med forkanten af elementet ved hjælp af
selvskærende skruer.

2. Juster længden på facaden. Sæt facaden på plads til elementet på toppen ved
hjælp af selvskærende skruer. Lad 10 mm stå tilgængelig på siderne for at
støtte den mellemliggende facade. Klargøring af 10 mm til gulv- og vægindløb.

3. Mål afstanden op mellem elementerne. Juster mellemliggende facade de støttes 10 mm på højre og venstre side - og sikre dem i metalprofiler
med selvskærende skruer.

4. Skær sidepaneler til rigtig størrelse og sikre dem på plads til vægbeslagene.
a) Fastgør dæksel: Klip facade til rigtig størrelse og sæt det på plads til elementet
b) Aftageligt træk: Uden facade

5. Væg- og gulvindløb skal sprayes med permanent elastisk fastningsmateriale.
Det samme skal vægrørene efter fliselægningen er gennemført.

Bemærk:
Alternativt kan facaden også monteres ved hjælp
af en gibsplade som måler 2 x 12,5 mm eller
gibsfiberplade som måler 1 x 12,5 mm.

tætningssystemer
Tynd lim eller flydende membraner er egnet for tørpaneler i områder udsat for lav (klasse 0) eller moderat (klasse
A01) fugtighedsniveau. Produkterne bruges direkte på primede glasplader eller gipsplader under fliserne. I henhold
til DIN 18195-5 kan teglstensfolie eller plastforseglende membraner også bruges. I områder som er udsat for høje
niveauer af fugtighed (klasse A1 eller højere) er det kun tætningssytemer med generel teknisk godkendelse i
kombination men cementlimede bygningsplader som er tilladt.

sammenfØjningsteKniKKer til rapiD sl paneler
Sammenføjning kan opnås uden fyldstoffer og lim, hvis:
•
•
•
•
•

Leddet er støttet af en profil og der er en direkte fast forbindelse mellem dem
Leddene er tæt på hinanden (1 mm) eller fyldt med fliselim
Overfladerne er ikke højere end 1,20 m
Overfladerne er helt flisebelagte
Størkningstiden for fyldningsmaterialer, fliselim og materiale bliver observeret

grohe.dk
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GROHE RAPID SL
LækAGEbOkS
Cisterne placeret foran vådrumsmembran:
Lækageboks kan anvendes.

TEKNISKE FUNKTIONER:
1,13 installationshøjde,
50 cm bredde, med en
indbygningsdybde på
minimum 14,5 cm
Højdejustering med
autoﬁksering for
højdejusteringen
360° justerbare
vægmonteringer med
hurtig- og ﬁnjustering fra
forsiden

Cisterne placeret bag vådrumsmembran:
Lækageboks anbefales stærkt.

Tilkoblingspunkt
for ekstradele,
rammemontering uden
fastsættelse til gulv.

•
•
•
•

0% tætning til
bygningsstrukturen med
plastikkrop; individuel
justerbar LB kant til
tætningstape.
Udløbsrør installeret på
venstre eller højre side

Vandtilkobling på højre
eller venstre side, eller
bagsiden af cisternen med
rørﬁksering.
Justerbart
inspektionsmetode
Støjklasse 1
Skabelon til at udskære LB
form / omrids til gipsplader
eller stift polystrenskum

Skyllecisterne GD 2,6 - 9 l,
justering ex-fabrik 6 l og 3 l

OH
GR E

*

Year

Hos GROHE ser vi det som en nødvendighed at væggene beskyttes mod lækager, at potentielle lækager bør være synlige, og at
produkter bør være let tilgængelige for vedligeholdelse og service. I denne forbindelse har GROHE udviklet en cisterne med en
innovativ lækageboks der sikrer, at potentielle lækager flyttes direkte ud i afløbet. På forsiden af denne er en plade installeret,
flisebelagt rundt og forseglet med silikone. Ved at skære silikonen op og fjerne pladen, har man derved adgang til forsiden af cisternen
for vedligeholdelse og service. Er cisternen placeret bag en vådrumsmembran, er Rapid SL lækkageboks den optimale løsning.

•

Cisternen kan fjernes fra
forsiden uden at påvirke
tætningen

W

a rra n t y

39 062 000 / 6192097
Rapid SL til WC
med 6 l cisterne,
dobbeltskylning / start & stop /
enkeltskylning,
elementhøjde 1,13; 0,42 m bred

WC - Instalationselement med lækageboks for tør beklædning.
Enkeltinstallation i solide vægge eller i skillevægge af træ eller metal.
Komplet færdigmonteret ramme - "Direkte fra pakken til væggen".
Universalramme for alle typer betjeningsplader, både manuel og elektronisk. Mere end 130 typer betjeningsplader
(med vertikale og horisontale plader)
GROHE QuickFix®. Hurtig og enkel installering ved at bruge et minimum af komponenter.

GROHE funktioner:
VarioPort
ToolFree
Safety
SpareFlush
GROHE
Whisper®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
QuickFix®

grohe.dk
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gRoHe Rapid sL
eLementeR tiL WC

W

OH
GR E

Year

*

W

a rra n t y

38 624 001 / 616976.500
Rapid sl til WC
med 6 - 9 L cisterne,
dobbeltskylning / start & stop /
enkeltskylning,
elementhøjde 1,13 m, inkl.
vægbeslag og keramisk
fastsættelse

a rra n t y

38 713 001 / 616976.900
Rapid sl til WC
med 6 l cisterne, dobbeltskylning /
start & stop / enkeltskylning,
elementhøjde 1,13; 0,42 m bred

*

OH
GR E

W

a rra n t y

38 622 001 / 616976.400
Rapid sl til WC
med 6 - 9 cisterne L,
dobbeltskylning / start & stop /
enkeltskylning,
elementhøjde 1,00 m, inkl.
vægbeslag, top- og frontbetjent.

*

Year

OH
GR E

Year

*

Year

OH
GR E

gRoHe Rapid sL
ReseRvedeLe

W

grohe
ecojoy™

38 338 000 / 617667.020
Enhed for vandtilslutning

42 314 000
av1
Udløbsventil til smal og lav model

38 562 001 / 616976.990
Hjørnebeslag
til Rapid SL for WC, bidet,
håndvask, urinal, 2 vægsvinkler
á 1,13 m

a rra n t y

38 618 000 / 616992.120
Rapid sl til WC
med 6 - 9 L cisterne,
dobbeltskylning / start & stop /
enkeltskylning,
elementhøjde 0,82 m, inkl.
vægbeslag, top- og frontbetjent.

GROHE funktioner:
VarioPort
ToolFree
Safety
SpareFlush
grohe
Whisper®

490630040
ventil

38 736 000 / 617667.036
Ombygningssæt
til hel- og halv skylning, til GD2
afløbsventil, justerbar fra 6 - 9 l,
afløbsventil til AV1 helt- og halv
skylning, med bundkurv - uden
betjeningsplade.

37 095 000 /617667.010
svømmeventil
til høj- og lavthængende cisterner
af plastik, keramik eller støbejern,
uden forlængelse,
beskyttelseskappe, dyse, for
montering af betjeningsplade.

Alle Rapid SL-elementer kan bruges universelt til montering foran både murstensvægge og i stålprofiler.
* Gælder kun for produkter produceret efter 1. marts 2013

grohe
Quickfix®
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*

OH
GR E

W

a rra n t y

W

38 711 001 / 616977.100
Rapid sl for WC
med 6 l cisterne,
dobbeltskylning / start & stopp /
enkeltskylning.,
elementhøjde 1,13 m,
0,42 bredHandicapvenlig udførelse,
for WC-skål 70 cm fremspring,
for montering på massiv væg
eller for elementmontering
inkl. vægbeslag.

38 559 001 / 616978.900
Rapid sl holdeelement
Til fastsættelse af støttehåndtag
ved montering på profilvæg eller
installation på væg.

38 558 00m / 616989.228
Rapid sl vægvinkel
til forvægsmontage, og fastsættelse
af elementer på mur eller foran
elementvæggen, trinløs
dybdeinstilling fra 130 - 230 mm,
vridningssikret overslag for enkel
montage og skinnemonterings
tilslutningsmateriale
38 733 000 / 6192228
monteringsvinkel
til fastsættelse af elementer
til væg og gulv

616975.800 / 616975.800

GROHE funktioner:
VarioPort
ToolFree
Safety
SpareFlush
grohe
Whisper®

*

OH
GR E

Year

Year

OH
GR E

gRoHe Rapid sL
foR fRitstående monteRing

grohe
ecojoy™

a rra n t y

38 584 001 / 616976.200
Rapid sl til
vægmonteret WC
med 6-9 l cisterne,
dobbeltskylning / start & stop /
enkeltskylning,
elementhøjde 1,13 m, til
fritstående montering eller
montering foran væg uden
tilbehør for montering
42 396 000
Hjørneventil
38 338 000
Rør til rørtilslutning

*

Year

gRoHe Rapid sL
foR BevægeLsesHæmmede

W

a rra n t y

38 587 000
Rapid sl til
vægmonteret WC
med 6-9 l cisterne,
dobbeltskylning / start & stop /
enkeltskylning,
elementhøjde 0,82 m, til
fritstående montering eller
montering foran væg uden
tilbehør for montering.
42 396 000
Hjørneventil
38 338 000
Rør til rørtilslutning

38 548 001 / 616978.800
Rapid sl tomt element
elementhøjde 1,13 m
38 551 000
som 38548 001,
men 1,00 m/0,82 m

38 549 001 / 616979.900
Rapid sl støtteelement,
elementhøjde 1,13 m/1,30 m,
bruges ved elementafstande
fra 60-120 cm.
38 550 000
som 38 549 001,
men 1,00 m/0,82 m

Alle Rapid SL-elementer kan bruges universelt til montering foran både murstensvægge og i stålprofiler.
* Gælder kun for produkter produceret efter 1. marts 2013

grohe
Quickfix®
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gRoHe Rapid sL
tiL vægHængt Bidet

gRoHe Rapid sL
tiL vægHængt uRinaL

38 558 00m/616989.228
Rapid sl vægvinkel
til forvægsmontering
2 stk.

38 553 001 / 616978.100
Rapid sl til bidet
elementhøjde 1,13 m

38 545 000 / 616994.140
Rapid sl til bidet
elementhøjde 1,00 m

38 511 001 / 6191966
Rapid sl til urinal
klar til installation af radar
elektronik,
element højde 1,13 m m/1,30 m,
uden færdigmonteringssæt for
radar elektronik

38 543 000 / 616994.120
Rapid sl til bidet
elementhøjde 0,82 m

38 786 001 / 616979.300
Rapid sl til urinal
med GROHE Rapido U,
klar til installation af Tectron
infrarød elektronik,
elementhøjde 1,13 m/1,30 m,
uden færdigmonteringssæt
til Tectron 230 V AC/6V DC

39 002 000 / 616975.900
Rapid sl til WC
med ekstern lugt udsugning

38 558 00m / 616989.228
Rapid sl veggvinkel
til forvægsmontering, 2 stk.

38 733 000 / 616999.100
monteringsvinkel
Til tilslutning af elementer til væg
og gulv 2 stk.

GROHE funktioner:
VarioPort
ToolFree
Safety
SpareFlush
grohe
Whisper®

grohe
ecojoy™

For information om hvilke betjeningsplader der kan bruges med Rapid SL for urinal venligst se side 35.

grohe
Quickfix®
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gRoHe
tRYKpLadeR
alsiDigt Design for alle sanser
Hos GROHE følger vi moderne badeværelsesdesign konsekvent hele vejen
ned til WC betjeningspladen. Bortset fra det rent funktionelle skylle aspekt,
opfylder denne detalje også en central design funktion. GROHE har udviklet et
unikt og varieret udvalg af WC aktiveringsmekanismer, som er tilgængelig i en
række attraktive varianter, samt et centralt element i design konceptet og kan
koordineres perfekt med håndvaskarmaturer og andre funktioner. Sammen med
produkter udviklet til at forbedre designet og funktionaliteten af badeværelset,
inkluderer GROHE serien også GROHE Fresh som er designet til at holde toilettet
duftende rent og friskt.

•

•

•

•

•

Bredt udvalg af design for alle typer badeværelses indretninger
(Cosmopolitan, Contemporary eller Authentic), for tiden tilgængelig
i mere end 130 flotte designs.
Universel platform: alle pladerne matcher alle WC installations
elementer. Valget af horisontal eller vertikal montering som passer
det enkelte flisemønster
Enkeltskyl eller dobbelt-skyl mekanismer, start/stopfunktion,
manuelle eller berøringsfrie (elektroniske) aktiveringer og
kombinationer
Højkvalitets overflader: GROHE StarLight® (svært modstandsdygtige
overflader), rustfrit stål (bakterieresistente), glas, træ, læder,
print eller spejl
Hurtigt installation med GROHE EasyConnect (pneumatisk slange)

GROHE funktioner:
EcoCare
EasyConnect

grohe
starlight®

grohe.dk

grohe
ecojoy™

Rapid SL I Side 33

gRoHe BetJeningspLadeR
innovativt design
og Konstant inspiRation

grohe ondus® Digitecture light

nova cosmopolitan light

arena cosmopolitan

Et højdepunkt ofte fundet i dagens eksklusive stuer, er nu også tilgængelig for badeværelset: Baggrundslys som bruges, f.eks. på
high-tech TV-skærme, inspirerede GROHE til at udvikle Ondus®Digitecture Light, en WC-flush betjeningsplade med rumbelysning.
Brugeren kan selv vælge farven på baggrundslyset – og kan vælge mellem 200 farver. Den elegante 200 x 200 mm betjeningsplade
af glas matcher GROHE Ondus® design og er tilgængelig i sort fløjl og moon white.

Unik, farverig og ren. Nova Cosmopolitan Light er et fremragende
designprodukt. Med sin LED-oplyste farvede ring er denne unikke
betjeningsplade med innovativt design et produkt som skal opleves.
Nova Cosmopolitan Light er specielt designet til forbrugeren der
søger det ekstraordinære.

GROHE Visual DNA - cirkel, 7° vinkel og rombeform - står
for klarhed og følelser i denne brugervenlige betjeningsplade.
Rombeformen er et karakteristisk træk ved Arena Cosmopolitan
og legemliggør GROHEs filosofi af sensuel minimalisme. Den
giver et menneskelig touch til det traditionelle minimalistiske
design. Findes også for urinal.

GROHE Ondus® Digitecture Light har en enkel kombination af et kvadrat og en cirkel med en GROHE StarLight® indrammet tryknap
i krom. Hel- og halv skyl kan betjenes ved at berøre eller ved at holde hånden foran pladen.

GROHE egenskaber:
EcoCare
EasyConnect

grohe
starlight®

grohe
ecojoy™

grohe.dk

Rapid SL I Side 35

gRoHe BetJeningspLadeR
minimaListisK design
og Konstant inspiRation

skate cosmopolitan glas – ren gennemsigtighed
Vand og glas har mange visuelle egenskaber og er et udemærket match på flere måder. Dette genspejles i Skate Cosmopolitan
Glas, hvor den polerede overflade og fasede kanter udstråler en aura af præcision og kvalitet. Med en tykkelse af pladen på bare
6 mm, får det minimalistiske design maksimal effekt. Tilgængelig for toilettet og urinaler.

GROHE egenskaber:
EcoCare
EasyConnect

grohe
starlight®

grohe
ecojoy™
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gRoHe BetJeningspLadeR
minimaListisK design
og nY inspiRation

skate cosmopolitan læder

skate cosmopolitan Wood

skate cosmopolitan print

Overflader i læder for WC betjeningsplader giver et elegant alternativ til normale betjeningsplader. Tilgængelig i sort, hvid, beige og
Tanin Red. GROHE Skate Cosmopolitan Læder, med sin flotte finish, er tilgængelig i enten almindeligt eller quiltet læder. Magnetiske
beslag, hvilket gør installationen i væggen usynlig, samt GROHEs StarLight® krom overflade finish på trykknappen fuldfører designet.

Der er næppe et materiale som skaber en mere autentisk og
varm atmosfære end træ - selv på badeværelset, hvor den nye
Skate Cosmopolitan Wood betjeningsplade giver et meget
individuelt og eksklusiv «look». Disse unikke betjeningsplader
er tilgængelig i et førsteklasses udvalg af seks forskellige
overflader i finér.

Nu hjælper den moderne kunst med at designe en individuelt
og helt avant-garde retning til badeværelset. Nova og
Skate Cosmopolitan Print fra GROHE åbner op for nye og
unikke designalternativer til dit moderne badeværelse. Lavet
af høj kvalitetskrom, er de stilrige Nova / Skate Print overflader
en perle for alle elskere af avantgarde design.

grohe.dk
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gRoHe BetJeningspaneLeR tiL toiLetteR
stoRt- og LiLLe sKYL, og staRt/stop

38 845 / 616988.602
skate Cosmopolitan
betjeningsplade
med overflade i glas,
produceret i hærdet
sikkerhedsglas,
til lodret og vandret montering,
til pneumatisk afløbsventil AV1,
cisterne 6 - 9 l
Overflader:
ls0 / 616988.600 moon white,
ks0 / 616988.601 sort fløjl,,
bs0 / 616988.612 krom/titan,
mF0 / 616988.603 krom/
daVinci satin,
38 916 0a0
som 38 845, men
med spejloverflade

38 849 / 616988.621
skate Cosmopolitan
betjeningsplade
med overflade i træ,
dele i krom og hærdet plast,
til lodret og vandret montering,
til pneumatisk afløbsventil AV1,
cisterne 6 - 9 l

38 913 / 616988.645
skate Cosmopolitan
betjeningsplade
med overflade af læder kvalitet,
dele i krom og hærdet plast.
til lodret og vandret montering,til
pneumatisk afløbsventil AV1,
cisterne 6 - 9 l

38 914
skate Cosmopolitan
betjeningsplade
med overflade af læder,
dele i krom og hærdet plast,
til lodret og vandret montering,
til pneumatisk afløbsventil AV1,
cisterne 6 - 9 l

Overflader:
ramme/knap krom:
HpO / 616988.621 valnød,
HR0 / 616988.622 macassar,

Overflader:
Xm0 tanin rødt,
Xn0 sort,

Overflader:
Xm0 tanin rødt,
Xn0 sort,

grohe
ecojoy™

38 732 sd0 / 616988.379
skate Cosmopolitan
betjeningsplade
til lodret montering,
til pneumatisk afløbsventil AV1,
rustfri,
skjult installation

38 732 bR0 / 616988.382
skate Cosmopolitan
betjeningsplade
anti-fingeraftryk overflade,
til lodret og vandret montering,
til pneumatisk afløbsventil AV1,
af ABS

38 776 sd0 / 616988.459
som 38 732 SD0,
men til vandret montering

38 732 000 / 616988.374
som 38 732 BR0,
men krom

38 859 XG0 / 616988.471
skate Cosmopolitan
betjeningsplade
med trykket grafisk mønster.
til lodret og vandret montering.
til pneumatisk afløbsventil AV1.
af ABS

ramme/knap matkrom:
HW0 / 616988.626 eg
Hv0 / 616988.625 bambus

GROHE egenskaber:
EcoButton
EasyConnect

grohe
starlight®

38 821 000
skate Cosmopolitan
betjeningsplade
Betjeningsplade til lodret
montering.
Til pneumatisk afløbsventil AV1,
af messing, forkromet.

Ved skjulte installationer vil du alltid ha en fordel med væginstallationssystemerne Rapid og Uniset.
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gRoHe BetJeningspaneLeR tiL toiLetteR
stoRt- og LiLLe sKYL, og staRt/stop

38 766
GROHE Ondus®
betjeningsplate
til lodret og vandret montering,
til pneumatisk afløbsventil AV1,
af ABS.
Overflader:
ks0 sort fløjl,
000 krom,

38 809 000 / 616988.574
nova Cosmopolitan
light
betjeningsplate
udvendig markeret aktivering med
LED belysning i blå, rød, gul,
grøn, til lodret og vandret
montering, til pneumatisk
afløbsventil AV1,
af ABS, krom

38 915
GROHE Ondus®
digitecture light
betjeningsplate
for berøringsfri aktivering,
udvendig markeret aktivering med
LED belysning i blå, rød, gul,
grøn, til lodret og vandret
montering, til pneumatisk
afløbsventil AV1,
produceret i hærdet sikkerhedsglas
Overflader:
ks0 sort fløjl,
ls0 moon white

38 847
nova Cosmopolitan
betjeningsplate
med trykket grafisk mønster,
til lodret og vandret montering,
til pneumatisk afløbsventil AV1,
af ABS

38 765
nova Cosmopolitan
betjeningsplate
til lodret og vandret montering,
til pneumatisk afløbsventil AV1,
af ABS
Overflader:
000 / 616988.243 krom,
p00 / 616989.424 mat krom,
sh0 / 616989.400 alpin hvid

Overflader:
ki0 sort/krom,
li0 hvid/krom,
ls0 moon white

GROHE egenskaber:
EcoButton
EasyConnect

grohe
starlight®

38 847 Xg0 / 616988.481
nova Cosmopolitan
betjeningsplate
med trykket grafisk mønster.
til lodret og vandret montering.
til pneumatisk afløbsventil AV1,
af ABS

Ved skjulte installationer vil du altid have en fordel med væginstallationssystemerne Rapid og Uniset.

grohe
ecojoy™
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gRoHe BetJeningspaneLeR tiL toiLetteR
stoRt- og LiLLe sKYL, og staRt/stop

gRoHe BetJeningspLadeR foR WC
enKeLtsKYLning og staRt/stop

38 844
arena Cosmopolitan
betjeningsplade
til lodret montering
til pneumatisk afløbsventil AV1
af ABS

38 505
skate air
betjeningsplade
til lodret montering
til pneumatisk afløbsventil AV1
af ABS

38 861
surf
betjeningsplade
til lodret og vandret montering
til pneumatisk afløbsventil AV1
af ABS

38 862
skate
betjeningsplade
til lodret og vandret montering
til pneumatisk afløbsventil AV1
af ABS

38 564 skate air
betjeningsplade
til enkeltskylsbetjening
til lodret montering
til pneumatisk afløbsventil
af ABS

38 573 skate
betjeningsplade
til enkeltskylsbetjening
til lodret og vandret montering
til pneumatisk afløbsventil
af ABS

Overflader:
000 / 616988.654 krom
sH0 / 616988.660 alpin hvid

Overflader:
000 / 616988.904 krom
p00 / 616988.920 mat krom
sH0 / 616988.910 alpin hvid

Overflader:
000 / 616988.254 krom
p00 / 616988.270 mat krom
sH0 / 616988.260 alpin hvid

Overflader:
000 / 616988.354 krom,
p00 / 616988.370 mat krom
sH0 / 616988.360 alpin hvid

Overflader:
000 / 616988.924 krom
sH0 / 616988.924 alpin hvid

Overflader:
000 / 616988.824 krom
p00 / 616988.840 mat krom
sH0 / 616988.830 alpin hvid

38 858 /616988.674
som 38 844
men vandret montering

38 506
som 38 505
men vandret montering
000 / 616988.944 krom
p00 / 616988.960 mat krom
sH0 / 616988.950 alpin hvid

38 862 sd0 / 616988.359
som 38 862
men rustfrit stål

38 672 sd0 / 616988.839
skate betjeningsplade
rustfri
til lodret montering
tryknpp betjent
til pneumatisk afløbsventil
monteringsramme i hærdet plast
skjult installation

38 565 skate air
som 38 564
men vandret montering
000 / 616988.964 krom

38 574 surf
betjeningsplade
til enkeltskylsbetjening
til lodret og vandret montering
til pneumatisk afløbsventil
af ABS
Overflader:
000 krom
p00 mat krom
sH0 alpin hvid

Ved skjulte installationer vil du altid have en fordel med væginstallationssystemerne Rapid og Uniset.
GROHE egenskaber:
EcoButton
EasyConnect

grohe
starlight®

Certificeret betjening for bevægelseshæmmede
Skate Air Single Flush er tildelt det tyske certifikat GGT «GUT». Selve knappen stikker
20 mm ud, og egner sig derfor specielt godt for personer med begrænset bevægelsesfrihed.

grohe
ecojoy™

grohe.dk
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gRoHe fResH
Ren fRisKHed ved Kun at tRYKKe på en Knap

gRoHe fResH
Rent og fRisKt med et tRYK på en Knap

Det at skabe innovative løsninger for hverdagsproblemer er noget GROHE er stolt af. GROHE Fresh gør det endnu enklere. Du
kan nu få det bedste fra to verdener – de rene linjer som du får ved at vælge skjulte cisterner, og den konstante hygiejne og
renlighed som du opnår med cisternetabletter.
Det har indtil nu været vanskeligt at få adgang til en skjult cisterne for at tilføje en rengøringstablet. GROHE Fresh leveres med en
betjeningsplade med nem åbning, der giver dig adgang til et skyllespor hvori tabletten placeres i cisternen. Hele processen tager
få sekunder, takket være den hængslede plade, der åbnes som en dør.
GROHE Fresh er kompatibel med alle skjulte cisterner fra GROHE med små betjeningsplader - lige meget om det er et nyt
installationsprojekt eller en opgradering af en eksisterende cisterne. Det tilbydes som et sæt med betjeningsplade efter eget
ønske, eller som et tilbehør som eftermonteres til brug med din eksisterende cisterne eller betjeningsplade. Når det gælder ældre
cisterner, kan du bare fjerne fæstningsrammen, placere skyllesporet i cisternen, og fastsætte den nye ramme, for til sidst at koble
den pneumatiske slange til betjeningspladen. For cisterner uden AV1-skylleventilen, findes der et komplet opgraderingssæt.

1. åben betjeningspladen
til cisternen med fingrene.

2. vælg ønsket dufteblok
eller rengøringstablet.

3. skub
rengøringstabletten ind.

38 796 000 / 616989.100
GROHE Fresh
Ombygningssæt
For GROHE skyllecisterner
med pneumatisk ventil og lille
inspektionsskaft,
monteringsramme
med boks til brug af aromatiske
tabletter

38 805
skate Cosmopolitan set
Fresh
Betjeningsplade Skate
Cosmopolitan, med GROHE Fresh
monteringsramme
med boks til brug
af aromatiske tabletter
Overflader:
000 / 616988.544 krom

38 799
nova Cosmopolitan set
Fresh
Betjeningsplade Nova
Cosmopolitan, med GROHE Fresh
monteringsramme
med boks til brug af aromatiske
tabletter
Overflader:
000 / 616988.554 krom
38 798
skate air set Fresh
Skate Air Sæt Fresh
som 38 799
men med betjeningsplade Skate Air
Overflader:
000 / 616988.514 krom

Standard WC tabletter i indbygningscisternen? Intet problem med GROHE Fresh!

4. luk og skyl!

GROHE egenskaber:
EcoButton
EasyConnect

grohe
starlight®

grohe
ecojoy™

grohe.dk
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gRoHe BetJeningspLadeR tiL WC
tiL CisteRneR og tRYKsKYLLeR

GROHE TEcTROn
InfRaRød ElEkTROnIk fOR
HyGIEjnIsk uRInal InsTallaTIOn
Planlæggere, håndværkere og slutbrugere kan vælge blandt et mangfoldigt design (Surf og
Skate) og overflader (inkluderet rustfrit stål) med Tectrons skjulte elektronik. Desuden fåes
Tectron også i 230 V eller 6 V (batteridrevet). Du kan stole på mange års funktionel sikkerhed.
Ekstra sikkerhed tilgængeligt for dig med fugt modstandsfunktionen (beskyttelsestype IP 55). Et
vigtigt punkt er det lave strømforbrug og batteri med 7 års forvented levetid (150 brugere / dag).
Da urinalen giver 1 liter skyllemængde kan du også bruge skyllevolumen til Tectron og radar
styret urinalelektronik. Og bedst af alt: De fleste indstillinger kan udføres ved hjælp af
fjernbetjeningen: 36 206 000. I tillæg kan indstillingerne for skylletiden ændres ved at tage
hånden foran.

Skate, krom

Skate, rustfri
37 547
skate betjeningsplade
til mekanisk model
Til lodret montering
156 x 197 mm
Trykknap betjent af ABS

37 063
surf betjeningsplade
til mekanisk model
Til lodret montering
156 x 197 mm
Trykknap betjent af ABS

Overflader:
000/ 616988.100 krom

Overflader:
000 / 616988.200 krom
sH0 / 616988.210 alpin hvid

37 060 000 / 616988.700
pneumatisk trykknap
trykknapbetjent
med rosette Ø 100 mm
pneumatisk slange 1.50m
uden dækplade

38 771 000 / 616988.764
Eau 2 pneumatisk
betjeningsplade
ø 48mm
GROHE StarLight® krom overflade
med lille og stort skyl og start/
stop. Bruges på ydersiden af
badeværelsesmøbler. Til materialer
med en tykkelse på 18-24mm.
Pneumatisk slange 600mm

Surf, krom

Ved skjulte installationer vil du altid have en fordel med væg installationssystemerne Rapid og Uniset.

grohe
starlight®

grohe
ecojoy™
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gRoHe eLeKtRonisKe BetJeningspaLdeR
tiL WC og CisteRneR

gRoHe BetJeningspLadeR
tiL uRinaL
Urinal

Element 38 511 001 /6191966

Element 38 786 001
Rapido U 37 338 000
Rapido UMB 38 787 000

Element 38 786 001
Rapido U 37 338 000

Element 38 786 001
Rapido U 37 338 000

Element 38 786 001
Rapido U 37 338 000
Rapido UMB 38 787 000

Element 38 786 001
Rapido U 37 338 000
Rapido UMB 38 787 000

Element 38 786 001
Rapido U 37 338 000
Rapido UMB 38 787 000

Element 38 786 001
Rapido U 37 338 000
Rapido UMB 38 787 000
1000

1000

1000

1000
Element 38 786 001
Rapido U 37 338 000
Rapido UMB 38 787 000

38 698 sd1 / 6161909

38 393 sd1

38 699 001 / 616990.814

37 419 000/ 616990.734

Tectron skate
til cisterne GD2
Vægindbygning
infrarød kontrol 210-230 V AC
servomotor
Rustfri betjeningsplade

Tectron skate
til WC-skylleventil GD2
Vægindbygning
infrarød kontrol 210-230 V AC
servomotor
Rustfri betjeningsplade

Tectron surf
til cisterne GD2
Vægindbygning infrarød styring
210-230 V AC
servomotor
betjeningsplade krom

Tectron surf
til cisterne GD2
infrarød styring og manuel
aktivering
210-230 V AC
servomotor
betjeningsplade krom

Radar

38 386 000
616990.990

Tectron Surf

37 337 001 ³)
616990.134

37 419 000
616990.734

37 419 SDO
616990.740

Tectron Surf

37 336 001 ²)
616990.144

Tectron Skate

37 321 001 ²)
616990.174

37 321 SH1 ²)

37 321 SD1 ²)
616990.184

Tectron Skate

37 324 001 ³)
616990.164

37 324 SD1 ³)
616990.154

37 419 00
616990.734

Skate
Cosmopolitan

38 784 000
616990.204

38 784 SH0
616990.210

38 784 P00
6990.220

Arena
Cosmopolitan

38 857 000
6192089

38 857 SH0

38 857 P00

Nova
Cosmopolitan

38 804 000
616990.234

38 804 SH0
616990.250

38 804 P00
616990.240

Surf

38 808 000

38 808 SH0

38 808 P00

37 427 000
618776.304

37 428 000
618776.604

Rondo

Tectron

37 339 000
618775.004

37 421 000
618776.004

²) Tilkobling med 210 - 230 V transformator
³) Tilkobling med 6 V batteri

GROHE egenskaber:
EcoButton
EasyConnect

grohe
starlight®

grohe
ecojoy™

grohe.dk
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gRoHe
CosmopoLitan design
betjeningsplader WC

betjeningsplader urinal

kombinationsforslag til armaturdesign

GROHE
Ondus®

fl øjlssort

krom

Digitecture Light/
fl øyelssort

Digitecture Light/
moon white

GROHE Ondus®

Veris

Allure

Atrio

Tenso

Essence

Allure

Atrio

Lineare

Essence

Concetto

Veris

Allure

Atrio

Lineare

Essence

Allure Brilliant

Allure

Atrio

Quadra

Quadra

Allure

Atrio

Allure

Atrio

Quadra

Lineare

Allure

Atrio

Quadra

Allure

Atrio

Quadra

Veris

Allure

Atrio

Nova

Cosmopolitan
krom

mat krom

alpin hvid

krom

mat krom

alpinhvid
Eurostyle Cosmopolitan

Cosmopolitan
Print
sort/krom

moon white/
eco green

hvid/krom

sort grafi kk

krom

mat krom

alpinhvid

Light
krom

krom

Cosmopolitan

krom

mat krom

alpinhvid

titan/
anti-fi ngerprint

rustfri

high glossy
fl øjlssort

high glossy
moon white

high glossy
krom/titan

krom/
daVinci satin

spejloverfl ade

eg/mat krom

valnød/krom

macassar/
krom

bambus/
mat krom

Cosmopolitan
Glass

Cosmopolitan
Tre

Cosmopolitan
lær, kviltet

Cosmopolitan
lær

tanin rødt

tanin rødt

sort

sort grafi kk
print

krom

alpinhvid

rustfri

high glossy
fl øjlssort

high glossy
moon white

high glossy
krom/titan

krom/
daVinci satin

krom

mat krom

alpinhvid

titan/
anti-fi ngerprint

krom

sort

mat krom

krom

mat krom

mat krom

Veris

Eurosmart Cosmopolitan

Lineare

Eurosmart Cosmopolitan

alpinhvid
Lineare

alpinhvid
Lineare

Arena

Cosmopolitan
krom

mat krom

alpin hvid

krom

grohe.dk

mat krom

alpinhvid

Essence

Eurosmart Cosmopolitan
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GROHE
gRoHe
CONTEMPORARY
ContempoRaRY DESIGN
design
betjeningsplader WC

Betjeningsplader urinal

krom

krom

mat krom

alpinhvid

krom

mat krom

alpinhvid

krom

mat krom

alpinhvid

krom

mat krom

alpinhvid

krom
6 V / 230 V

rustfri
6 V / 230 V

alpinhvid
230 V

Kombinationsforslag til armaturdesign

Skate Air

hel skylning
alpinhvid

Europlus

Eurodisc Cosmopolitan

Eurostyle

Eurosmart

Europlus

Eurodisc Cosmopolitan

Eurostyle

Eurosmart

Europlus

Eurodisc Cosmopolitan

Eurostyle

Eurosmart

Europlus

Eurodisc Cosmopolitan

Eurostyle

Eurosmart

hel- og halv
skylning
krom

mat krom

alpinhvid

krom

mat krom

alpinhvid

krom

mat krom

alpinhvid

Skate

hel skylning
rustfri

hel- og halv
skylning

Kombination
manuel/elektronisk

elektronisk
betjening
rustfri, 230 V

krom

stainless steel

Allure E

Essence E

Eurostyle

Sinfonia

Eurosmart CE

GROHE
gRoHe
AUTENTISK
autentisK DESIGN
design
Surf

hel skylning

krom

mat krom

alpinhvid

krom

mat krom

alpinhvid

krom

mat krom

alpinhvid

krom

mat krom

alpinhvid

hel- og halv
skylning
Sinfonia

Eurosmart

Costa

elektronisk
betjening
rustfri, 230 V

krom
6V / 230 V

grohe.dk

Europlus E
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