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Vážení zákazníci,
chceme, aby každá instalace sanitárních technologií byla co
nejsnadnější. Proto vynakládáme veškeré úsilí k tomu, aby
naše produkty činily celý proces jednoduchým, efektivním
a bezpečným. Uvedení našich produktů do provozu je snadné,
avšak bez toho, aniž bychom přijali jakýkoliv kompromis v
designu, konstrukci nebo funkcionalitě.
Dokonalým příkladem tohoto kréda je systém Rapid SL.
Jeho instalace je až neuvěřitelně rychlá a snadná díky
jedinečnému pneumatickému připojení ovládacího tlačítka.
Inteligentní řešení, jakým je toto, dokazují, že náš závazek
vyvíjet vysoce kvalitní sanitární produkty se snadnou
instalací myslíme vážně.
Společnost GROHE nabízí estetická a praktická řešení v
podobě nových, tenkých ovládacích tlačítek, která jsou
kompaktní, avšak údržbu systému rozhodně neztíží. Jedná
se o modely Skate Cosmopolitan S, Nova Cosmopolitan
S a Arena Cosmopolitan S, které doplňují již tak rozsáhlou
řadu ovládacích tlačítek a rozšiřují tak možnosti, jakými lze
dosáhnout atraktivního koupelnového designu.

moduly v designu Skate Cosmopolitan, kterými lze krýt
prostor za jakoukoliv závěsnou toaletou. Představují kombinaci
sofistikovaného designu a praktické funkcionality. Pomocí
tohoto řešení můžete například skutečně upoutat pozornost
na svou novou sprchovou toaletu Sensia Arena, a to v nové
nebo stávající koupelně. Nové skleněné moduly v sametově
černé nebo měsíční bílé povrchové úpravě spolehlivě a
elegantně zakryjí vodovodní přípojky bez nutnosti zasahovat
do obložení.
Vyrábět úžasné sanitární systémy, které lze snadno a rychle
nainstalovat bez nutnosti absolvovat náročné přípravy
nebo školení, je našim dlouhodobým cílem. Ať už je vašim
cílem renovace, dovybavení nebo zcela nová koupelna,
spolehněte se, že portfolio značky GROHE nabízí stylové,
inteligentní produkty, díky kterým si každý člen domácnosti
začne vodu skutečně užívat.

Nenápadná elegance je největší chloubou produktů
společnosti GROHE. Proto nabízíme také stylové skleněné

Váš Michael Rauterkus
Chief Executive Officer
Grohe AG
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PŘEHLED
INSTALAČNÍ SYSTÉMY GROHE
GROHE Rapid Pro, Rapid SL a Uniset představují
dokonalé nástěnné instalační systémy do koupelen,
toalet a sanitárních modulů, nezávisle na tom, zda jde
o novou stavbu nebo rekonstrukci.
Systém Rapid SL, určený pro moderní zdiva a obložení z
panelů nebo sádrokartonu, umožňuje provádění rychlých
úprav téměř bez znečištění, a to v rámci několika málo
dnů. Tento instalační systém lze použít jako základ i pro
ty největší a nejluxusnější koupelny.
Uniset je ideálním instalačním systémem pro projekty
v budovách s tradičním, cihlovým zdivem, u kterých je
zásadní rychlost a obrovská flexibilita.
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INSTALAČNÍ SYSTÉMY GROHE
POHLED DO HISTORIE
Dokonalý produkt, který dokáže garantovat bezproblémový provoz, je výsledkem
mnoha let nepřetržitého vývoje a zdokonalování. Naše společnost má mnoho desítek
let zkušeností s výrobou sanitárních produktů, které nás naučily, že k dokonalému
produktu neexistuje žádná zkratka. Vhodnou ukázkou jsou naše splachovací systémy,
které oproti běžným produktům nabízejí obrovskou přidanou hodnotu. Jejich součástí
je pneumatická hadice, jednoduché zapojení, všestranná funkcionalita, duální
splachování lišící se objemem použité vody, technologie start/stop a v neposlední
řadě flexibilní design s širokou škálou variant ovládacích tlačítek kompatibilních se
všemi rámy Rapid SL a Uniset.
Produkty GROHE jsou zárukou mnoha let bezproblémového provozu. Svou prací u
zákazníka si tak budete moci být naprosto jistí. Stejně jako vaši klienti, i vy získáváte
naši rozšířenou, desetiletou záruku na klíčové produkty z řady podomítkových
produktů a možnost zakoupení náhradních dílů po dobu až 30 let. Můžete tím svým
zákazníkům nabízet úsporné technologie budoucnosti. Doslova.

1971

1981

1986

1994

1998

2007

2008

2009

2013

První
podomítková
nádrž „Perfekt“
9/14 l.

Podomítková
nádrž s
kapacitou 9 l.

První instalační
rám
Rapid pro
suchou
instalaci.

Rapid „S”
s objemem
6/9 l.

První
představení
systému Uniset.

Představení
nového
splachovacího
ventilu AV1.

Představení
systému
GROHE Fresh.

Nová verze
systému
Rapid SL.

Instalační rám
Rapid SL WC
pro malé a úzké
koupelny

První nádrž s
malým revizním
otvorem.

Stejná, léty
prověřená nádrž
jako u systémů
Rapid.

První plnicí
ventil s
hydraulickou
technologií.
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Představení
splachovacího
ventilu
Servo Flush
pro snadné
splachování.

Pneumatický
systém s pouze
jedinou hadicí.

Nové nástěnné
držáky.
Instalace
vodovodní
přípojky a
revizního otvoru
bez použití
nářadí.
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INSTALAČNÍ SYSTÉMY GROHE
SPOLEHLIVOST
PODOMÍTKOVÝCH NÁDRŽÍ
Nádrž je srdcem všech podomítkových splachovacích systémů. Společnost GROHE
se může pyšnit více než 40letými zkušenostmi s jejich výrobou. Za celou tuto dobu
jsme vyrobili přes 20 miliónů splachovacích nádrží, které se nacházejí v budovách
po celém světě. Veškeré podomítkové produkty GROHE jsou zpravidla dodávány
s garancí dostupnosti náhradních dílů po dobu 15 let.
Dostupnost náhradních dílů pro podomítkové nádrže zaručujeme celých 30 let.
Nádrže lze navíc dodatečně vybavit technologií duálního splachování, která uživateli
umožňuje zvolit si požadovaný objem spláchnutí a šetřit tak vodu. Pestrá škála
ovládacích tlačítek zaručuje estetické sladění s mnoha řadami vodovodních baterií
naší značky. Všechna ovládací tlačítka GROHE jsou navíc kompatibilní se všemi
nádržemi GROHE.
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GROHE RAPID SL
RYCHLÝ PŘEHLED
VLASTNOSTÍ.
Rapid SL je univerzální systém pro nástěnnou instalaci toalet,
umyvadel, pisoárů, bidetů, sprch a van do mnoha různých
výšek. Instalační systém Rapid SL splní veškerá očekávání
ohledně flexibilní a rychlé instalace, ať už jej použijete
samostatně nebo v řadě, před zdivem nebo do něj, s profilem
Rapid Pro nebo bez. Kamkoliv, rychle a snadno – to jsou
klíčové vlastnosti instalačního systému Rapid SL.
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[ 1 ] 	Otvory pro upevnění nástěnných součástí.

[ 2 ] 	QR kód vytištěný na každé splachovací nádrži obsahující odkaz na informace
o produktu, např. sériové číslo, seznam náhradních dílů a technické výkresy

[ 3 ] 	UNIVERZÁLNÍ NÁDRŽ
• nastavitelný rozsah splachování 6–9 l
• technologie duálního splachování a start/stop
• možnost vedení vodovodní přípojky shora, zezadu, zprava nebo zleva
• instalace vodovodní přípojky bez použití nářadí
• kompatibilita se všemi splachovacími tlačítky GROHE

[ 4 ] 	FLEXIBILITA
Revizní otvor lze instalovat vodorovně nebo svisle
podle uspořádaní dlaždic

[5] S
 NADNÉ PŘIPOJENÍ
Pneumatické připojení ovládacícho tlačítka pro rychlou a snadnou instalaci.

[ 6 ] 	RYCHLOST
Předem sestavené součásti –
„z krabice rovnou na stěnu“.

[7] B
 EZPEČNOST
Certifikát TÜV garantující nosnost rámu:
• 400 kg v případě WC
• 150 kg v případě umyvadla

[ 8 ] 	TICHÝ PROVOZ
Eliminace hluku pomocí technologie GROHE Whisper.

[ 9 ] 	KOMPLETNÍ BALENÍ
Upevňovací materiály, přípojky a odpadní trubky jsou součástí balení systému.

[ 10 ] 	VŠESTRANNOST
Podstavce s několika upevňovacími otvory pro širokou škálu použití.
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JEDNODUCHÁ INSTALACE
PODOMÍTKOVÉ NÁDRŽE GROHE
Podomítkové nádrže GROHE jsou charakteristické především rychlou instalací a
flexibilními konektory. Další důležitou vlastností, která zásadně šetří čas i peněžní
prostředky, je integrovaná upevňovací technologie pro instalaci ovládacího tlačítka.
RYCHLEJŠÍ INSTALACE DÍKY PNEUMATICKÉ HADICI
Pro instalaci upevňovacího rámečku budete potřebovat pouze dva šrouby. Žádné další
modifikace pro úpravu hloubky nejsou zapotřebí. Připojení ovládacícho tlačítka probíhá
jednoduše napojením pneumatické hadice. Díky technologii EasyConnect odpadá
veškeré další přeměřování a seřizování na potřebnou hloubku.
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RAPID SL
POTLAČENÍ HLUKU.
NA MAXIMUM.
GROHE WHISPER
Pro klid, pohodlí a svobodu v oblasti designu jsou naše podomítkové nádrže vybaveny technologií GROHE Whisper. Díky
tlumicím podpěrám trubek nedochází k přenosu zvuku na konstrukci budovy při vypouštění nádrže do mísy. To umožňuje
umístit toaletu na to nejpříhodnější místo bez obav, že budete rušit ostatní.
Přípustnou úroveň hluku v oblastech, které vyžadují ochranu před hlukem způsobeným vybavením domácnosti, stanovuje
norma DIN 4109. Hodnoty uvedené v definici normy DIN 4109/A1 nebo DIN 4109 (druhý dodatek) jsou všeobecně
přijímanými technickými směrnicemi. Renomovaná německá kontrolní instituce Fraunhofer-Institut potvrdila vynikající
protihlukové vlastnosti technologie GROHE Whisper v systémech Rapid SL a Uniset. Všechny testované produkty
samozřejmě splňovaly požadavky norem DIN 4109/A1, VDI 4100 nebo DIN 4109 (druhého dodatku).
Norma DIN 4109/A1 stanovuje při standardní úrovni hlučnosti 30 dB (A):
• Zvýšené požadavky na odhlučnění při 27 dB(A)*
• Komfortní úroveň hluku na 24 dB(A)*
* Platí pro všechny bytové jednotky. U řadových domů platí hodnoty 25, resp. 22 db(A).

DIN 4109 úroveň 1
DIN 4109 úroveň 2

Úroveň 1 = standardní úroveň hlučnosti
Úroveň 2 = zvýšená protihluková opatření
Úroveň 3 = komfortní protihluková opatření

DIN 4109 úroveň 3
Rapid SL
(nástěnný)
Rapid SL
(podomítkový)
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Všechny testy systémů Rapid a Uniset
pořádané institucí Fraunhofer Institut für
Bauphysik byly prováděny s ohledem na
maximální přiblížení reálným podmínkám.
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RAPID SL
SNADNÁ MODIFIKACE
V BUDOUCNOSTI
Bezpečné, rychlé a bezproblémové instalace musí být možné dosáhnout i bez rozsáhlých příprav a
školení. Klíč k úspěchu spočívá v detailech, jako jsou přesně určené pozice pro vedení elektrické a
vodovodní přípojky, snadný přístup k reviznímu otvoru nebo instalace bez použití nářadí všude tam,
kde je to možné. Jednoduchá instalace šetří čas a peníze a pomáhá profesionálům dodržovat termíny
a rozpočet. Výsledkem bude spokojenost na straně dodavatele i zákazníka.
Nezávisle na tom, zda řešíte novou stavbu nebo rekonstrukci, můžete pomocí systému GROHE Rapid SL
učinit nezbytná opatření pro snadnou modifikaci a rozšíření systému v budoucnosti. Důležitá je v tomto
případě především elektroinstalace. Instalační systém Rapid SL pro tyto případy poskytuje trubici pro
vedení elektrických kabelů, kterou lze v případě rozšíření snadno doplnit o kabel k novému komponentu.
Nebo ještě lépe – použijte instalační systém Rapid SL pro montáž sprchové toalety. Získáte dokonalý
výsledek: veškeré elektrické a vodovodní přípojky zůstanou skryty. Instalační rám Rapid SL je nadčasový
a připravený na budoucí úpravy. Bez významných dodatečných nákladů.
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RAPID SL
PRO ZÁVĚSNÁ WC A SPRCHOVÉ TOALETY

RAPID SL
PRO PISOÁRY, BIDETY, UMYVADLA A DŘEZY

38 528 001
Rapid SL pro WC
se splachovací nádrží 6/9 l,
duální splachování, start/stop,
vodovodní přípojka zleva/zprava/zezadu
výška instalace 1,13 m

GROHE
Whisper
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GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

VarioPort

ToolFree

EasyConnect

Safety

39 002 000
Rapid SL pro WC
splachovací nádrž GD 2,
odpadní trubka, externí potlačování
zápachu, malý revizní otvor
výška instalace 1,13 m

39 112 001
Rapid SL pro sprchové toalety,
splachovací nádrž GD 2,
malý revizní otvor
výška instalace 1,13 m, vodovodní
přípojka pro GROHE Sensia, zásuvka
pro připojení k elektrické síti

38 553 001
Rapid SL pro bidety,
výška instalace 1,13 m

38 625 001
Rapid SL pro bezbariérová umyvadla,
jednootvorová nebo nástěnná baterie,
podomítková odtoková souprava,
nastavitelné mosazné odpadní
rameno, chromový potah
výška instalace 1,13 m

38 994 000
Rapid SL pro WC
pro malé, úzké koupelny
splachovací nádrž 80 mm
malý revizní otvor
výška instalace 1,13 m
výška prvku 0,62 m

39 140 000
Rapid SL pro bezbariérové WC
pro WC, splachovací nádrž GD 2
malý revizní otvor
výška instalace 1,13 m
upevňovací otvory pro zadní oporu a
madla, pro WC mísy
dosah 70 cm

39 376 000
Rapid SL pro pisoáry
včetně montážní sady pro T-snímač,
výška instalace 1,13 nebo 1,30 m,
bez instalační sady pro elektronický
T-snímač (39 368 000 nebo 39 369 000)

38 554 001
Rapid SL pro umyvadla, nástěnná
baterie, výška instalace 1,30 m

38 525 001
Rapid SL pro WC
se splachovací nádrží 6/9 l,
duální splachování, start/stop,
výška instalace 1,00 m,
vodovodní přípojka zleva/zprava/zezadu,
připojení splachovacího tlačítka
shora/zepředu

38 526 000
Rapid SL pro WC
se splachovací nádrží 6/9 l,
duální splachování, start/stop,
výška instalace 0,82 m,
vodovodní přípojka zleva/zprava/zezadu,
připojení splachovacího tlačítka
shora/zepředu

38 748 001
Rapid SL pro umyvadla,
včetně montážní sady pro
infračervené baterie Allure E,
Essence E a Europlus E
pro dodávku studené nebo
teplé vody v nastaveném poměru
výška instalace 1,13 m

39 052 000
Rapid SL pro umyvadla, nastavitelná
výška, jednootvorová baterie, výška
instalace 1,13 m, nástěnná nebo
podomítková instalace do
sádrokartonových bloků,
2 odhlučněné přípojky DN 15

SpareFlush

38 786 001
Rapid SL pro pisoáry
s GROHE Rapido U
pro manuální nebo infračervené
splachování
napájení 6 V nebo 230 V
výška instalace 1,13 m nebo 1,30 m

GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY SKLENĚNÉ MODULY

SKLENĚNÉ MODULY
SKATE COSMOPOLITAN
PRO MODERNÍ PODOMÍTKOVOU INSTALACI
Skleněné moduly GROHE Glass Cover představují kombinaci
elegantních materiálů a praktické funkcionality. Jejich kosmopolitní
design dodá každé koupelně moderní, minimalistický nádech. Zcela
zapuštěné ovládací tlačítko poté podtrhuje tenký profil instalace.
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SKLENĚNÉ MODULY
SKATE COSMOPOLITAN
RYCHLÝ A JEDNODUCHÝ ZPŮSOB INSTALACE
SPRCHOVÉ TOALETY SENSIA ARENA
Dodejte svému příštímu projektu, ať už to bude nová koupelna nebo rekonstrukce, třešničku
na dortu v podobě sprchové toalety Sensia Arena. Díky skleněným modulům GROHE
Glass Cover, které jsou k dispozici v sametově černé nebo měsíčně bílé povrchové úpravě
z bezpečnostního skla, je instalace sprchové toalety mimořádně jednoduchá a lze ji provést
i na stávající dlažbu.
Pokud toaletu chcete instalovat do nové koupelny nebo v průběhu její rekonstrukce, slouží
k tomu instalační rám GROHE Rapid SL umožňující bleskurychlou podomítkovou montáž
všech potřebných součástí.
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39 374 KS0
Sametově černá
39 374 LS0
Měsíční bílá

GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY SKLENĚNÉ MODULY

[ 1 ] 	Bod pro upevnění elektroinstalace toalet Sensia Arena

[ 2 ] 	Hadice pro připojení k vodovodní přípojce

[ 3 ] 	Vodovodní přípojka pro toaletu Sensia Arena IGS

[ 4 ] 	Vodovodní přípojka pro toaletu Sensia Arena

[ 5 ] 	Ochranný blok pro splachovací trubku a odpadní
rameno (a současně upevňovací kolíky)
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UNISET
KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ
PRO SNADNOU VESTAVBU
Uniset je instalační systém pro vestavbu do sádrokartonových stěn, které jsou typické
svým omezeným prostorem. Použití instalačního systému Uniset šetří čas i prostor.
Obtížná a ubíjející snaha o zarovnání s dlaždicemi patří minulosti.
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[1] U
 NIVERZÁLNÍ NÁDRŽ
nastavitelný rozsah splachování 6–9 l technologie
duálního splachování a start/stop možnost vedení
vodovodní přípojky shora, zezadu, zprava nebo zleva
instalace vodovodní přípojky bez použití nářadí kompatibilní
se všemi splachovacími tlačítky GROHE

[ 2 ] 	QR kód vytištěný na každé splachovací nádrži obsahující odkaz
na informace o produktu, např. sériové číslo, seznam náhradních
dílů a technické výkresy

[ 3 ] přívod vody zleva/zprava nebo zezadu

[4] F
 LEXIBILITA
Veškerá ovládací tlačítka lze instalovat vodorovně nebo svisle díky
flexibilnímu reviznímu otvoru

[ 5 ] 	Nízká hmotnost, materiál EPS, bez ostrých kovových hran,
absolutní bezpečnost

[ 6 ] 	Nosnost až 400 kg v případě WC

[7] P
 ředem sestavené součásti – „z krabice rovnou na stěnu“. Aby
byla instalace ještě rychlejší, je nástěnná kolejnice již sestavena
z výroby

[ 8 ]	Protihluková ochrana v souladu s normou DIN 4109 dovoluje použití
v podmínkách s těmi nejpřísnějšími požadavky na odhlučnění.
Komfortní protihluková opatření = hlučnost 24 dB(A), GROHE 16 dB(A)

[9] K
 OMPLETNÍ BALENÍ
Upevňovací materiály, přípojky a odpadní trubky jsou součástí
balení systému.
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UNISET
DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO
RYCHLOU A JEDNODUCHOU
INSTALACI

38 643 001
Uniset pro WC
se splachovací nádrží 6/9 l,
2-činné splachování, start/stop,
vodovodní přípojka zleva/zprava/
zezadu nebo shora
podomítková montáž

GROHE
Whisper
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GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

VarioPort

ToolFree

EasyConnect

Safety

38 415 001
Uniset pro WC
se splachovací nádrží 6/9 l
výška instalace 0,82 m,
2-činné splachování, start/stop,
vodovodní přípojka zleva/zprava/
zezadu nebo shora, připojení
ovládacího tlačítka shora/zepředu

38 785 000
Uniset pro pisoáry,
včetně GROHE Rapido U,
pro manuální nebo elektronické
splachování, 6 V/230 V

37 576 000
Uniset pro umyvadla
jednootvorová baterie

37 578 001
Uniset pro bidety

SpareFlush

GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY UNISET

UNISET
PRO NAPROSTOU FLEXIBILITU
PŘI PROJEKTOVÁNÍ A RYCHLOU,
JEDNODUCHOU INSTALACI
Instalační systémy Uniset jsou výjimečné především díky jedinečným upevňovacím kolejničkám.
Jsou již sestaveny z výroby a během montáže systému poskytují instalatérům spoustu prostoru
pro drobné korekce do stran, aby byla poloha instalačního rámu skutečně dokonalá. Vestavba
WC či pisoárů nikdy nebyla tak snadná.
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RAPID PRO
SILNÉ SPOJENÍ
Instalační rámy Rapid Pro od společnosti GROHE představují profesionální
modulární systém pro vysoce originální koupelny. Veškeré rámové konstrukce
pro vestavbu do sádrokartonových stěn jsou vytvořeny spojováním základních
částí a profilových komponent.
Jsou extrémně odolné a umožňují částečnou montáž ještě před samotnou
instalací v koupelně, což šetří čas. V kombinaci s instalačními prvky GROHE
Rapid SL představuje tento systém doposud nevídanou flexibilitu pro instalaci
rozličného sanitárního vybavení.
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RAPID PRO
PŘEHLED VLASTNOSTÍ
[ 1 ] 	Software a služby pro přípravu a projektování
[ 2 ] 	Zjednodušená výstavba koupelny díky všestrannému použití,
např. jako oddělovač libovolné výšky
[ 3 ] 	Příslušenství pro nástěnnou nebo podomítkovou instalaci
vodovodních baterií
[ 4 ] 	Kompatibilita se všemi součástmi systému Rapid SL
[ 5 ] 	Rychlé připevnění ke zdivu prostřednictvím montážních konzolí
sestavených již z výroby
[ 6 ] 	Pro konstrukci stěny prostřednictvím rámu Rapid Pro stačí pouze
4 základní komponenty
[ 7 ] 90°, 45° nebo souběžné prvky pro konstrukci rámu
• Upevnění a polohování systému lze provést jednou rukou.
Jednotlivé součásti se spojují jednoduše zacvaknutím
příslušných konektorů.
• Tolerance chyb 15 mm v případě, že profily seříznete příliš
mnoho nebo nakřivo
• Konektory obsahují otvory pro připevnění nástěnných konzol,
svorek apod.

39 020 000
Konektor Rapid Pro
pro 90°, 45° a souběžná spojení
komponent
slitina zinku
kompletně sestaveno z výroby

39 019 000
Profilová komponenta Rapid Pro
pro středně vysoké stěny a stropy
žárově pozinkováno
1000 × 35 × 35 mm
délka 5000 mm

39 023 000
Úhlový konektor Rapid Pro
pro nástěnné a podlahové upevnění
profilových komponent
žárově pozinkováno
kompletně sestaveno z výroby
upevňovací materiál

39 022 000
Oddělovač Rapid Pro
pro upevňování a stabilizaci
profilového systému a uspořádání
různých konektorů
nastavitelná korekce hloubky
žárově pozinkováno

[8] R
 obustní konstrukce a vysoká stabilita všech konektorů a profilových
komponent.
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
KOSMOPOLITNÍ DESIGN
NYNÍ JEŠTĚ KOMPAKTNĚJŠÍ
Nezávisle na tom, zda vaší koupelně dominují čtverce, kruhy nebo oválné
tvary, najdete v portfoliu ovládacích tlačítek GROHE produkt, který se
bude skvěle hodit k okolí. A nyní jde společnost GROHE ještě o krok dál –
zmenšuje jejich velikost. Naše řada ovládacích tlačítek v kosmopolitním
designu bude k dispozici v menší, atraktivnější variantě.
Stejně jako vodovodní baterie značky GROHE, i naše elegantní ovládací
tlačítka jsou k dispozici s povrchovou úpravou GROHE StarLight, v matné
variantě, alpské bílé nebo úpravě SuperSteel. Zárukou jejich rychlé instalace
je technologie GROHE EasyConnect, která umožňuje propojit tlačítko s
vypouštěcím ventilem pomocí jediné pneumatické hadice.
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
SKATE COSMOPOLITAN S
Minimalistický design s jednoduchými tvary, který navodí dojem čistoty.
Atraktivní záhyby pohlcují světlo a vybízejí uživatele k přirozené interakci.
Ovládací tlačítka Skate Cosmopolitan doplňují naše kolekce vodovodních
baterií a stanou se třešničkou na dortu vaší nové koupelny.
A stejně jako všechna ostatní zmenšená ovládací tlačítka kolekce „S“,
i tato disponují neviditelným magnetickým uchycením pro mimořádně
snadnou instalaci a nerušivý vzhled.

SKUTEČNÁ VELIKOST
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
NOVA COSMOPOLITAN S
Díky svému svěžímu designu nabízí řada ovládacích tlačítek
Nova Cosmopolitan moderní alternativu tradičních tlačítek.
Použití geometrických tvarů – kulaté ovládací tlačítko se nachází
uprostřed obdélníkového rámu – z nich činí ideální volbu pro
moderní koupelny.
Barevné varianty navíc byly navrženy s ohledem na kompatibilitu
s našimi kolekcemi umyvadlových a sprchových baterií.

SKUTEČNÁ VELIKOST
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
ARENA COSMOPOLITAN S
Protáhlý tvar ovládacího tlačítka propůjčuje řadě
Arena Cosmopolitan vysoce elegantní dojem.
Tento geometrický útvar je jedním ze základních
pilířů designové filosofie produktů GROHE, tzv.
„smyslného minimalismu“.

SKUTEČNÁ VELIKOST
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GROHE DIGITECTURE LIGHT
ZÁŘIVÁ UKÁZKA KOUPELNOVÉ INOVACE
Ambientní osvětlení dokáže s atmosférou v obývacím pokoji udělat
zázraky. Stejného efektu nyní můžete dosáhnout v koupelně.
Intenzitu i barvu podsvícení můžete nastavit zcela dle vlastního
vkusu. Samotné ovládací tlačítko, které je vyrobeno ze skla, je k
dispozici v sametově černé nebo měsíční bílé povrchové úpravě.
GROHE Digitecture Light na sebe strhává pozornost jednoduchou,
avšak působivou kombinací čtverce a kruhu, kdy okraj samotného
tlačítka zdobí chromový okraj s povrchovou úpravou GROHE StarLight.
Rozměr celého tlačítka činí elegantních 200 × 200 mm. A k aktivaci
běžného spláchnutí se tlačítka stačí pouze dotknout.
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NOVA COSMOPOLITAN LIGHT
BARVA PRO KAŽDÝ NOVÝ DEN
Ovládací tlačítko GROHE Nova Cosmopolitan Light vnese do té části koupelny, která
by normálně byla zahalena do závoje stínu, světelný prvek, jehož barvu můžete zcela
přizpůsobit aktuální náladě. Nemluvě o tom, že podsvětlený kruh dodá koupelně nádech
elegance a moderního stylu. Podsvětlení tvoří diody LED napájené z elektrické sítě, jejichž
barvu lze nastavit na modrou, zelenou, červenou a jejich kombinace. Dohromady budete
mít k dispozici z více než 200 přednastavených odstínů.
Ovládací tlačítka Nova Light jsou založena na minimalistických geometrických tvarech,
kruhu a čtverci, a doplňují řady vodovodních a sprchových baterií GROHE Cosmopolitan.
Tlačítka Nova Cosmopolitan Light s chromovou povrchovou úpravou GROHE StarLight
lze instalovat vodorovně nebo svisle.
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
VŠESTRANNÉ PRODUKTY S NEJNOVĚJŠÍ
TECHNOLOGIÍ SPLACHOVÁNÍ
Značka GROHE je zárukou konzistentního, moderního
koupelnového designu do těch nejmenších detailů –
včetně ovládacích tlačítek pro WC. Kromě ryze praktické
funkce hrají ovládací tlačítka také důležitou estetickou roli.
Společnost GROHE vyvinula jedinečnou, pestrou řadu
splachovacích systémů a tlačítek dostupných v mnoha
mimořádně atraktivních variantách, které se stanou
klíčovou součástí designového konceptu koupelny
a které jsou dokonale sladěny s vodovodními, sprchovými
a vanovými bateriemi téže značky.
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
SKATE COSMOPOLITAN
Ovládací tlačítka pro WC
Skate
Cosmopolitan

38 732 000
chrom

38 732 P00
matný chrom

38 732 SH0
alpská bílá

38 732 BR0
titan/proti otiskům prstů

38 845 KS0
lesklá, sametově černá

38 845 LS0
lesklá, měsíční bílá

38 845 MF0
chrom/satén daVinci

38 916 0A0
zrcadlové sklo

38 849 HP0
americký ořech/chrom

38 849 HR0
macassar/chrom

Sklo

Dřevo

Skate
Cosmopolitan S

37 535 000*
chrom

37 535 P00*
matný chrom

37 535 SH0*
alpská bílá

37 535 DC0*
SuperSteel

Ovládací tlačítka pro pisoáry
Skate
Cosmopolitan
38 784 000
chrom

38 784 P00
matný chrom

38 784 SH0
alpská bílá

38 846 KS0
lesklá, sametově
černá

38 846 LS0
lesklá, měsíční
bílá

38 846 MF0
chrom/satén daVinci

Sklo

SKUTEČNÁ VELIKOST

GROHE
EcoJoy
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GROHE
StarLight

EasyConnect

*zapotřebí separátní revizní otvor

38 784 SD0
nerezová ocel

38 732 SD0
nerezová ocel

38 859 XG0
černý potisk

GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

grohe.cz

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
NOVA COSMOPOLITAN
Ovládací tlačítka pro WC
Nova
Cosmopolitan

38 765 000
chrom

38 765 P00
matný chrom

38 765 SH0
alpská bílá

38 847 KI0
černá/chrom

38 847 LI0
bílá/chrom

38 847 XG0
černá/chrom

Grafický
motiv

Nova
Cosmopolitan S

37 601 000*
chrom

37 601 P00*
matný chrom

37 601 SH0*
alpská bílá

37 601 DC0*
SuperSteel

Ovládací tlačítka pro pisoáry

Nova
Cosmopolitan
38 804 000
chrom

38 804 P00
matný chrom

38 804 SH0
alpská bílá

SKUTEČNÁ VELIKOST

GROHE
EcoJoy
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StarLight

EasyConnect

*zapotřebí separátní revizní otvor
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
ARENA COSMOPOLITAN
Ovládací tlačítka pro WC
Arena
Cosmopolitan

38 844 000
chrom

38 844 P00
matný chrom

38 844 SH0
alpská bílá

38 858 000
chrom

38 858 P00
matný chrom

38 858 SH0
alpská bílá

horizontální
instalace

Arena
Cosmopolitan S

37 624 000*
chrom

37 624 P00*
matný chrom

37 624 SH0*
alpská bílá

Ovládací tlačítka pro pisoáry
Arena
Cosmopolitan
38 857 000
chrom

SKUTEČNÁ VELIKOST

GROHE
EcoJoy
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GROHE
StarLight

EasyConnect

*zapotřebí separátní revizní otvor

38 857 P00
matný chrom

38 857 SH0
alpská bílá

37 624 DC0*
SuperSteel

GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

grohe.cz

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
SKATE AIR
Ovládací tlačítka pro WC
Skate Air
Duální
splachování
38 505 000
chrom

38 505 P00
matný chrom

38 505 SH0
alpská bílá

38 506 000
chrom

38 506 P00
matný chrom

38 506 SH0
alpská bílá

38 564 000*
chrom

38 564 SH0
alpská bílá

38 565 000*
chrom

38 565 SH0
alpská bílá

horizontální
instalace

Skate Air
Jednoduché
splachování

vertikální
instalace

SKUTEČNÁ VELIKOST

GROHE
EcoJoy
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
SKATE /SURF
Ovládací tlačítka pro WC
Skate

38 862 000
chrom

38 862 P00
matný chrom

38 862 SH0
alpská bílá

38 862 SD0
nerezová ocel

38 698 SD1
nerezová ocel

37 419 000
chrom

37 419 SD0
nerezová ocel

38 393 SD1
nerezová ocel

Tectron Skate
Infrared

Surf

38 861 000
chrom

Tectron Surf
Infrared

38 699 001
chrom

Ovládací tlačítka pro pisoáry
Surf

38 808 000
chrom

38 808 P00
matný chrom

38 808 SH0
alpská bílá

37 321 001
chrom (230 V)

37 321 SH1
alpská bílá (230 V)

37 321 SD1
nerezová ocel (230 V)

37 336 001
chrom (230 V)

37 337 001
chrom (6 V)

Tectron Skate
Infrared
SKUTEČNÁ VELIKOST
Tectron Surf
Infrared

GROHE
EcoJoy
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StarLight

EasyConnect

37 324 001
chrom (6 V)

37 324 SD1
nerezová ocel (6 V)

GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ
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GROHE
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ
Dálkové ovládání splachování WC činí život mnohem pohodlnějším.
Znamená to, že se nemusíte otáčet k ovládacímu tlačítku. Stačí se
jednoduše dotknout tlačítka umístěného na madle nebo na zdi.
Systém je možné v závislosti na požadavcích dané instalace
nakonfigurovat pro všechny přední výrobce invalidních madel a
asistenčních tlačítek.

•D
 álkové ovládání splachování prostřednictvím přímého kabelového spojení:
Připojení k ovládacím prvkům v opěrných madlech od výrobců jako je Hewi,
Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU nebo FSB
včetně přijímače GROHE z nerezové oceli (38 934 SD0)
•B
 ezdrátové ovládání s napájením z 230V elektrické sítě:
Připojení k ovládacím prvkům v opěrných madlech a nástěnných ovladačích
(od výrobců jako je Gira, Jung, Busch Jaeger nebo Berker) včetně
bezdrátového modulu GROHE (39 142 000) a přijímače z nerezové oceli
(38 759 SD0)
•B
 ezdrátové ovládání s napájením z 6V akumulátoru:
Připojení k ovládacím prvkům v opěrných madlech a nástěnných ovladačích
(výrobci viz výše) včetně bezdrátového modulu GROHE (39 142 000)
a přijímače umístěného uvnitř splachovací nádrže (39 141 000)
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PRO VŠECHNA OVLÁDACÍ TLAČÍTKA GROHE,
PRO VŠECHNY PŘEDNÍ VÝROBCE OPĚRNÝCH MADEL

PNEUMATICKÁ TLAČÍTKA
NOVÁ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE

PRO VŠECHNY PŘEDNÍ VÝROBCE OPĚRNÝCH MADEL S KABELEM

KABELOVÉ PŘIPOJENÍ
230V NAPÁJENÍ, NOVÁ VÝSTAVBA

PRO VŠECHNA OVLÁDACÍ TLAČÍTKA GROHE
PRO VŠECHNY PŘEDNÍ VÝROBCE OPĚRNÝCH MADEL S RÁDIOVĚ OVLÁDANÝM VYSÍLAČEM A PRO
NÁSTĚNNÉ OVLADAČE

RÁDIOVĚ OVLÁDANÉ
6V NAPÁJENÍ, NOVÁ VÝSTAVBA
A REKONSTRUKCE
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230V NAPÁJENÍ, NOVÁ VÝSTAVBA
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PRO WC
KOMBINACE MANUÁLNÍHO A
BEZDOTYKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Toto jedinečné ovládací tlačítko GROHE v sobě kombinuje přednosti bezdotykového/elektronického
ovládání a tradičního splachování pomocí stisknutí tlačítka. Při běžném provozu probíhá splachování
toalety automaticky prostřednictvím infračerveného snímače. Tato bezdotyková technologie je extrémně
hygienická, jelikož se uživatel nemusí tlačítka vůbec dotknout.
Pokud si to však přeje, může aktivovat dodatečné spláchnutí po stisknutí tlačítka. Klasické ruční
splachování pomocí tlačítka je v provozu bez ohledu na stav napájení, takže je funkční za každých
okolností. Moderní, designová řada Skate se snadno čistí a je k dispozici v povrchové úpravě
z nerezové oceli (likvidující bakterie) nebo vysoce odolném, chromovém povrchu GROHE StarLight.
Technologie GROHE EcoJoy zaručuje ekonomický provoz šetrný k přírodním zdrojům, při kterém
bude pro spláchnutí použito jen takové množství vody, které je skutečně zapotřebí.

37 419 SD0
Tectron Skate
infračervené ovládací tlačítko
s možností manuálního spláchnutí,
pro splachovací nádrž GD 2,
nerezová ocel, podomítková instalace,
certifikace CE, chromová
nástěnná deska

37 419 000
Tectron Skate
infračervené ovládací tlačítko
s možností manuálního spláchnutí,
pro splachovací nádržky GD 2,
chromový povrch GROHE StarLight,
podomítková instalace, certifikace CE,
chromová nástěnná deska

GROHE
EcoJoy
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GROHE
StarLight

EasyConnect

GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY GROHE SMART

VÍTEJTE V PROGRAMU
GROHE SMART
Buďte SMART a staňte se členy největšího věrnostního programu pro instalatéry. GROHE
SMART byl stvořen přímo pro ty, kteří při instalacích používají výrobky GROHE: jako partner
GROHE SMART získáte za své peníze více – více bodů SMART za každý zakoupený výrobek
GROHE z celé nabídky a také větší výběr atraktivních odměn.
Ale nejsou to jen jednotliví instalatéři, kteří se mohou stát partnery GROHE SMART. Mohou
se přidat celé firmy – každý zaměstnanec může sbírat body SMART pro svou společnost.
JAKÉ VÝHODY GROHE SMART NABÍZÍ?
SBÍREJTE BODY SMART A VYBERTE SI ODMĚNY
Naše nabídka zahrnuje více než 2500 výrobků pro nástěnné i podomítkové instalace –
a vy můžete za všechny tyto výrobky sbírat body SMART a vyměňovat je za atraktivní
odměny! Zaregistrování výrobků, které jste zakoupili, je snadné. Jednoduše zadejte kód
UPI z balení GROHE, a to buď online nebo pomocí aplikace SMART dostupné v Apple App
Store a Google Play, a začněte tak sbírat hodnotné bonusové body.
ČLENSTVÍ JE BEZPLATNÉ A FLEXIBILNÍ
Vaše členství v programu GROHE SMART je naprosto zdarma a je přizpůsobené vašim
konkrétním potřebám: budete dostávat benefity, odměny a informace speciálně
přizpůsobené vašim osobním požadavkům. Čím více budete používat GROHE SMART,
tím lépe vás budeme moci podporovat.
UDRŽUJTE SI PŘEHLED
Díky GROHE SMART budete vždy dobře informováni. Budete první, kdo dostane novinky
o výrobcích. Budete dostávat pozvánky na produktová školení a novinky o vašem oboru.
Budete se moci účastnit bezplatných e-learningových programů a dozvíte se o všech
mimořádných nabídkách.
REGISTRUJTE SE NYNÍ NA ADRESE GROHESMART.COM
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Sledujte nás

Jednoduše naskenujte QR kódy níže
a stáhněte si naše katalogy ve formátu
PDF do mobilního telefonu nebo tabletu.
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