PŘIPRAVEN NA
BUDOUCNOST.
UŽ DNES
GROHE RAPID SLX

novinka

POSLEDNÍCH 25 LET
HISTORIE INOVACÍ
VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST
Ve společnosti GROHE neradi stojíme na místě.
V průběhu let jsme získali zkušenosti a znalosti
prostřednictvím akvizic několika inovativních firem,
které se staly nedílnou součástí společnosti GROHE.
Ukázkovým příkladem takové akvizice z roku 1994 je
DAL, výrobce instalačních a splachovacích systémů,
který přestavoval naprostou špičku tehdejšího
technologického průmyslu. Tím, že jsme společnost
DAL přijali pod svá křídla, jsme historicky poprvé
vstoupili na trh s instalačními systémy. Nyní, o 25
let později, se hrdě ohlížíme na přelomové produkty,

GROHE RAPID SLX
PŘIPRAVEN NA BUDOUCNOST.
UŽ DNES
které se nám ve spolupráci s našimi partnery
podařilo uvést na trh. I když slavíme toto 25. výročí
s velkou radostí, spíše než do minulosti raději
upínáme svou pozornost do budoucnosti. Inovace
jsou v samotném srdci všech našich aktivit. A na
naši bohatou tradici výroby revolučních produktů
můžeme navázat pouze za předpokladu, že udržíme
prst na tepu doby, a že budeme neustále o krok před
ostatními. Svět koupelen se neustále mění. Na jedno
se však můžete spolehnout – ve společnosti GROHE
se postaráme o to, že nezůstanete pozadu.
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rámu Rapid SL

Instalační rám
Rapid SL WC
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koupelny
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prověřená
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u systémů
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Jedná se
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hadicí

První plnicí
ventil Dally
s hydraulikou
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Představení
splachovacího
ventilu Servo
pro účinné
splachování

První
splachovací
nádrž s
malou revizní
šachtou

Nové nástěnné
držáky

STAVĚNÝ PRO BUDOUCNOST
Víme, co nám budoucnost přinese. Pomáháme ji totiž
utvářet. Vezměme si například naši chytrou sprchovou
toaletu, toalety s mísou bez okrajového splachovacího
kruhu nebo neustále se rozšiřující řadu sofistikovaných
splachovacích tlačítek. Některé revoluční technologie
jsou již součástí produktů, které si můžete zakoupit,
zatímco další přijdou v nedaleké budoucnosti.
A přesně tehdy poznáte, v čem je montážní systém

Rapid SLX tak unikátní. Ať už budoucnost přinese
cokoliv, systém Rapid SLX na ni bude připraven.
Zajistí vám přístup k čemukoliv, co je k dispozici
dnes, a ke všemu, co bude k dispozici v budoucnu.
Byl navržen tak, aby život učinil jednodušším
a chytřejším – jak instalatérům, tak koncovým
zákazníkům. A aby se postaral o to, že moderním
vizím nebudou stát v cestě zastaralé technologie.

2019

Montáž
vodovodní
přípojky a revizní
šachty bez
použití nářadí
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[ 1 ] 	Otvory pro upevnění nástěnných součástí.
[ 2 ] 	QR kód vytištěný na vnitřní straně každé splachovací nádrže obsahující odkaz na
informace o produktu, např. sériové číslo, seznam náhradních dílů a technické výkresy
[3]

 EGULÁTOR PRŮTOKU novinka
R
• Připravený pro technologii Rimless (mísy bez okrajového splachovacího kruhu)
• Plně nastavitelný
• Demontáž není zapotřebí
• Nastavitelný prostřednictvím revizní šachty

[4]

 OMPAKTNÍ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA novinka
K
• Pomohou zákazníkům dosáhnout dokonale sladěné a nezaměnitelné koupelny
• Podpora nejtenčích a nejmenších splachovacích tlačítek na světě
• Malá revizní šachta je součástí
• Nebudou překážet ani těm nejodvážnějším vizím

[5]

 NIVERZÁLNÍ NÁDRŽ
U
• Duální splachování a systém start/stop
• Možnost vedení vodovodní přípojky shora, zezadu nebo zprava
• Montáž vodovodní přípojky bez nářadí
• Kompatibilita s všemi splachovacími tlačítky GROHE

[6]


EASYCONNECT
Pneumatické připojení splachovacího tlačítka pro rychlou a snadnou instalaci

[7]

 EZPEČNOST
B
Certifikát TÜV garantující nosnost rámu:
• 400 kg v případě WC

[8]

 FEKTIVNÍ VEDENÍ PŘÍPOJEK
E
Vedení po obou stranách pro snadné zapojení vodovodní přípojky a napájecích kabelů

[9]

 ICHÝ PROVOZ
T
Eliminace hluku pomocí technologie GROHE Whisper.

[ 10 ] P
 LUG & PLAY novinka
• Plně funkční, integrovaná elektrická zásuvka
• Okamžité zapojení všech elektrických součástí
• Připraveno pro sprchovou toaletu
• Snadná montáž a demontáž
[ 11 ] POHODLNÝ

PŘÍSTUP novinka
• Dvířka pro případné budoucí úpravy
• Snadné přidání nových elektrických nebo vodovodních přípojek
• Nová verze montážního boxu je ve standardní výbavě
[ 12 ] V
 ŠESTRANNOST
Podstavce s několika upevňovacími otvory pro širokou škálu použití.
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JEDINEČNÝ REGULÁTOR PRŮTOKU

DVÍŘKA PRO PŘÍMÝ PŘÍSTUP

PLNĚ NASTAVITELNÝ A PŘIPRAVENÝ
PRO TECHNOLOGII RIMLESS
Integrovaný regulátor průtoku vám umožní kdykoliv upravit
průtok vody. Díky tomu je montážní rám Rapid SLX dokonale
připravený na neustále se rozšiřující řadu toalet s mísou bez
okrajového splachovacího kruhu. Regulátor nevyžaduje
demontáž žádné součásti pro úpravu průtoku a je 100 %
kompatibilní se všemi současnými i budoucími toaletami.

BUĎTE PŘIPRAVENI NA JAKOUKOLIV ZMĚNU
Nová verze montážního boxu, která je standardní
součástí systému Rapid SLX, obsahuje dvířka pro
přímý přístup. Veškeré budoucí změny, například
výměnu standardní toalety za sprchovou, tak bude
velmi snadné provést. Nová konstrukce montážního
boxu navíc poskytuje nesrovnatelně více prostoru pro
přídavná zapojení elektřiny nebo vodovodní přípojky.

DOKONALÁ FLEXIBILITA V PODOBĚ
PLUG & PLAY
PŘIPOJTE SE K BUDOUCNOSTI
Součástí systému Rapid SLX je plně funkční,
integrovaná elektrická zásuvka. Do standardní
výbavy patří také vodovodní přípojka pro sprchové
toalety. Tento jedinečný prvek umožňuje snadnou
instalaci současných i budoucích sprchových
toalet, jako je například naše exkluzivní GROHE
Sensia Arena.
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SPLACHOVACÍCH TLAČÍTEK
ŽÁDNÁ OMEZENÍ PRO VAŠI VIZI
Instalační rám Rapid SLX je kompatibilní s novou řadou
kompaktních splachovacích tlačítek GROHE. Díky tomu
je tak kompletní řada splachovacích tlačítek GROHE, včetně
těch oficiálně nejtenčích na světě, dostupná opravdu všem.
Bez omezení. Zákazníci si tak mohou navrhnout koupelnu
snů a dát volný průchod svým vizím, aniž by byli omezováni
zastaralými technologiemi. Kompletní přehled produktové
řady naleznete na straně 10.
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ŘADA RAPID SLX
DOKONALÁ FLEXIBILITA
PRO VŠECHNY MONTÁŽNÍ VARIANTY
Každá koupelna je výjimečná. Proto je při instalaci
upevněných koupelnových prvků zapotřebí určitý
stupeň flexibility. Instalační systémy Rapid SLX nabízí
širokou škálu instalačních možností, díky kterým vám

pomohou dosáhnout kýženého výsledku rychleji,
levněji a se zárukou zákazníkovy spokojenosti od
začátku až do konce.

39 596 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1,13 m, standardní
Instalační rám Rapid SLX pro WC, výška instalace
1,13 m se splachovací nádrží GD2, včetně elektrické
zásuvky, s regulátorem průtoku, snadný přístup a
kompletní izolace od kondenzující vody.
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39 603 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1,13 m s nástěnnými
držáky a tlačítkem Skate Cosmopolitan S,
chrom
Instalační rám Rapid SLX pro WC, výška instalace
1,13 m se splachovací nádrží GD2, včetně elektrické
zásuvky, s regulátorem průtoku, snadný přístup a
kompletní izolace od kondenzující vody. Včetně
nástěnných držáků a splachovacího tlačítka Skate
Cosmopolitan S (chrom).

39 597 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1.13 m,
bez odtokové trubky
Instalační rám Rapid SLX pro WC, výška instalace
1,13 m se splachovací nádrží GD2, včetně elektrické
zásuvky, s regulátorem průtoku, snadný přístup
a kompletní izolace od kondenzující vody. Bez
odtokové trubky.

39 599 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1,13 m F,
vysokozátěžová varianta
Instalační rám Rapid SLX pro WC, výška instalace
1,13 m se splachovací nádrží GD2, včetně
elektrické zásuvky, s regulátorem průtoku, snadný
přístup a kompletní izolace od kondenzující vody.
Vysokozátěžová varianta s posílenými opěrnými
nožičkami.

39 598 000
Rapid SLX 3 v 1 WC 6 | 1,13 m s nástěnnými
držáky a protihlukovou izolací
Instalační rám Rapid SLX pro WC, výška instalace
1,13 m se splachovací nádrží GD2, včetně elektrické
zásuvky, s regulátorem průtoku, snadný přístup a
kompletní izolace od kondenzující vody. Včetně
nástěnných držáků a protihlukové izolace.
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SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA
SVOBODA VOLBY

2

Splachovací tlačítka GROHE zvýrazní jedinečný
vzhled vaší koupelny a v kombinaci s instalačními
rámy Rapid SLX představují mimořádně efektivní
a funkční prvek, který vaši vysněnou koupelnu
připraví na budoucnost.

DESIGNOVÉ
VARIANTY

VELIKOSTI

Pestrá škála splachovacích tlačítek GROHE zaručeně
pomůže přeměnit zákazníkovu představu o dokonalé
koupelně ve skutečnost. Představivosti bude učiněno
zadost pomocí dvou velikostních, tří designových
a dvanácti barevných variant.
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12 BAREV

10

DOSTUPNÉ BARVY
A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

COOL SUNRISE

Sledujte nás
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