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AL 25 JAAR
EEN RIJKE GESCHIEDENIS VAN INNOVATIE

GROHE RAPID SLX
VANDAAG VOORBEREID OP MORGEN

BOUWEN AAN DE TOEKOMST
GROHE gelooft in vooruitgang. In ons streven naar
continue innovatie hebben we door de jaren heen een
breed scala aan kennis en ervaring verworven. Een van
deze initiatieven was de overname van DAL in 1994,
producent van installatieen spoelsystemen en leider
in de technologie-industrie. Door de overname van DAL
kwamen we voor het eerst terecht in de wereld van
installatiesystemen en nu, 25 jaar later, kijken we met
trots terug op wat we hebben bereikt.

GEBOUWD VOOR DE TOEKOMST
We weten wat de toekomst zal brengen, omdat we haar
helpen vormen. Kijk bijvoorbeeld naar ons douchetoilet,
het slimme toilet, onze randloze toiletten en het voortdurend groeiende aanbod aan GROHE bedieninigsplaten.
Sommige technologieën die deze ontwikkelingen ondersteunen, bestaan al; andere zullen in de nabije toekomst
verkrijgbaar zijn. En daarbij biedt Rapid SLX een helpende
hand.

Hoewel we het leuk vinden om deze 25e verjaardag
te vieren, concentreren we ons liever op de toekomst.
Innovatie speelt in alles wat we doen een centrale rol
en onze rijke traditie in het creëren van toonaangevende
producten zal alleen voortduren als we onze vinger aan
de pols houden en onze blik op de toekomst richten.
De wereld van badkamers is voortdurend in beweging,
maar maak je geen zorgen: GROHE zorgt ervoor dat
je niet achterblijft.
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Eerste
inbouwreservoir
'Perfekt' 9/14 l

Inbouwreservoir, 9 l

Eerste
DAL-Rapid
element voor
toepassingen
in gipsplaten

Rapid 'S'
met 6/9 l

Eerste
introductie
van Uniset

Introductie
van het
nieuwe
spoelventiel
AV1

Eerste
introductie
van GROHE
Fresh

Rapid SL
Upgrade

Rapid SL WC
voor kleine,
smalle
badkamers

Eerste
Dally-vlotterkraan met
hydraulische
functie
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Eerste
introductie
van een
Servo-spoelventiel voor
eenvoudig
doorspoelen

Eerste
spoelreservoir
met kleine
montageopening

Hetzelfde
beproefde
en vertrouwde
spoelreservoir
als het
Rapidsysteem

Pneumatisch
systeem met
slechts een
enkele slang

Nieuwe
wandbevestigingsset

Wat de toekomst ook zal brengen, Rapid SLX is er klaar
voor. Met Rapid SLX heb je toegang tot alles wat vandaag
verkrijgbaar is en ben je voorbereid voor alles wat morgen
zal brengen. Het ontwerp is bedoeld om het leven van
zowel installateurs als eindgebruikers makkelijker te
maken, en het zorgt ervoor dat de wensen van eindgebruikers niet belemmerd kunnen worden door technologie.

2019

Installatie
van wateraansluiting en
montageschacht
zonder
gereedschap
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[ 1 ] 	Bevestigingspunten voor wandaccessoires
[ 2 ] 	Een QR-code aan de binnenkant van elk GD2-spoelreservoir linkt naar informatie
zoals het productnummer, reserveonderdelen en technische tekeningen
[3]

FLOW MANAGER nieuw
• Voorbereid op randloos
• Volledig verstelbaar
• Demontage is niet nodig
• Verstelbaar via montageopening

[4]

 LTRA-DUNNE BEDIENINGSPLATEN nieuw
U
• Helpt klanten bij de realisatie van een perfect samengestelde
en onderscheidende badkamer
• Biedt ondersteuning aan 's werelds slankste en dunste bedieningsplaten
• Inclusief kleine montageschacht
• Staat ontwerpideeën niet in de weg

[5]

 NIVERSEEL SPOELRESERVOIR
U
• Dubbele spoeling of start-/stopspoeling
• Wateraansluiting van boven, achter, rechts
• Wateraansluitingen installeren zonder gereedschap
• Compatibel met alle GROHE-bedieningsplaten

[6]


EASYCONNECT
Pneumatische aansluiting van de bedieningsplaat voor snelle en eenvoudige installatie

[7]

VEILIG
TÜV-gecertificeerd voor draagvermogen:
• 400 kg voor wc

[8]

 ANTELBUIZEN
M
Dubbele mantelbuis voor een eenvoudige installatie van waterleidingen
en elektriciteitskabels

[9]

 TIL
S
Minder geluid dankzij GROHE Whisper

[ 10 ] P
 LUG-AND-PLAY nieuw
• Geïntegreerde 230 V aansluiting
• Plug-and-play-installatie van elektrische producten
• Voorbereid op douchetoilet
• Eenvoudige montage en demontage
[ 11 ] MAKKELIJKE

TOEGANG nieuw
• Ruimte voor toekomstige aanpassingen
• Makkelijk te upgraden stroom-/wateraansluitingen
• Installatieset met nieuw ontwerp wordt standaard meegeleverd
[ 12 ] V
 EELZIJDIG
Poten met variabele bevestigingspunten voor elk toepassingsgebied
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UNIEKE FLOW MANAGER

KAP VOOR DIRECTE TOEGANG

VOLLEDIG AANPASBAAR, VOORBEREID
OP RANDLOOS
Met de unieke, geïntegreerde flow manager kun
je op elk moment eenvoudig de waterdoorstroom
aanpassen. Dit maakt de Rapid SLX perfect geschikt
voor het groeiende marktaanbod van randloze
keramiek. De volledig aanpasbare flow manager
hoeft niet te worden gedemonteerd en is 100 %
voorbereid voor alle toekomstige installaties.

KLAAR VOOR DE VOORUITGANG VAN MORGEN
De nieuwe installatieset met een speciekap voor
eenvoudige toegang bij afmontage van de Rapid
SLX wordt standaard geleverd met een kap voor
eenvoudige toegang. En als er in de toekomst
aanpassingen nodig zijn, zoals het bijwerken van
stroom- of wateraansluitingen in het geval dat een
klant van een standaard keramische wc op een
douchetoilet overstapt, biedt de nieuwe U-vormige
dwarsbalk meer ruimte dan ooit.

PLUG-AND-PLAY
VERBONDEN MET DE TOEKOMST
Bij de Rapid SLX is een geïntegreerde 230 V
aansluiting inbegrepen. Er zit ook standaard een
wateraansluiting voor douchetoiletten bij. Deze
exclusieve functionaliteit maakt een eenvoudige
plug-and-play-installatie van slimme elektrische
toiletfuncties mogelijk en is volledig voorbereid
op alle toekomstige douchetoiletten, zoals de
GROHE Sensia Arena.
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FLEXIBILITEIT IN
BEDIENINGSPLATEN
ONBEGRENSDE VISIE
De Rapid SLX ondersteunt het nieuwe aanbod
van ultra-dunne bedieningsplaten van GROHE.
Dat betekent dat het complete GROHE-aanbod
van 's werelds slankste en dunste platen nu voor
iedereen verkrijgbaar is. In plaats van belemmerd
te worden door verouderde technologie, kunnen
klanten nu telkens opnieuw de badkamer van
hun dromen ontwerpen. Zie pagina 10 voor het
complete aanbod.
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RAPID SLX-AANBOD
VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT
VOOR ALLE INSTALLATIEBEHOEFTEN
Niet alle badkamers zijn hetzelfde en daarom is er voor
het installeren van vaste badkamerfunctionaliteiten
enige flexibiliteit vereist. Gelukkig biedt het Rapid SLXinstallatiesysteem een scala aan mogelijkheden die

39 596 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1,13 m, Standaard
Rapid SLX-element voor wc's met een montagehoogte van 1,13 m, GD2-spoelreservoir,
geïntegreerde 230 V aansluiting, flow manager,
makkelijke toegang en volledige isolatie tegen
condensvorming.
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ervoor zorgt dat je precies de opstelling krijgt die je
nodig hebt, zodat je uiteindelijk tijd en geld bespaart
en vanaf het begin een volledige klanttevredenheid
kunt leveren.

39 597 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1,13 m, zonder afvoerpijp
Rapid SLX-element voor wc's met een montagehoogte van 1,13 m, GD2-spoelreservoir,
geïntegreerde 230 V aansluiting, flow manager,
makkelijke toegang en volledige isolatie tegen
condensvorming. Zonder afvoerpijp.

39 598 000
Rapid SLX 3-in-1 WC 6 | 1,13 m,
met wandbevestigingsset
en geluidsbescherming
Rapid SLX-element voor wc's met een montagehoogte van 1,13 m, GD2-spoelreservoir,
geintegreerde 230 V aansluiting, flow manager,
makkelijke toegang en volledige isolatie tegen
condensvorming. Met wandbevestigingsset
en geluidsbescherming.

39 603 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1,13 m,
met wandbevestigingsset
en Skate Cosmopolitan S chroom
Rapid SLX-element voor wc's met een montagehoogte van 1,13 m, GD2-spoelreservoir,
geïntegreerde 230 V aansluiting, flow manager,
makkelijke toegang en volledige isolatie tegen
condensvorming. Met wandbevestigingsset en
Skate Cosmopolitan S-bedieningsplaat (chroom).
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BEDIENINGSPLATEN
DESIGNVRIJHEID
Het brede aanbod aan bedieningsplaten van GROHE
helpt klanten bij het realiseren van hun badkamervisie.
Dankzij twee maten, drie designs en een selectie van
twaalf beschikbare kleuren en afwerkingen kan aan
al je behoeften worden voldaan.
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DESIGNS

MATEN
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Een GROHE-bedieningsplaat voegt niet alleen
de finishing touch toe: Rapid SLX werkt achter
de schermen en geeft je gemoedsrust als je de
badkamer van je dromen aan het ontwerpen bent.

12 KLEUREN
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SELECTIE VAN KLEUREN
EN AFWERKINGEN

COOL SUNRISE

Volg ons op:

Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel. 0 800 - 00 307 00
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