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 OSTATNIE 25 LAT 
 HISTORIA INNOWACJI

TWORZENIE Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI
W firmie GROHE nie lubimy stać w miejscu. Nasze 
doświadczenie i umiejętności w zakresie tworzenia 
innowacji zdobywaliśmy na przestrzeni lat, korzystając  
z zasobów wielu rozwijających się biznesów. Jednym  
z nich był DAL — producent systemów sanitarnych, 
który zyskał status lidera w branży technologicznej. 
Przejęcie firmy w 1994 roku oznaczało dla marki  
GROHE wkroczenie do branży systemów instalacyjnych. 
Obecnie mija 25 lat od tamtej fuzji, my zaś jesteśmy 

 
niezwykle dumni z tego, co udało nam się w tym 
czasie osiągnąć. Rocznica ta jest dla nas nie tylko okazją 
do świętowania, ale także symbolem nieustannego 
patrzenia w przyszłość. W sercu tego co robimy leży 
innowacyjność, dzięki której kontynuujemy bogatą 
tradycję wiodących na rynku produktów, trzymając 
zawsze rękę na pulsie. Branża łazienkowa ciągle się 
zmienia, a my razem z nią, by dawać Ci zawsze najlepsze 
rozwiązania.
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 GROHE RAPID SLX  
 PRZYGOTOWANY NA PRZYSZŁOŚĆ, 
JUŻ DZISIAJ

KONSTRUKCJA NA POTRZEBY JUTRA
Wiemy, co przyniesie przyszłość, ponieważ to my  
ją kształtujemy. Przykładem są nasze toalety myjące, 
bezkołnierzowe miski czy powiększająca się oferta 
przycisków spłukujących. Niektóre rozwiązania 
dedykowane tym produktom są już w naszej ofercie; 
część z nich będzie tworzona w niedalekiej przyszłości.  
I tu właśnie pojawia się Rapid SLX.

Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, Rapid SLX 
jest do tego przygotowany. Produkt ten oferuje dostęp 
do rozwiązań obecnych już dzisiaj i wszystkiego, co 
nadejdzie jutro. Został zaprojektowany, żeby ułatwiać 
życie – zarówno instalatorom jak i  klientom końcowym –  
oraz, żeby dawać gwarancję, że technologia nie będzie 
wstrzymywać wizji.

 nowość
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[ 1 ]   Punkty mocowania kątowników montażowych na ścianie 

[ 2 ]   Kod QR nadrukowany na każdym zbiorniku spłukującym GD2 odnosi się do informacji  
o numerze produktu, częściach zamiennych oraz rysunkach technicznych

[ 3 ]   REGULATOR PRZEPŁYWU WODY  
• Przystosowany do bezkołnierzowych misek WC  
• W pełni regulowany  
• Nie ma potrzeby demontażu w celu regulacji  
• Możliwość regulacji przez otwór rewizyjny

[ 4 ]   PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE – MAŁE 
 • Pomaga klientom osiągnąć perfekcyjnie zaprojektowaną i wyróżniającą się łazienkę
 • Obsługuje najsmuklejsze przyciski spłukujące na świecie
 • Dołączona mała puszka rewizyjna
 • Gotowy na każdą wizję projektową

[ 5 ]   UNIWERSALNY ZBIORNIK SPŁUKUJĄCY 
• Spłukiwanie dwufunkcyjne lub start/stop 
• Przyłącze wodne z lewej, prawej lub z tyłu 
• Beznarzędziowa instalacja przyłączy wodnych  
• Pasuje do wszystkich przycisków spłukujących GROHE 

[ 6 ]  ŁATWE PODŁĄCZENIE
 Podłączenie przycisku spłukującego za pomocą jednego wężyka pneumatycznego

[ 7 ]  BEZPIECZNY
 Certyfikat TUV dotyczący obciążenia statycznego:
 • Do 400 kg dla stelaży do WC

[ 8 ]   KANAŁY FUNKCYJNE  
Podwójne kanały boczne do łatwej instalacji rur wodnych i kabli elektrycznych

[ 9 ]   CICHY 
Redukcja hałasu za pomocą GROHE Whisper

[ 10 ]   PLUG & PLAY  
• Zintegrowane przyłącze elektryczne  
• Instalacja produktów elektrycznych typu Plug & Play  
• Gotowy do montażu toalety myjącej  
• Łatwość montażu i demontażu

[ 11 ]    WYGODNY DOSTĘP  
• Dostosowany do przyszłych zmian  
• Łatwa modernizacja połączeń zasilania/wody  
• Nowa konstrukcja skrzynki instalacyjnej jest standardem

[ 12 ]   UNIWERSALNY 
Stopy montażowe do różnych punktów montażowych

 nowość

 nowość

 nowość

 nowość
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 PRZEPŁYWU WODY

 PLUG & PLAY

W PEŁNI REGULOWANY, PRZYSTOSOWANY  
DO BEZKOŁNIERZOWYCH MISEK WC
Unikalny, zintegrowany regulator przepływu wody umożliwia  
stałą kontrolę nad obiegiem wody. Dzięki niemu Rapid SLX  
można idealnie dopasować do rosnącej oferty misek WC  
bez kołnierza. Regulator przepływu jest przygotowany na 
wszystkie możliwe instalacje w przyszłości, bez konieczności 
wcześniejszego demontażu.

POŁĄCZENIE PRZYSZŁOŚCI
Rapid SLX wyposażony jest w przyłącze elektryczne 
oraz przyłącze wody dedykowane toaletom 
myjącym – jako standard. Obie funkcje działają  
na zasadzie plug & play. Dzięki temu stelaż jest 
przystosowany do obsługi toalet myjących, takich 
jak GROHE Sensia Arena.

 UNIKALNY REGULATOR
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 DOSTĘP

GOTOWY NA PRZYSZŁE ZMIANY
Rapid SLX wyposażony jest w puszkę instalacyjną, która 
umożliwia łatwy dostęp do jego funkcji. Gdy w przyszłości 
będą potrzebne zmiany, takie jak modernizacja zasilania  
lub przyłączy wodnych, zmiana standardowej miski  
na toaletę myjącą – element w kształcie litery T daje więcej 
możliwości niż kiedykolwiek.

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ
Rapid SLX pozwala na zastosowanie przycisków spłukujących 
GROHE w małym rozmiarze. Oznacza to, że konsument może 
wybierać spośród pełnej oferty przycisków, bez konieczności 
zakupu dodatkowej puszki rewizyjnej. Przestarzała technologia 
nie stoi już na przeszkodzie, gdy chodzi o realizację łazienki 
marzeń.

 PRZYCISKU SPŁUKUJĄCEGO
 SWOBODA WYBORU

 BEZPOŚREDNI

07 7



CAŁKOWITA ELASTYCZNOŚĆ

NA POTRZEBY KAŻDEJ INSTALACJI 
Nie wszystkie łazienki są takie same, dlatego potrzebny 
jest pewien stopień elastyczności podczas instalacji 
gotowego wyposażenia łazienki. Na szczęście, system 
instalacyjny Rapid SLX oferuje szereg możliwości, aby 

 
zapewnić dokładnie taką konfigurację, jakiej potrzebujesz. 
Oszczędzasz w ten sposób czas i pieniądze oraz zyskujesz 
gwarancję satysfakcji klienta już od samego początku.

39 596 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1.13 m, standardowy 
Stelaż podtynkowy Rapid SLX, wysokość zabudowy 
1,13 m, zbiornik spłukujący GD2, przyłącze 
elektryczne, regulator przepływu wody, łatwy 
dostęp oraz zabezpieczenie przed kondensacją  
pary wodnej.

39 603 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1.13 m z uchwytami 
ściennymi i Skate Cosmopolitan S Chrome 
Stelaż podtynkowy Rapid SLX, wysokość zabudowy  
ze spłuczką GD2 1,13 m, przyłącze elektryczne, 
regulator przepływu wody, łatwy dostęp  
oraz zabezpieczenie przed kondensacją pary 
wodnej. Z uchwytami ściennymi i chromowanym 
przyciskiem spłukującym Skate Cosmopolitan S.

OFERTA RAPID SLX
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39 597 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1.13 m, 
bez rury odpływowej 
Stelaż podtynkowy Rapid SLX, wysokość zabudowy  
ze zbiornikiem spłukującym GD2 1,13 m, przyłącze 
elektryczne, regulator przepływu wody, łatwy 
dostęp oraz zabezpieczenie przed kondensacją pary 
wodnej. Bez rury odpływowej.

39 598 000
Rapid SLX 3in1 WC 6 | 1.13 m z uchwytami 
ściennymi i matą wyciszającą 
Stelaż podtynkowy Rapid SLX, wysokość zabudowy  
ze zbiornikiem spłukującym GD2 1,13 m, przyłącze 
elektryczne, regulator przepływu wody, łatwy 
dostęp przyłącze elektryczne, przed kondensacją pary 
wodnej. Z uchwytami ściennymi i matą wyciszającą.
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Szeroka gama przycisków spłukujących GROHE pozwala 
urzeczywistnić każdą wizję łazienki. Dwa rozmiary,  
trzy wzory i 12 kolorów oraz błyszczące lub matowe 
powłoki – wszystko, czego zapragniesz. Przycisk 

spłukujący GROHE jest nie tylko pięknym detalem, 
dopełniającym aranżację wnętrza. W połączeniu  
ze stelażem Rapid SLX, który jest niezawodny i cichy, 
zyskujesz spokój ducha oraz łazienkę na miarę marzeń.

 PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE 
SWOBODA W PROJEKTOWANIU
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