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GROHE SANITAIRE SYSTEMEN INFORMATIE VOORAF

Beste klanten,

Om elke installatie zo gemakkelijk mogelijk te maken, wijden 
wij ons aan de ontwikkeling van hoogwaardige, innovatieve 
producten die het proces ongecompliceerd, efficiënt en 
veilig maken. Wij garanderen dat onze producten eenvoudig 
geïnstalleerd kunnen worden zonder af te doen aan het 
keurmerk GROHE: prachtig ontwerp, allesomvattende vorm 
en functie in gelijke mate.

Ons Rapid SL-systeem is een perfect voorbeeld van dit 
grondbeginsel. De installatie verloopt ongelooflijk snel en 
eenvoudig dankzij de unieke pneumatische verbinding met 
de bedieningsplaat. Slimme oplossingen zoals deze zorgen 
ervoor dat wij ons verder inzetten voor de ontwikkeling 
van hoogwaardige inbouwoplossingen voor badkamers  
die snel kunnen worden geïnstalleerd.

GROHE biedt een esthetische en tegelijkertijd handige 
oplossing met de nieuwe, slanke bedieningsplaat met 
een klein model, en dat zonder afbreuk te doen aan het 
gebruiksdoeleinde. De nieuwe Skate Cosmopolitan S, Nova 
Cosmopolitan S en Arena Cosmopolitan S complementeren 
het veelzijdige assortiment bedieningsplaat en breiden de 
keuze aan oplossingen voor een fraai badkamerdesign nog 
verder uit.

Met vriendelijke groet, Michael Rauterkus
Chief Executive Officer
Grohe AG

Bij GROHE zijn we trots op onze ingetogen, elegante 
stijl. Daarom bieden wij stijlvolle glazen platen in Skate 
Cosmopolitan design voor elk hangend toilet. Hier wordt 
verfijnd design gecombineerd met handige functionaliteit. 
Met deze oplossing kun je bijvoorbeeld ons douchetoilet 
Sensia Arena in een nieuwe of al bestaande badkamer 
plaatsen: met de nieuwe glazen bedieningsplaat in Velvet  
Black of Moon White is het heel eenvoudig om de 
wateraansluiting elegant af te dekken, zelfs als er al tegels 
voorhanden zijn.

Wij wijden ons aan het ontwerp van verbluffende 
inbouwoplossingen die snel en eenvoudig kunnen worden 
geïnstalleerd zonder dat daarvoor een dure voorbereiding 
en training nodig is. Of je nu nieuwbouw hebt of wilt 
renoveren, GROHE biedt stijlvolle, intelligente producten 
waarmee iedereen thuis van puur watergenot verzekerd is.
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Of je nu verbouwt of renoveert: met Rapid SL van GROHE 
gebruik je de beste inbouwsystemen voor het ontwerpen  
van badkamers en sanitaire ruimtes.

Rapid SL – voor een moderne droge afwerking – laat snel  
en schoon ombouwen toe in slechts een paar dagen.  
Zelfs luxueuze badkamers kunnen gerealiseerd worden  
met gebruik van het flexibele Rapid SL-systeem.

OVERZICHT
GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
HOOGTEPUNTEN UIT DE GESCHIEDENIS 

Perfecte producten die een vlekkeloze werking garanderen, zijn het resultaat van vele 
jaren voortdurende verbetering. Onze lange ervaring in de sanitaire productsector heeft 
ons geleerd dat dit de sleutel tot succes is. Een perfect voorbeeld hiervan zijn onze  
wc-spoelsystemen, met functies die toegevoegde waarde bieden voor de installatie.  
Zo zijn onder meer onze unieke pneumatische slang, de eenvoudige aansluiting, de  
flexibele functionaliteit met keuze tussen een enkele spoeling, een dual flush of een 
start/stop-technologie, evenals een aanpasbaar ontwerp en een uitgebreid assortiment 
bedieningsplaten – compatibel met alle Rapid SL-frames bij metselwerk.

Je kan dan ook volledig vertrouwen op de installatie. Net als je klanten geniet je van een 
uitgebreide garantie van 10 jaar voor basisproducten uit onze serie, aan inbouwproducten  
en een aanbieding voor het vervangen van tot 30 jaar oude ingebouwde spoelreservoirs 
door nieuwe baanbrekende waterbesparende technologie.

1971 1981 1986 1994 1998 2007 2008 2009 2013

Eerste 
inbouwreservoir 

'Perfect'
9/14 l

Eerste Dally-
vlotterkraan  

met  
hydraulische 

functie

Inbouwreservoir, 
9 l

Eerste introductie  
van een  
Servo- 

spoelventiel  
voor  

eenvoudig  
doorspoelen

Eerst  
DAL-Rapid 
Element  

voor 
toepassingen  
in gipsplaten

Rapid 'S'  
met 6/9 l 

Eerste  
spoelreservoir  

met kleine  
montageopening

Eerste introductie  
van Uniset

Hetzelfde 
beproefde en 
vertrouwde 

spoelreservoir 
als het Rapid-

systeem

Introductie  
van het  
nieuwe 

spoelventiel  
AV1

Pneumatisch 
systeem  

met slechts  
een enkele slang

Eerste  
introductie van  
GROHE Fresh

Rapid SL 
Upgrade 

Nieuwe  
wandhoeken

Installatie  
zonder  

gereedschap van 
wateraansluiting  

en 
montageschacht

Rapid SL wc  
voor kleine, 

smalle ruimten 

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN

Pagina 4 | 5

RAPID SL grohe.nl



GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
BETROUWBAARHEID VAN 
INBOUWRESERVOIRS

Het spoelreservoir is de kern van elk ingebouwd systeem voor wc's in gipsplaten 
en wandconstructies. GROHE heeft al meer dan 40 jaar ervaring in het produceren 
van inbouwreservoirs. Ondertussen zijn er al meer dan 20 miljoen inbouwreservoirs 
wereldwijd geïnstalleerd. De inbouwproducten van GROHE hebben een uitgebreide 
garantie van 10 jaar.

GROHE beschikt over mogelijkheden om ook oudere systemen to voorzien van 
dual flush-techniek, waardoor de gebruiker het benodigde spoelvolume kan 
selecteren en zo water kan besparen. Een grote keuze aan bedieningsplaten kan 
worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan kranen. Alle GROHE 
inbouwreservoirs passen bij deze bedieningsplaten, zodat hier geen problemen 
kunnen ontstaan bij het inrichten van een toilet.

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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RAPID SL
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RAPID SL

GROHE RAPID SL
DE VOORDELEN IN  
ÉÉN OOGOPSLAG.

Rapid SL is een universeel systeem voor het droog afwerken 
van wc's, wastafels, urinoirs en bidets op verschillende 
montagehoogtes. Of het nu gaat om een enkele montage, 
meerdere montages op een rij of een montage voor een 
dragende muur, met Rapid SL montage elementen kan er 
overal snel en eenvoudig geïnstalleerd worden.

grohe.nl
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RAPID SL

[ 1 ]   Punten voor het bevestigen van accessoires aan de muur

[ 2 ]     Een QR-code op elk GD2-spoelreservoir linkt naar informatie zoals  
het productnummer, reserveonderdelen en technische tekeningen

[ 3 ]   UNIVERSEEL SPOELRESERVOIR 
• Instelbaar van 6–9 l 
• Dual flush of start-/stop-spoeling 
• Wateraansluiting van boven, achter, rechts, links 
• Installatie van wateraansluiting zonder gereedschap 
•  Compatibel met alle GROHE-bedieningsplaten. Belangrijk om te weten  

is dat de standaard inspectieschacht bij Rapid SL kan niet worden gebruikt  
bij installatie van kleine WC bedieningplaten. Speciale separaat te bestellen 
kleine inspectieschacht (artikelnummer 40911000) is nodig voor installatie,  
deze wordt niet meegeleverd bij Rapid SL.

[ 4 ]   FLEXIBEL
Afhankelijk van het tegelpatroon kan de montageschacht horizontaal of verticaal 
worden geïnstalleerd. Kleine bedieningsplaten kunnen uitsluitend verticaal 
worden gemonteerd.

[ 5 ]    EASYCONNECT
Pneumatische aansluiting van de bedieningsplaat voor eenvoudige  
en snelle installatie

[ 6 ]   SNEL
Volledig voorgemonteerde elementen – 'meteen van de doos in de muur'

[ 7 ]   VEILIG
TÜV-gecertificeerd voor draagvermogen 
• 400 kg voor wc 
• 150 kg voor wastafel

[ 8 ]   STIL
Minder geluid dankzij GROHE Whisper

[ 9 ]   COMPLEET
Bevestigingsmateriaal, toevoer- en afvoerleidingen voor alle hangende wc's

[ 10 ]   VEELZIJDIG
Poten met variabele bevestigingspunten voor elk toepassingsgebied

grohe.nl



EENVOUDIGE INSTALLATIE
GROHE INBOUWRESERVOIRS

Het GROHE inbouwreservoir wordt gekenmerkt door snelle montage en universele 
verbindingsopties. Een ander belangrijk en tijdbesparend montagevoordeel is de 
bevestigingstechnologie van het montageframe voor het rechtstreeks monteren  
van de bedieningsplaat op het reservoir.

SNELSTE INSTALLATIE DANKZIJ DE PNEUMATISCHE SLANG

Er zijn slechts twee schroeven nodig voor het montageframe. Het is niet langer nodig 
om de diepte afzonderlijk aan te passen. De aansluiting op de bedieningsplaat is heel 
eenvoudig mogelijk met behulp van de pneumatische slang. Dankzij EasyConnect 
hoeft er niets meer te worden gemeten of op maat te worden gemaakt.

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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RAPID SL

GROHE WHISPER
Onze inbouwreservoirs zijn voorzien van de GROHE Whisper-technologie voor rust en comfort. Dankzij de ontkoppelde 
leidingsteunen worden er geen geluiden op de structuur van het gebouw overgezet wanneer het water van het 
waterreservoir naar de toiletpot wordt vrijgegeven. Zo kan de wc geplaatst worden op de meest geschikte plaats,  
zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat dit anderen stoort.

De DIN 4109-norm beschrijft de toegelaten geluidsniveaus van technische installaties in het huishouden op plaatsen 
waar bescherming tegen geluidsoverlast noodzakelijk is en moet gerespecteerd worden wanneer het om sanitaire 
installaties gaat. De waarden die in DIN 4109/A1 of DIN 4109 Bijlage 2 opgegeven worden, zijn de algemeen aanvaarde 
technische regels. Het gerenommeerde Fraunhofer Institut heeft de uitstekende geluiddempende eigenschappen 
van de GROHE Whisper-technologie bij de Rapid-SL systemen bevestigd in eigen tests. De meetresultaten van alle 
producten voldoen aan de eisen van DIN 4109/A1, VDI 4100 of DIN 4109, Bijlage 2.

In afwijking van het standaard geluidsniveau van 30 dB(A) legt DIN 4109/A1 het volgende op:
• Strengere eisen m.b.t. een geluidsniveau van 27 dB(A)*
• Comfortgeluidsniveau van 24 dB(A)*

   * Van toepassing in flatgebouwen. Bij rijtjeshuizen en twee-onder-een-kap-huizen zijn de waarden 25/22 dB(A).

RAPID SL
GELUIDSISOLATIE ...  
VAN HET HOOGSTE NIVEAU

Niveau 1 = standaard geluidsbescherming
Niveau 2 = hogere geluidsbescherming
Niveau 3 = comfort geluidsbescherming

Onder op de praktijk gebaseerde omstandigheden 
heeft het Fraunhofer Institut für Bauphysik 
geluidsmetingen uitgevoerd voor Rapid SL

Rapid SL
Aan de muur

Rapid SL
Systeemwand

DIN 4109 Niveau 1

DIN 4109 Niveau 2

DIN 4109 Niveau 3
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Een veilige, snelle en probleemloze installatie moet mogelijk zijn zonder ingewikkelde voorbereiding 
en training. De oplossing ligt in het detail – vastgelegde posities voor de elektrische aansluitingen en 
watertoevoer, eenvoudige toegang voor onderhoud en installatie zonder gereedschap waar mogelijk –  
en nog veel meer. Eenvoudige installatie bespaart tijd en geld en helpt installateurs om deadlines te  
halen en binnen het budget te blijven.

Of je nu verbouwt of renoveert, met GROHE Rapid SL kunt je de nodige voorbereidingen treffen, 
waardoor nieuwe functies altijd eenvoudig kunnen worden toegevoegd aan wc's. Met name de 
stroomvoorziening is een belangrijk detail voor toekomstige vereisten. Plaats tijdens de installatie 
van Rapid SL een leidingbuis voor de stroomvoorziening en je klant is altijd perfect voorbereid op 
toekomstige wensen.

Of nog beter: je kan Rapid SL ook installeren voor voor douche-wc’s. Wat je ook kiest, de elektrische 
aansluitingen en watertoevoer blijven onzichtbaar. Je bent voorbereid op de toekomst met de Rapid SL 
installatie-elementen, en dat zonder noemenswaardige extra kosten.

RAPID SL
VOORBEREIDING VOOR 
TOEKOMSTIGE VEREISTEN 

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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39 002 000
Rapid SL voor wc's  
spoelreservoir GD 2, met valpijp,  
voor externe geurafzuiging
toegang tot reservoir  
via inspectieschacht
1,13 m installatiehoogte

38 526 000
Rapid SL voor wc's
met spoelreservoir 6–9 l
dual flush/start & stop/single flush, 
0,82 m montagehoogte
aansluiting links/rechts/achterzijde, 
bediening voorzijde/bovenzijde

38 994 000
Rapid SL voor wc's
voor kleine, smalle ruimten
spoelreservoir 80 mm
toegang tot reservoir 
via inspectieschacht
1,13 m installatiehoogte
breedte element 0,62 m

38 525 001
Rapid SL voor wc's
met spoelreservoir 6–9 l
dual flush/start & stop/single flush, 
1,00 m montagehoogte 
aansluiting links/rechts/achterzijde
bediening voorzijde/bovenzijde

39 112 001
Rapid SL voor badkamer-wc's
spoelreservoir GD 2
toegang tot reservoir  
via inspectieschacht
1,13 m montagehoogte, leiding  
voor GROHE Sensia watertoevoer, 
aansluiting voor netvoeding

RAPID SL
VOOR HANGENDE WC'S EN DOUCHE-WC’S

38 539 001
Rapid SL voor wc's
met spoelreservoir 6–9 l
dual flush/start & stop/single flush, 
aansluiting links/rechts/achterzijde
1,13 m installatiehoogte
met geluidsdemping

39 140 000
Rapid SL handicap voor wc's, 
spoelreservoir GD 2
toegang tot reservoir  
via inspectieschacht
1,13 m installatiehoogte
met bevestigingselementen  
voor een rugleuning en steunen,  
voor wc-potten 70 cm sprong

GROHE 
StarLight

EasyConnect Veiligheid SpareFlushToolFreeVarioPortGROHE 
EcoJoy

GROHE 
Whisper

38 536 001
Rapid SL  
met spoelreservoir 6–9 l d 
ual flush/start & stop/single flush,
aansluiting links/rechts/achterzijde
inclusief wandbevestigingsset 
1,13 m installatiehoogte
toepassing: voor wand- 
of systeemwandmontage
zonder geluidsdemping
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GROHE SANITAIRE SYSTEMEN RAPID SL

38 553 001
Rapid SL voor bidets
1,13 m installatiehoogte

38 554 001
Rapid SL voor wastafels
met een aan de muur gemonteerde 
kraan
1,30 m montagehoogte

39 052 000
Rapid SL voor wastafels
in hoogte verstelbaar,  
voor eengatsinstallatie,  
1,13 m montagehoogte,  
voor installaties aan de muur  
of in systeemwanden,  
2 geluidsisolerende  
kraanaansluitingen ½"

39 376 000
Rapid SL voor urinoirs
met elektronicabox voor T sensor, 
1,13 m en 1,30 m montagehoogte, 
zonder installatieset voor T sensor 
electronic (39 368 000 or 39 369 000)

38 748 002
Inclusief ruwbouwset voor infrarood 
elektronische Europlus E 36042SD0, 
Essence E 36447000 en Eurocube 
E 36442000
voor installatie met voorgemengd  
of koud water
zonder wandbevestigingsset  
1,13 m installatiehoogte
toepassing: voor wand-  
of systeemwandmontage

38 625 001
Rapid SL handicap voor wastafels
met een eengatskraan of aan  
de muur gemonteerde kraan,  
met een ingebouwde sifon
verstelbare metalen afvoerbocht
verchroomd
1,13 m installatiehoogte

RAPID SL
VOOR URINOIRS EN BIDETS, WASTAFELS

38 803 001
Rapid SL voor urinoirs
met GROHE Rapido U
voor handmatige bediening of 
infrarood elektronisch 6 V of 230 V
1,13 m en 1,30 m montagehoogte
met wandbevestigingsset

grohe.nl



GLAS MODULE

GLAS MODULE SKATE COSMOPOLITAN
VOOR MODERNE INBOUWINSTALLATIES

In de nieuwe glas module van GROHE komen hoogwaardige 
materialen en hoge functionaliteit samen. Het Cosmopolitan 
design zorgt voor een moderne, schone uitstraling in elke 
badkamer. Een in de glas module verwerkte bediening zorgt 
voor een zeer slank ontwerp.

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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GLAS MODULE

GLAS MODULE SKATE COSMOPOLITAN
EENVOUDIGE, SNELLE INSTALLATIE  
VAN DOUCHE-WC SENSIA ARENA

Met de glasmodule van GROHE kan het douche-wc Sensia Arena zeer eenvoudig 
geplaatst worden, of dit nu in een nieuwe- of in een bestaande badkamer is. 
Je kan kiezen uit Velvet Black of Moon White veiligheidsglas dat de watertoevoer 
afdekt en over bestaande tegels heen kan worden geïnstalleerd.

Voor nieuwe ontwerpen is het GROHE Rapid SL frame in combinatie met de glas 
module ontworpen voor een snelle installatie achter de muur, waarbij alle onderdelen 
voor de werking van het douchetoilet netjes worden verborgen.

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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39 374 KS0
Velvet Black
39 374 LS0
Moon White

grohe.nl



GLAS MODULE

 
[ 1 ]   Bevestigingspunt voor elektra kabel

[ 2 ]   Mantelbuis voor de slang naar de wateraansluiting

[ 3 ]   Wateraansluiting voor Sensia Arena IGS

[ 4 ]   Wateraansluiting voor Sensia Arena

[ 5 ]   Piepschuim speciekap voor ruwbouw  
(te gebruiken als sjabloon bij afmontage)

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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BEDIENINGSPLATEN MET
COSMOPOLITAN DESIGN
NU NOG KLEINER

Rechthoekig, rond of ovaal; waar je voorkeur ook naar uitgaat, met 
GROHE bedieningsplaten kun je een samenhangend design creëren 
voor de hele badkamer. GROHE zet nu de volgende stap door het 
formaat van de bedieningsplaten te verkleinen. Onze Cosmopolitan 
ontwerpen zijn nu verkrijgbaar in een kleiner, aantrekkelijker formaat. 

Onze discrete platen zijn beschikbaar in GROHE StarLight-chroom en 
vullen onze collectie kranen perfect aan. Je hebt keuze uit de volgende 
oppervlakken: chroom, mat chroom, alpinewit en SuperSteel. Voor een 
snelle installatie zijn de platen voorzien van de GROHE EasyConnect-
functie – een enkele slang die de plaat met het afvoerventiel verbindt.

BEDIENINGSPLATENGROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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BEDIENINGSPLATEN

BEDIENINGSPLATEN
SKATE COSMOPOLITAN S*

Minimalistisch design, eenvoudige geometrie met een pure en heldere 
uitstraling. Het licht valt op de bedieningsplaat en de gebruiker wordt tot 
intuïtieve bediening aangemoedigd. Skate Cosmopolitan bedieningsplaten 
complementeren onze metalen collecties en zullen je volgende 
badkamerproject perfectioneren.

Net als alle nieuwe kleine bedieningsplaten kunnen ze heel eenvoudig worden 
geïnstalleerd – onzichtbare magneetbevestigingen ronden het design af.

Pagina 28 | 29
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ORIGINELE GROOTTE

*  Belangrijk om te weten is dat de standaard inspectieschacht bij Rapid SL kan niet worden gebruikt bij installatie van kleine WC bedieningplaten.  
Speciale separaat te bestellen kleine inspectieschacht (artikelnummer 40911000) is nodig voor installatie, deze wordt niet meegeleverd bij Rapid SL.
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BEDIENINGSPLATEN

ORIGINELE GROOTTE
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BEDIENINGSPLATEN
NOVA COSMOPOLITAN S*

Nova Cosmopolitan voegt met zijn frisse design een spannend, 
modern element toe aan onze uitgebreide reeks bedieningsplaten. 
De bedieningsplaten hebben een geometrische vorm – de ronde 
bediening is omrand met een rechthoekige plaat – waardoor ze  
de perfecte keuze zijn voor moderne ruimtes.

Een brede keuze aan afwerkingen garandeert dat het design  
diverse badkamercollecties van GROHE complementeert.

*  Belangrijk om te weten is dat de standaard inspectieschacht bij Rapid SL kan niet worden gebruikt bij installatie van kleine WC bedieningplaten.  
Speciale separaat te bestellen kleine inspectieschacht (artikelnummer 40911000) is nodig voor installatie, deze wordt niet meegeleverd bij Rapid SL.
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BEDIENINGSPLATEN

BEDIENINGSPLATEN
ARENA COSMOPOLITAN S*

De ovale vorm van de bedieningsplaat geeft de Arena 
Cosmopolitan bedieningsplaten een sportieve uitstraling.  
De karakteristieke ovale vorm heeft de hoofdkenmerken 
van het GROHE design met een minimalitische touch. 
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ORIGINELE GROOTTE

*  Belangrijk om te weten is dat de standaard inspectieschacht bij Rapid SL kan niet worden gebruikt bij installatie van kleine WC bedieningplaten.  
Speciale separaat te bestellen kleine inspectieschacht (artikelnummer 40911000) is nodig voor installatie, deze wordt niet meegeleverd bij Rapid SL.
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BEDIENINGSPLATENGROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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GROHE DIGITECTURE LIGHT
SCHITTERENDE VOORBEELDEN  
VAN WC-INNOVATIE

Sfeervol licht kan de stemming in een woonkamer bepalen.  
Nu kun je dezelfde ontspannen sfeer in je badkamer creëren.  
Je kan de achtergrondverlichting naar eigen smaak aanpassen  
met een verstelbaar kleurverloop. De glazen bedieningsplaat 
is beschikbaar in Velvet Black en Moon White.

GROHE Digitecture Light zet de toon met een eenvoudige  
combinatie van een vierkant en een cirkel en een verchroomde  
GROHE StarLight-rand rond de drukknop. De plaat heeft  
elegante afmetingen van 200 x 200 mm. De normale spoeling  
wordt geactiveerd door de plaat kort aan te raken.

grohe.nl



BEDIENINGSPLATEN

NOVA COSMOPOLITAN LIGHT
VERANDERT VAN KLEUR OM  
UW STEMMING TE REFLECTEREN

GROHE Nova Cosmopolitan Light bied je de mogelijkheid om de wc-zone in je badkamer 
te laten oplichten in een kleur die bij je stemming past. De verlichte ring geeft extra klasse 
aan uw wc. De elektrisch gestuurde leds kunnen elke kleur aannemen: blauw, groen, rood, 
geel of een andere kleur van de in totaal 200 kiesbare schakeringen.

Net zoals de GROHE Cosmopolitan kranen en -douches is de Nova Light bedieningsplaat 
gebaseerd op geometrische vormen: de cirkel en het vierkant. Nova Cosmopolitan Light met 
de verchroomde GROHE StarLight-afwerking kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd.

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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BEDIENINGSPLATEN

BEDIENINGSPLATEN
ALLROUNDERS MET EEN STATE-OF-THE-ART 
SPOELTECHNOLOGIE

Bij GROHE trekken we de lijn van modern badkamerdesign 
door tot aan de wc-bedieningsplaat. Naast het functionele 
doorspoelaspect vervult deze kleine bedieningsplaat ook  
een belangrijke designfunctie.

GROHE heeft een uniek en veelzijdig assortiment ontwikkeld 
waarbij het wc-doorspoelmechanisme, dat beschikbaar 
is in verschillende bijzonder aantrekkelijke varianten, een 
kernelement vormt in het designconcept en perfect kan 
harmoniëren met de kranen en andere sanitaire uitrusting.

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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BEDIENINGSPLATEN

ORIGINELE GROOTTE

GROHE 
StarLight

EasyConnectGROHE 
EcoJoy

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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BEDIENINGSPLATEN
SKATE COSMOPOLITAN

38 845 LS0
moon white

38 845 MF0
chroom

38 845 KS0
velvet black

38 859 XG0
zwart met 
grafische print 

38 732 SH0
alpine wit 

38 732 BR0
titaan

38 732 000
chroom

38 732 SD0
roestvrij staal

38 732 P00
mat chroom

38 849 HP0
walnoot/chroom

38 849 HR0
ebbenhout/chroom

38 916 0A0
spiegelend

38 784 P00
mat chroom  

38 784 000
chroom

38 784 SH0
alpine wit

38 784 SD0
roestvrij staal

38 846 LS0
moon white

38 846 KS0
velvet black

38 846 MF0
chroom

37 535 000*
chroom

37 535 P00*
mat chroom

37 535 SH0*
alpine wit

37 535 DC0*
SuperSteel

Skate 
Cosmopolitan

Glas

Hout

Skate 
Cosmopolitan

Glas

Skate 
Cosmopolitan S*

Wc-bedieningsplaten

Urinoir-bedieningsplaten

*  Belangrijk om te weten is dat de standaard inspectieschacht bij Rapid SL kan niet worden gebruikt bij installatie van kleine WC bedieningplaten.  
 Speciale separaat te bestellen kleine inspectieschacht (artikelnummer 40911000) is nodig voor installatie, deze wordt niet meegeleverd bij Rapid SL.
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BEDIENINGSPLATEN

BEDIENINGSPLATEN
NOVA COSMOPOLITAN

Wc-bedieningsplaten

Nova 
Cosmopolitan

Met print

Nova 
Cosmopolitan

Nova 
Cosmopolitan S*

38 804 P00
mat chroom  

38 804 000
chroom

38 804 SH0
alpine wit

Urinoir-bedieningsplaten

38 847 XG0
zwart/chroom

38 765 SH0
alpine wit 

38 847 LI0
wit/chroom

38 847 KI0
zwart/chroom

38 765 000
chroom

38 765 P00
mat chroom

37 601 000*
chroom

37 601 DC0*
SuperSteel

37 601 P00*
mat chroom

37 601 SH0*
alpine wit

GROHE 
StarLight

EasyConnectGROHE 
EcoJoy

*  Belangrijk om te weten is dat de standaard inspectieschacht bij Rapid SL kan niet worden gebruikt  
 bij installatie van kleine WC bedieningplaten. Speciale separaat te bestellen kleine inspectieschacht  
 (artikelnummer 40911000) is nodig voor installatie, deze wordt niet meegeleverd bij Rapid SL.

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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ORIGINELE GROOTTE

grohe.nl



BEDIENINGSPLATEN

ORIGINELE GROOTTE

GROHE 
StarLight

EasyConnectGROHE 
EcoJoy

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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BEDIENINGSPLATEN
ARENA COSMOPOLITAN

Arena 
Cosmopolitan

38 858 P00
mat chroom

38 858 SH0
alpine wit

38 858 000
chroom

38 844 SH0
alpine wit 

38 844 000
chroom

38 844 P00
mat chroom

Wc-bedieningsplaten

horizontale
installatie

38 857 SH0
alpine wit

38 857 P00
mat chroom

38 857 000
chroom

Urinoir-bedieningsplaten

Arena 
Cosmopolitan

Arena 
Cosmopolitan S*

37 624 000*
chroom

37 624 P00*
mat chroom

37 624 SH0*
alpine wit

37 624 DC0*
SuperSteel

*  Belangrijk om te weten is dat de standaard inspectieschacht bij Rapid SL kan niet worden gebruikt bij installatie van kleine WC bedieningplaten.  
 Speciale separaat te bestellen kleine inspectieschacht (artikelnummer 40911000) is nodig voor installatie, deze wordt niet meegeleverd bij Rapid SL.
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BEDIENINGSPLATEN

BEDIENINGSPLATEN
SKATE AIR

Skate Air 
Dual Flush

38 506 P00
mat chroom

38 506 SH0
alpine wit

38 506 000
chroom

38 505 SH0
alpine wit 

38 505 000
chroom

38 505 P00
mat chroom

Wc-bedieningsplaten

horizontale
installatie

Skate Air 
Single Flush

38 565 000*
chroom

38 564 000*
chroom

verticale 
installatie

38 564 SH0
alpine wit 

38 565 SH0
alpine wit

GROHE 
StarLight

EasyConnectGROHE 
EcoJoy

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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ORIGINELE GROOTTE
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BEDIENINGSPLATEN

GROHE 
StarLight

EasyConnectGROHE 
EcoJoy

ORIGINELE GROOTTE

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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BEDIENINGSPLATEN
SKATE/SURF

Skate

38 862 SH0
alpine wit 

38 862 000
chroom

38 862 P00
mat chroom

Wc-bedieningsplaten

38 862 SD0
roestvrij staal

Tectron Skate 
infrarood

37 419 SD0
roestvrij staal 

38 698 SD1
roestvrij staal

37 419 000
chroom

38 393 SD1
roestvrij staal

Surf

38 861 000
chroom

Tectron Surf 
infrarood

38 699 001
chroom

38 808 P00
mat chroom  

38 808 000
chroom

38 808 SH0
alpine wit

Urinoir-bedieningsplaten

Surf

37 321 SH1
alpine wit (230 V)

37 321 001
chroom (230 V)

37 321 SD1
roestvrij staal (230 V)

37 324 001
chroom (6 V)

37 324 SD1
roestvrij staal (6 V)

Tectron Skate 
infrarood

37 337 001
chroom (6 V)

37 336 001
chroom (230 V)

Tectron Surf
infrarood

grohe.nl



SPOELING PER AFSTANDSBEDIENING

GROHE
SPOELING MET AFSTANDSBEDIENING 

De wc-afstandsbediening maakt het doorspoelen eenvoudiger.  
Het betekent dat je je niet hoeft om te draaien naar de bedieningsplaat, 
maar je drukt gewoon op een knop op de steun of de muur.  
Afhankelijk van de installatie zijn er verschillende mogelijkheden  
voor alle armsteunen en knoppen van bekende fabrikanten.

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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•  Bediening op afstand via directe kabelaansluiting: 
verbinding met wc-bediening van fabrikanten zoals Hewi, Keuco,  
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU of FSB  
met GROHE ontvanger van roestvrij staal (38 934 SD0)

•  Draadloze activering op afstand met 230 V stroomvoorziening: 
verbinding met wc-afstandsbediening van diverse fabrikanten van 
muurschakelaars (o.a. de volgende fabrikanten: Gira, Jung, Busch  
Jaeger of Berker) met GROHE draadloze technologie (39 142 000)  
en GROHE ontvanger van roestvrij staal (38 759 SD0)

•  Draadloze activering op afstand met 6 V voorziening: 
verbinding met wc-afstandsbediening van diverse fabrikanten van 
muurschakelaars (zie fabrikanten hierboven) met GROHE draadloze  
technologie (39 142 000) en GROHE ontvanger in het spoelreservoir  
(39 141 000)
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SPOELING PER AFSTANDSBEDIENING

VOOR ALLE GROHE WC-BEDIENINGSPLATEN
VOOR ALLE BEKENDE MERKEN VAN GRIJPSTANGEN MET EEN RADIOGRAFISCHE ZENDER
EN VOOR ALLE MUURSCHAKELAARS

VOOR ALLE GROHE WC-BEDIENINGSPLATEN, VOOR ALLE BEKENDE MERKEN VAN GRIJPSTANGEN

VOOR ALLE BEKENDE MERKEN VAN GRIJPSTANGEN MET EEN KABEL
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GROHE SANITAIRE SYSTEMEN

PNEUMATISCH
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

MET BEDRADING
230 V NIEUWBOUW

RADIOGRAFISCHE BESTURING
6 V NIEUWBOUW EN RENOVATIE

RADIOGRAFISCHE BESTURING
230 V NIEUWBOUW
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WC-BEDIENINGSPLATEN

WC-BEDIENINGSPLATEN
COMBINATIE HANDMATIG + TOUCH-FREE

Touch-free bediening en traditionele spoeling met een druk op de knop zijn gecombineerd  
in een unieke GROHE wc-bedieningsplaat. Bij normaal gebruik wordt de wc-spoeling  
automatisch geactiveerd door infraroodelektronica. De touch-free technologie is uitermate  
hygiënisch, omdat de bedieningsplaat niet hoeft te worden aangeraakt.

Indien gewenst kunnen gebruikers extra spoelingen activeren door op de knop te drukken.  
De handmatige spoeling functioneert onafhankelijk van stroomvoorziening, waardoor deze  
spoeling altijd kan worden gebruikt. Het moderne Skate-design is eenvoudig te reinigen  
en beschikbaar in roestvrij staal (resistent tegen ziektekiemen) of met GROHE StarLight  
(uitermate krasbestendige verchroomde afwerking). De GROHE EcoJoy-technologie garandeert 
economisch en zuinig waterverbruik bij het spoelen door alleen de benodigde hoeveelheid  
water te gebruiken.

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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37 419 SD0
Tectron Skate
infrarood bediening  
met extra handmatige bediening,  
voor spoelreservoir GD 2,  
afdekplaat roestvrij staal,  
ingebouwde installatie  
CE-gecertificeerd
verchroomde afdekplaat

37 419 000
Tectron Skate
infrarood bediening  
met extra handmatige bediening,  
voor spoelreservoir GD 2,  
GROHE StarLight-chroomlaag
ingebouwde installatie
CE-gecertificeerd
verchroomde afdekplaat

GROHE 
StarLight

EasyConnectGROHE 
EcoJoy
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GROHE SMART

WELKOM BIJ  
GROHE SMART

Wees SMART en word partner van het grootste loyaliteitsprogramma voor badkamerinstallateurs!
GROHE SMART is speciaal ontworpen voor installateurs van GROHE producten: als GROHE 
SMART partner krijg je meer waar voor je geld; meer 'SMARTS' voor elk GROHE product dat 
je uit het gehele assortiment koopt met een breder aanbod aan interessante beloningen.

Niet alleen individuele installateurs kunnen partner worden bij GROHE SMART, maar samen 
met je collega’s kun je punten, wel bekend als SMARTS, sparen voor jouw bedrijf.

WELKE VOORDELEN BIEDT GROHE SMART ?

VERZAMEL 'SMARTS' EN ONTVANG BELONINGEN
Ons aanbod bevat meer dan 2.500 producten voor installaties voor of achter de muur. Je kunt 
voor al deze producten SMARTS verzamelen en deze inwisselen voor aantrekkelijke beloningen! 
Het registreren van producten die je hebt gekocht is eenvoudig. Voer de UPI-code in of scan 
de QR-code van de GROHE verpakking online of via de SMART app die beschikbaar is in  
de Apple en Android stores en start met het verzamelen van je waardevolle bonuspunten.

LIDMAATSCHAP IS GRATIS EN FLEXIBEL
Het lidmaatschap van GROHE SMART is volledig gratis en afgestemd op jouw persoonlijke 
behoeften: ontvang voordelen, beloningen en informatie specifiek gericht op jouw persoonlijke 
behoeften. Hoe meer je GROHE SMART gebruikt, des te beter kunnen we je ondersteunen.

BLIJF UP-TO-DATE
Dankzij GROHE SMART ben je altijd goed geïnformeerd. Ontvang als eerste productnieuws, 
word als eerste uitgenodigd om cursussen en introducties van producten in je omgeving te 
volgen, neem als eerste deel aan gratis e-learningmodules en ken als eerste alle beschikbare 
speciale aanbiedingen.

REGISTREER JE NU OP GROHESMART.NL

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN
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GROHE 
SANITAIRE SYSTEMEN
WORK SMARTER

Volg ons

Scan de QR-code om de nieuwste  
brochure als downloadversie of PDF  
op uw tablet of smartphone te bekijken.

Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel. 079-368 01 33
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