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Kjære kunder,
for å gjøre installasjonen så enkel som mulig, utvikler
vi innovative produkter av høy kvalitet som gjør prosessen
enklere, mer effektiv og tryggere. Vi sørger for at alle
produktene våre er enkle å installere uten at det går
på bekostning av GROHEs kjennetegn: Vakkert design,
og altomfattende form og funksjon.
Vårt Rapid SL-system er et perfekt eksempel på dette.
Installasjonen er veldig rask og enkel på grunn av
spyleplatens unike pneumatiske kobling. Smarte
løsninger som dette sikrer at vi holder vårt løfte om
å utvikle kvalitetsarmatur som installeres på et øyeblikk.
GROHE tilbyr en estetisk og samtidig praktisk løsning
med de nye, slanke spyleplatene i lite format, uten
at det går på kompromiss med servicemulighetene.
Nye Skate Cosmopolitan S, Nova Cosmopolitan S
og Arena Cosmopolitan S kompletterer det store utvalget
av spyleplater og forbedrer de utallige alternativene
for attraktiv baderomsdesign.

Hos GROHE setter vi vår ære i vår diskré og elegante stil.
Derfor tilbyr vi stilige glassdeksel i Skate Cosmopolitandesign for alle veggfestede toaletter. De kombinerer
sofistikert design med praktisk funksjonalitet. Med den
løsningen kan du for eksempel velge vårt dusjtoalett Sensia
Arena til et nytt og spennende baderom. Med de nye
glassdekslene i Velvet Black eller Moon White kan du enkelt
dekke vannrørene på en elegant måte, selv på eksisterende
fliser.
Målet vårt er å lage slående armatur som kan installeres
raskt og enkelt uten store forberedelser eller omfattende
opplæring. Uansett om du skal renovere, oppdatere eller
bygge nytt, leverer GROHE stilige, intelligente produkter
som lar alle nyte vann i hjemmet.

Med vennlig hilsen,
Michael Rauterkus
Administrerende direktør
Grohe AS
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GROHE SANITÆRSYSTEMER
Uansett om du skal bygge nytt eller renovere, finner du perfekte
vegginstallasjonssystemer for både baderom og sanitærmoduler
når du velger Rapid Pro, Rapid SL og Uniset fra GROHE.
Rapid SL – for moderne gipsvegger – gir mulighet for raske og
enkle endringer nesten uten søl.. Selv luksuriøse baderom kan
bli til virkelighet ved hjelp av det fleksible Rapid SL-systemet.
Uniset er det ideelle systemet når det skal brukes tradisjonelle
murvegger og der det er viktig at installasjonen går raskt, selv
om man har stor fleksibilitet i de ulike installasjonssituasjonene.
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GROHE SANITÆRSYSTEMER
HISTORISKE HØYDEPUNKTER
Perfekte produkter som garanterer problemfri bruk er resultatet av mange år med
kontinuerlige forbedringer. Våre mange år med erfaring fra sanitærindustrien har lært
oss at det er nøkkelen til suksess. Et perfekt eksempel på dette er våre spylesystemer
for toaletter, som har funksjoner som tilfører installasjonen verdi. De inkluderer vår
unike pneumatiske slange, enkel tilkobling, allsidig funksjonalitet med mulighet for
å velge enkel spyling, dobbel spyling eller start/stopp-teknologi samt fleksibelt design
og et stort utvalg av trykkplater, som er kompatible med alle Rapid SL-rammer og
Unisetløsninger for våtvegg.
GROHE-produkter gir garantert mange års pålitelig bruk. Derfor kan du stole på
installasjonen din. Akkurat som kundene våre får du vår utvidede garanti på ti år for
kjerneprodukter i vår kolleksjon for skjult installasjon og et ettermonteringstilbud på
inntil 30 år for gamle skjulte sisterner for å kunne bruke ny, vannbesparende teknologi.
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Den første
skjulte sisternen
”Perfekt“
9/14 l

Skjult sisterne,
9l

Det første DALRapid Element
for bruk
i gipsvegg

Rapid ”S“
med 6/9 l

Første
introduksjon
av Uniset

Introduksjon
av den nye
spyleventilen
AV1

Første
introduksjon av
GROHE Fresh

Rapid SLoppgradering

Rapid SL-toalett
for små, trange
baderom

Den første Dally
påfyllingsventilen
med hydraulisk
funksjon
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introduksjonen
av en Servo
Flush-ventil for
enkel spyling

Den første
sisternen med
liten åpning

Samme
utprøvde og
solide sisterne
som Rapidsystemet

Pneumatisk
system med
bare én slange

Nye veggfester
Verktøyfri
installasjon av
vanntilkoblinger
og
serviceåpning
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GROHE SANITÆRSYSTEMER
PÅLITELIGE, SKJULTE
SISTERNER
Sisternen er hjertet i alle skjulte systemer for toaletter, både i gipsvegger og solide
konstruksjoner. GROHE har produsert skjulte sisterner i mer enn 40 år. Det har ført
til at mer enn 20 millioner sisterner har blitt montert over hele verden. GROHEs
skjulte produkter leveres normalt med utvidet reservedelsgaranti på 15 år.
Erstatningssett for våre skjulte sisterner er tilgjengelige i hele 30 år slik at sisternene
kan utstyres med teknologi for dobbelspyling, noe som gjør at brukeren kan velge
ønsket volum og på den måten spare vann. En rekke trykkplater gir koordinert design
med en rekke kraner. Alle GROHE-sisterner passer til disse trykkplatene, noe som
gjør det enklere å designe baderommet.
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GROHE RAPID SL
FORDELENE
KORT FORKLART.
Rapid SL er et universalprogram for gipsmontering av
toaletter, servanter, urinaler, bideer, dusjer og badekar i ulike
høyder. Uansett om det er snakk om enkeltinstallasjoner
eller flere installasjoner på rekke, eller foran en solid vegg,
med Rapid Pro-profil eller foran eller i stenderverk, lever
installasjonselementene Rapid SL opp til navnet sitt og kan
raskt og enkelt installeres overalt.
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[ 1 ] 	Punkter for å feste installasjonstilbehøret i veggen

[ 2 ] 	En QR-kode trykt på hver GD2-sisterne gir informasjon om ting
som produktnummer, reservedeler og tekniske tegninger.

[ 3 ] 	UNIVERSAL SISTERNE
• Kan justeres fra 6 til 9 l
• Dobbelspyling eller start/stopp-spyling
• Vanntilkobling fra topp, bakside, høyre, venstre
• Vanntilkobling installeres uten verktøy
• Kompatibel med alle GROHEs spyleplater

[ 4 ] 	FLEKSIBEL
Inspeksjonsluke kan installeres horisontalt eller vertikalt for
å passe med flisene

[ 5 ] 	EASYCONNECT
Pneumatisk tilkobling av spyleplate for enkel og rask installasjon

[ 6 ] 	RASK
Helt ferdigmonterte elementer –
”Rett ut av esken og opp på veggen“

[7] T
 RYGG
TÜV-sertifisert belastningskapasitet:
• 400 kg for toalett
• 150 kg for servant

[ 8 ] 	STILLE
Støydemping ved hjelp av GROHE Whisper

[ 9 ] 	KOMPLETT
Festemateriell, tilførsels- og avløpsrør for veggfestede toaletter

[ 10 ] 	ALLSIDIG
Elementføtter med ulike festepunkt for alle bruksområder
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ENKEL INSTALLASJON
GROHE SKJULTE SISTERNER
GROHEs skjulte sisterner kjennetegnes av rask installasjon og universelle tilkoblingsmuligheter. En annen, viktig installasjonsfordel som gir store tidsbesparelser er
festeteknologien for rammen som holder trykkplaten, direkte på sisternen.
RASKEST MULIG INSTALLASJON TAKKET VÆRE DEN PNEUMATISKE SLANGEN
Det trengs kun to skruer til rammen. Nå slipper du å utføre separat dybdejustering.
Koblingen til trykkplaten gjøres helt enkelt ved å koble til den pneumatiske slangen.
Takket være EasyConnect slipper du å måle og kappe.
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RAPID SL
STØYKONTROLL …
PÅ HØYESTE NIVÅ
GROHE WHISPER
For ro, komfort og designfrihet har våre skjulte sisterner GROHE Wisper-teknologi. Takket være frikoblede rørstøtter
overføres ikke lyd til bygningen når vannet slippes fra sisternen og ned i skålen. Toalettet kan plasseres der du ønsker
uten at du trenger å være redd for å forstyrre andre.
DIN 4109 beskriver tillatte støynivåer på steder som skal beskyttes mot støy fra husholdningsutstyr, noe som også
skal overholdes ved sanitære installasjoner. Verdiene i DIN 4109/A1 eller DIN 4109, vedlegg 2, er de generelt brukte
tekniske reglene. Anerkjente Fraunhofer Institute har bekreftet GROHE Whisper-teknologiens enestående støydempende
egenskaper i Rapid SL og Uniset i uavhengige tester. De meget gode måleresultatene for alle produkter oppfyller
kravene i DIN 4109/A1, VDI 4100 eller DIN 4109, vedlegg 2.
Avvik fra standard støykontroll med 30 dB(A), DIN 4109/A1 definerer:
• Økte krav til støydemping med 27 dB(A)*
• Komfortstøykontroll med 24 dB(A)*
* Gjelder leilighetsbygg. For rekkehus og eneboliger er verdiene 25/22 db(A)

DIN 4109 nivå 1
DIN 4109 nivå 2

Nivå 1 = Standard støydemping
Nivå 2 = Økt støydemping
Nivå 3 = Komfortstøydemping

DIN 4109 nivå 3
Rapid SL
På veggen
Rapid SL
Stendervegg
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Under praktiske forhold har Fraunhofer
Institut für Bauphysik utført støymålinger
med Rapid og Uniset

GROHE SANITÆRSYSTEMER RAPID SL

RAPID SL
KLAR FOR
FREMTIDENS KRAV
Trygg, rask og problemfri installasjon oppnås uten omfattende forberedelser og mye opplæring.
Løsningen ligger i detaljene – definerte posisjoner for tilkobling av strøm og vann, enkel tilgang
for vedlikehold samt installasjon uten verktøy der det er mulig – og mye mer. Enkle installasjonsprosedyrer sparer tid og penger og gjør at fagfolk kan overholde tidsfrister og budsjett.
Uansett om det er snakk om nybygg eller renovering kan du, ved hjelp av GROHE Rapid SL, gjøre
de nødvendige forberedelsene slik at det alltid blir enkelt å få nye komfortløsninger på toalettet.
Spesielt elektrisk tilkobling er en veldig viktig detalj for fremtidens krav. Du strekker helt enkelt
et rør for strømtilførsel hver gang du installerer Rapid SL, så er kundene dine alltid forberedt for
fremtidens krav.
Eller enda bedre: Du kan installere Rapid SL for dusjtoaletter. Uansett hva du velger: Koblingene
for strøm og vann er alltid usynlige. Forbered deg på fremtiden med ditt Rapid SL installasjonselement. Uten særlige ekstrakostnader.
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RAPID SL
FOR VEGGFESTET TOALETT OG DUSJTOALETTER

38 528 001
Rapid SL for toalett
med sisterne 6 – 9 l
dobbelspyling / start og stopp /
enkelspyling
tilkobling fra venstre / høyre / bak
1,13 m installasjonshøyde

GROHE
Whisper
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GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

VarioPort

ToolFree

EasyConnect

RAPID SL
FOR URINAL, BIDÉ, SERVANT OG VASK

39 002 000
Rapid SL for toalett
sisterne GD 2, med spylerør,
for ekstern luktfjerning
med liten vedlikeholdstilgang
1,13 m installasjonshøyde

39 112 001
Rapid SL for dusjtoalett
sisterne GD 2
med liten vedlikeholdstilgang
rør for GROHE Sensia vanninntak,
strømkontakt
1,13 m installasjonshøyde

38 553 001
Rapid SL for bidé
1,13 m installasjonshøyde

38 625 001
Rapid SL handicap for servant
for etthullsinstallasjon eller
veggfestet armatur, med skjult felle
justerbart messingutløp
krombelagt
1,13 m installasjonshøyde

38 994 000
Rapid SL for toalett
for små og trange baderom
sisterne 80 mm
med liten vedlikeholdstilgang
elementbredde 0,62 m
1,13 m installasjonshøyde

39 140 000
Rapid SL handicap for toalett
sisterne GD 2
med liten vedlikeholdstilgang
med festeelement for ryggstøtte
og armstøtter, for toalettskål 70 cm
fremspring
1,13 m installasjonshøyde

39 376 000
Rapid SL for urinal
med inntakssett for T-sensor,
1,13 og 1,30 m installasjonshøyde,
uten installasjonssett for
T-sensorelektronikk (39 368 000
eller 39 369 000)

38 554 001
Rapid SL for servant
for veggmontert armatur
1,30 m installasjonshøyde

38 525 001
Rapid SL for toalett
med sisterne 6 – 9 l
dobbelspyling / start og stopp /
enkelspyling
tilkobling fra venstre / høyre / bak
aktivering fra front / over
1,00 m installasjonshøyde

38 526 000
Rapid SL for toalett
med sisterne 6 – 9 l
dobbelspyling / start og stopp /
enkelspyling
tilkobling fra venstre / høyre / bak
aktivering fra front / over
0,82 m installasjonshøyde

38 748 001
Rapid SL for servant
med inntak for infrarød elektronikk
Allure E, Essence E og Europlus E
for installasjon med forhåndsblandet
eller kaldt vann
1,13 m installasjonshøyde

39 052 000
Rapid SL for servant
høyden kan justeres,
for etthullsinstallasjon,
1,13 m installasjonshøyde
for installasjon på veggen
eller stendervegg, to
støydempende tilkoblinger 1/2"

Sikkerhet

SpareFlush

38 786 001
Rapid SL for urinal
med GROHE Rapido U
for manuell aktivering eller infrarød
elektronikk 6 V eller 230 V
1,13 m og 1,30 m installasjonshøyde

GROHE SANITÆRSYSTEMER GLASSDEKSEL

GLASSDEKSEL SKATE COSMOPOLITAN
FOR MODERNE, SKJULT INSTALLASJON
Nye GROHE Glassdeksel kombinerer edle materialer med høy
funksjonalitet. Det moderne designet gir et rent uttrykk på ethvert
baderom. Jevn, innebygd aktivering gir et ultraslankt design.
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GROHE SANITÆRSYSTEMER GLASSDEKSEL

GLASSDEKSEL SKATE COSMOPOLITAN
ENKEL OG RASK INSTALLASJON
AV DUSJTOALETTET SENSIA ARENA
Installer dusjtoalettet Sensia Arena i det nye eller eksisterende baderommet ditt. Alt er designet
for å være så enkelt som mulig, og med GROHEs Glassdeksel kan du velge sikkerhetsglassmodul
i fargene velvet black eller moon white for å skjule vanntilførselen. Dekselet kan installeres over
eksisterende fliser.
For nye prosjekter er rammen GROHE Rapid SL sammen med Glassdekselet designet for rask
installasjon bak veggen slik at du enkelt kan skjule alt du trenger for å drive dusjtoalettet.
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39 374 KS0
Velvet Black
39 374 LS0
Moon White

GROHE SANITÆRSYSTEMER GLASSDEKSEL

[ 1 ] 	Integrert festepunkt for strømkabel Sensia Arena

[ 2 ] 	Rør for vannslange

[ 3 ] 	Vanntilkobling for Sensia Arena IGS

[ 4 ] 	Vanntilkobling for Sensia Arena

[ 5 ] 	Beskyttelsesblokk for spylerør og avløpsrørbend
(samt monteringsmønster for fliser)
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UNISET
KOMPAKT LØSNING
FOR INNBYGGING
Uniset er et installasjonssystem for innbygging som kjennetegnes av innebygd hus.
Installasjon med Uniset sparer både tid og plass. Med Uniset har enkel innbygging
erstattet behovet for vanskelig murerarbeid.
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[ 1 ] UNIVERSELL SISTERNE
kan justeres fra 6 – 9 l
Dobbelspyling eller start-/stoppspyling
Vanntilkobling fra topp, bakside, høyre,
venstre Installasjon av vanntilkobling uten
verktøy kompatibel med alle GROHE-aktivatorer

[ 2 ] 	En QR-kode trykt på hver GD2-sisterne gir
informasjon om ting som produktnummer,
reservedeler og tekniske tegninger

[ 3 ] Vanninntak fra venstre / høyre eller bakside

[ 4 ] 	FLEKSIBEL
Trykkplater kan installeres horisontalt eller
vertikalt med variabelt inspeksjonskammer

[ 5 ] 	Lav vekt, hus av EPS, uten skarpe metallkanter,
forebygger skader

[ 6 ] 	400 kg belastningskapasitet for toalettet

[7] F
 ra esken og rett opp på veggen.
For enda raskere installasjon er veggfestet
nå ferdig montert fra fabrikk

[ 8 ]	Støydemping i samsvar med DIN 4109, for bruk på
steder med strenge støykrav. Komfortstøydemping
24 dB(A), GROHE 16 dB(A)

[ 9 ] KOMPLETT
	Festemateriell, tilførsels- og avløpsrør
for veggfestede toaletter

Side 28 | 29

GROHE SANITÆRSYSTEMER UNISET

grohe.no

UNISET
IDEELL FOR RASK OG
ENKEL INSTALLASJON

38 643 001
Uniset for toalett
med sisterne 6 – 9 l
dobbelspyling / start og stopp / enkelspyling,
tilkobling fra venstre / høyre / bak eller topp
for innbygging

GROHE
Whisper
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GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

VarioPort

ToolFree

EasyConnect

38 415 001
Uniset for toalett
med sisterne 6 – 9 l
dobbelspyling / start og stopp /
enkelspyling, vanntilførsel fra venstre,
høyre eller toppen, aktivering i front
eller på toppen
0,82 m installasjonshøyde

38 785 000
Uniset for urinal
med GROHE Rapido U
for manuell aktivering eller infrarød
elektronikk 6 V eller 230 V

37 576 000
Uniset for servant
for etthullsinstallasjon

37 578 001
Uniset for bidé

Sikkerhet

SpareFlush

GROHE SANITÆRSYSTEMER UNISET

UNISET
ET FLEKSIBELT BADEROMSDESIGN,
IDEELT FOR RASK OG ENKEL INSTALLASJON
Den unike skinneteknologien er det som gjør installasjonen av Uniset-elementer
annerledes. Veggskinnene kan installeres uten elementer. Når Uniset skal installeres,
har installatøren god plass til justeringer til høyre og venstre for å finne den perfekte
posisjonen. Innbygging av toalett- og urinalsisterner har aldri vært så enkelt.
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GROHE SANITÆRSYSTEMER RAPID PRO

RAPID PRO
EN SOLID KOBLING
Rapid Pro fra GROHE er det profesjonelle, modulære systemet for skreddersydde
baderom. Så å si alle rammestrukturer – for stendervegger, skillevegger og
frittstående vegger – lages ved hjelp av hovedprofilkobling og profilkomponenter.
De er ekstremt slitesterke og ideelle for prefabrikkering for å redusere
installasjonstiden på stedet. Når det brukes i kombinasjon med GROHE Rapid
SL- elementer, gir systemet unik fleksibilitet for all sanitærinstallasjon.
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RAPID PRO
PRODUKTFUNKSJONER
[ 1 ] 	Programvare og tjenester for planlegging
[ 2 ] 	Forenklet baderomsdesign med unik arkitektur, for eksempel
som delevegg med valgfri høyde
[ 3 ] 	Tilbehør for veggmontert og skjult armatur og kraner
[ 4 ] 	Bruk av alle Rapid SL-elementer
[ 5 ] 	Hurtigfesting til kledning ved hjelp av ferdigmonterte fester
[ 6 ] 	Det trengs kun fire grunnkomponenter for å bygge en vegg
med Rapid Pro
[ 7 ] 90°, 45° eller parallelle varianter for rammekonstruksjon
• Etthåndsmontering og plassering, festes ved å klikke
koblingene på plass.
•P
 raktisk toleransekompensasjon på 15 mm hvis profilene
er kappet for kort eller i vinkel.
• Åpninger i koblingene for å feste veggfester, klips og lignende.

39 020 000
Rapid Pro-kobling
for koblinger i 90°, 45° og parallelt
sinkstøp
helt prefabrikkert

39 019 000
Rapid Pro-profil
for semihøye og høye veggkonstruksjoner
varmgalvanisert
1000 x 35 x 35 mm
profillengde 5000 mm

39 023 000
Rapid Pro monteringsvinkel
for vegg- og gulvfeste av profiler
varmgalvanisert
prefabrikkert
festemateriell

39 022 000
Rapid Pro mellomstykke
for å feste og stabilisere
profilsystemet og legge til rette
for variable profilkoblinger
variabel dybdejustering
varmgalvanisert

[ 8 ] Høy styrke og dimensjonell stabilitet for koblinger og profiler.
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TRYKKPLATER
COSMOPOLITAN DESIGN
NÅ ENDA MINDRE
Firkantet, rund eller diamantformet – uansett hvilken form du foretrekker,
lar GROHEs trykkplater deg skape et helhetlig design på baderommet.
Nå tar GROHE nye grep for å redusere størrelsen på trykkplatene. Vårt
moderne design blir også tilgjengelig i en mindre og mer attraktiv størrelse.
De diskrete platene er tilgjengelige i GROHE StarLight krom og kompletterer
krankolleksjonen vår. De blir også tilgjengelige i krom, matt krom, alpinewhite og supersteel. For å gjøre installasjonen raskere har de GROHE
EasyConnect, en enkelt pneumatisk slange som kobler platen til ventilen.
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TRYKKPLATER
SKATE COSMOPOLITAN S
Minimalistisk design, enkel geometri med et rent og tydelig uttrykk.
Skjøten fanger lyset og gir intuitiv bruk. Skate Cosmopolitan trykkplater
kompletterer vår armaturkolleksjon og gjør ditt neste baderomsprosjekt
enda bedre.
I likhet med alle nye, mindre trykkplater er installasjonen veldig enkel.
Usynlige magnetfester fullfører designet.

ORIGINAL STØRRELSE
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TRYKKPLATER
NOVA COSMOPOLITAN S
Med sitt friske design bringer Nova Cosmopolitan et spennende,
moderne element til vårt store utvalg av trykkplater. Bruken av
geometriske figurer – runde betjeningsknapper som rammes inn av
en firkantet plate – gjør den til det perfekte valget for nyskapende rom.
Et utvalg av farger sikrer at designet utfyller flere av våre armaturog dusjkolleksjoner.

ORIGINAL STØRRELSE
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TRYKKPLATER
ARENA COSMOPOLITAN S
Trykkplatenes diamantform gir et sporty uttrykk til
Arena Cosmopolitan-trykkplaten. Den karakteristiske
diamantformen tolker nøkkelaspektene ved GROHEs
design ved hjelp av «sensuell minimalisme».

ORIGINAL STØRRELSE
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GROHE DIGITECTURE LIGHT
LYSENDE EKSEMPEL
PÅ TOALETTINNOVASJON
Omgivelsesbelysning kan sette stemningen i stuen. Nå kan
du få den samme avslappende atmosfæren på baderommet.
Du kan tilpasse bakgrunnsbelysningen etter din egen smak
med justerbare farger. Trykkplaten av glass er tilgjengelig
i fargene Velvet Black og Moon White.
GROHE Digitecture Light setter stemningen med en enkel
kombinasjon av en firkant, en sirkel og en GROHE StarLight
ramme i krom rundt knappen. Den er elegante 200 x 200 mm.
Normal spyling aktiveres berøringsfritt ved å ta på trykkplaten.
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NOVA COSMOPOLITAN LIGHT
ENDRER FARGER FOR Å
GJENSPEILE HUMØRET DITT
GROHE Nova Cosmopolitan Light gir deg lys og farge som du kan tilpasse etter humøret ditt.
Den lyser opp en del av baderommet som ellers ville ligget i skyggen: Den belyste ringen gir
litt ekstra klasse til toalettområdet. De strømdrevne LED-diodene kan justeres til valgfri farge:
Med blått, grønt, rødt, gult eller en av over 200 farger.
I tråd med GROHE Cosmopolitan-kolleksjonen med kraner og dusjer er trykkplaten Nova Light
basert på geometriske former: Sirkelen og firkanten. Nova Cosmopolitan Light med GROHE
StarLight krom-finish kan installeres vertikalt eller horisontalt.
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TRYKKPLATER
ALLSIDIGE MED TOPP
MODERNE SPYLETEKNOLOGI
Hos GROHE bryr vi oss om moderne baderomsdesign,
helt ned til trykkplaten for toalettet. Bortsett fra det rent
funksjonelle aspektet ved spyling har denne detaljen også
en viktig designfunksjon.
GROHE har utviklet en unik og allsidig kolleksjon hvor
spylemekanismen, som er tilgjengelig i en rekke ekstremt
attraktive varianter, er et kjerneelement i designkonseptet
og kan koordineres perfekt med kranene og annet utstyr.
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TRYKKPLATER
SKATE COSMOPOLITAN
Trykkplater til toalett
Skate
Cosmopolitan

38 732 000
krom

38 732 P00
matt krom

38 732 SH0
alpine white

38 732 BR0
titan / anti-fingeravtrykk

38 845 KS0
høyglans velvet black

38 845 LS0
høyglans moon white

38 845 MF0
krom / daVinci sateng

38 916 0A0
speiloverflate

38 849 HP0
valnøtt / krom

38 849 HR0
macassar / krom

Glass

Tre

Skate
Cosmopolitan S

37 535 000*
krom

37 535 P00*
matt krom

37 535 SH0*
alpine white

37 535 DC0*
supersteel

38 784 SD0
rustfritt stål

Trykkplater til urinal
Skate
Cosmopolitan
38 784 000
krom

38 784 P00
matt krom

38 784 SH0
alpine white

38 846 KS0
høyglans
velvet black

38 846 LS0
høyglans
moon white

38 846 MF0
krom / daVinci sateng

Glass

ORIGINAL STØRRELSE

GROHE
EcoJoy
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GROHE
StarLight

EasyConnect

* trenger separat inspeksjonsluke

38 732 SD0
rustfritt stål

38 859 XG0
svart grafikktrykk
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TRYKKPLATER
NOVA COSMOPOLITAN
Trykkplater til toalett
Nova
Cosmopolitan

38 765 000
krom

38 765 P00
matt krom

38 765 SH0
alpine white

38 847 KI0
svart / krom

38 847 LI0
hvit / krom

38 847 XG0
svart / krom

Trykt grafikk

Nova
Cosmopolitan S

37 601 000*
krom

37 601 P00*
matt krom

37 601 SH0*
alpine white

37 601 DC0*
supersteel

Trykkplater til urinal
Nova
Cosmopolitan
38 804 000
krom

38 804 P00
matt krom

38 804 SH0
alpine white

ORIGINAL STØRRELSE

GROHE
EcoJoy
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GROHE
StarLight

EasyConnect

* trenger separat inspeksjonsluke

GROHE SANITÆRSYSTEMER TRYKKPLATER

grohe.no

TRYKKPLATER
ARENA COSMOPOLITAN
Trykkplater til toalett
Arena
Cosmopolitan

38 844 000
krom

38 844 P00
matt krom

38 844 SH0
alpine white

38 858 000
krom

38 858 P00
matt krom

38 858 SH0
alpine white

horisontal
installasjon

Arena
Cosmopolitan S

37 624 000*
krom

37 624 P00*
matt krom

37 624 SH0*
alpine white

Trykkplater til urinal
Arena
Cosmopolitan
38 857 000
krom

ORIGINAL STØRRELSE

GROHE
EcoJoy
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GROHE
StarLight

EasyConnect

* trenger separat inspeksjonsluke

38 857 P00
matt krom

38 857 SH0
alpine white

37 624 DC0*
supersteel
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TRYKKPLATER
SKATE AIR
Trykkplater til toalett
Skate Air
dobbelspyling

38 505 000
krom

38 505 P00
matt krom

38 505 SH0
alpine white

38 506 000
krom

38 506 P00
matt krom

38 506 SH0
alpine white

38 564 000*
krom

38 564 SH0
alpine white

38 565 000*
krom

38 565 SH0
alpine white

horisontal
installasjon

Skate Air
enkelspyling

vertikal
installasjon

ORIGINAL STØRRELSE

GROHE
EcoJoy
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TRYKKPLATER
SKATE / SURF
Trykkplater til toalett
Skate

38 862 000
krom

38 862 P00
matt krom

38 862 SH0
alpine white

38 862 SD0
rustfritt stål

38 698 SD1
rustfritt stål

37 419 000
krom

37 419 SD0
rustfritt stål

38 393 SD1
rustfritt stål

Tectron Skate
Infrarød

Surf

38 861 000
krom

Tectron Surf
Infrarød

38 699 001
krom

Trykkplater til urinal
Surf

38 808 000
krom

38 808 P00
matt krom

38 808 SH0
alpine white

37 321 001
krom (230 V)

37 321 SH1
alpine white (230 V)

37 321 SD1
rustfritt stål (230 V)

37 336 001
krom (230 V)

37 337 001
krom (6 V)

Tectron Skate
Infrarød

ORIGINAL STØRRELSE
Tectron Surf
Infrarød

GROHE
EcoJoy

Side 60 | 61

GROHE
StarLight

EasyConnect

37 324 001
krom (6 V)

37 324 SD1
rustfritt stål (6 V)
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GROHE
FJERNSTYRT SPYLING
Fjernkontrollen til toalettet gjør det mye enklere å spyle. Den gjør at du
slipper å snu deg mot trykkplaten. Isteden kan du helt enkelt ta på en
knapp på støttehåndtaket eller veggen. Avhengig av installasjonen finnes
det varianter for alle de største produsenter av støttehåndtak og knapper.
•	Fjernstyrt aktivering via direkte kabeltilkobling:
Tilkobling til toalettkontroller på støttehåndtak fra produsenter, inkludert Hewi,
Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU eller FSB,
med GROHE-mottaker i rustfritt stål (38 934 SD0)
•	Trådløs fjernstyrt aktivering med 230 V strømtilførsel:
Tilkobling til toalettets fjernkontroll eller støttehåndtak fra ulike produsenter
av veggbrytere (inkludert Gira, Jung, Busch Jaeger eller Berker) med GROHE
trådløs teknologi (39 142 000) og GROHE mottaker av rustfritt stål (38 759 SD0)
•	Trådløs fjernstyrt aktivering med 6 V tilførsel:
Tilkobling til toalettets fjernkontroll på støttehåndtak fra ulike produsenter
av veggbrytere (se produsentene over) med GROHE trådløs teknologi
(39 142 000) og GROHE mottaker i sisternen (39 141 000)
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FOR ALLE GROHE TRYKKPLATER TIL TOALETT,
FOR ALLE DE STØRSTE PRODUSENTENE AV STØTTEHÅNDTAK

PNEUMATISK
NYBYGG OG RENOVERING

FOR ALLE DE STØRSTE PRODUSENTENE AV STØTTEHÅNDTAK MED KABEL

KABLET
230 V NYBYGG

FOR ALLE GROHE TRYKKPLATER TIL TOALETT
FOR ALLE DE STØRSTE PRODUSENTENE AV STØTTEHÅNDTAK MED RADIOSTYRT SENDER
OG FOR VEGGBRYTERE

RADIOSTYRT
6 V NYBYGG OG RENOVERING
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TRYKKPLATER TIL TOALETT
KOMBINASJON MANUELL + BERØRINGSFRI
Berøringsfri/elektronisk aktivering og tradisjonell spyling ved å trykke på en knapp kombineres i en unik
GROHE trykkplate. Ved normal bruk aktiveres spyling av toalettet automatisk ved hjelp av den infrarøde
elektronikken. Den berøringsfrie teknologien er ekstremt hygienisk siden man slipper å berøre platen for
å aktivere den.
Brukere kan også aktivere ekstra spylinger ved å trykke på en knapp. Manuell enkeltspyling fungerer
uavhengig av strømtilførselen, noe som betyr at den alltid fungerer. Det moderne Skate-designet er enkelt
å holde rent og tilgjengelig i rustfritt stål (bakteriesikker) eller med GROHE StarLight (meget slitesterk
kromfinish). GROHE EcoJoy-teknologi garanterer økonomisk og ressursbesparende vannforbruk for
spyling ved at det kun brukes den vannmengden som er nødvendig.

37 419 SD0
Tectron Skate
infrarød kontroll med ekstra manuell
aktivering, for sisterne GD 2, veggplate
av rustfritt stål, skjult installasjon
CE-godkjent
veggplate krom

37 419 000
Tectron Skate
infrarød kontroll med ekstra manuell
aktivering, for sisterne GD 2, GROHE
StarLight krom-finish, skjult installasjon
CE-godkjent
veggplate krom

GROHE
EcoJoy
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GROHE
StarLight

EasyConnect

GROHE SANITÆRSYSTEMER GROHE SMART

VELKOMMEN TIL
GROHE SMART
Vær SMART, og bli partner i ett av de største lojalitetsprogrammene for rørleggere! GROHE
SMART er spesialutformet for deg som installerer GROHE-produkter: Som GROHE SMARTpartner får du mer for pengene – mer ”SMARTS“ for hvert GROHE-produkt du kjøper fra
hele kolleksjonen og en rekke spennende premier.
Men det er ikke bare frittstående installatører som kan bli GROHE SMART-partner. Hele
bedriften kan bli det også. Hver ansatt kan samle poeng, også kalt SMARTS, for bedriften.
HVILKE FORDELER FÅR DU MED GROHE SMART?
SAMLE ”SMARTS“, OG FÅ PREMIER
Kolleksjonen vår består av over 2500 produkter for installasjon både foran og bak vegger,
og du kan samle SMARTS for alle disse produktene. Poengene kan du veksle inn i flotte
premier. Det er enkelt å registrere produktene du har kjøpt. Du skriver bare inn UPI-koden
eller skanner QR-koden fra GROHE-emballasjen på nett eller via SMART-appen, som du kan
laste ned fra Apple- og Android-butikkene, så kan du begynne å samle verdifulle bonuspoeng.
MEDLEMSKAPET ER GRATIS OG FLEKSIBELT
Medlemskapet i GROHE SMART er helt gratis og tilpasset dine behov: Få fordeler, premier
og informasjon som er skreddersydd etter dine behov. Jo mer du bruker GROHE SMART,
desto bedre kan vi hjelpe deg.
HOLD DEG OPPDATERT
Takket være GROHE SMART er du alltid oppdatert. Vær den første som får produktnyheter,
bli invitert til opplæringer og introduksjoner i ditt område, delta på gratis nettbasert
opplæring og få oversikt over alle spesialtilbud.
REGISTRER DEG I DAG PÅ GROHESMART.COM
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Følg oss

Skann QR-koden for å laste ned
den nyeste brosjyren som PDF-fil til
nettbrettet eller smarttelefonen din.
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Engebrets vei 3
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