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Bästa kunder,
För att göra varje installation så enkel som möjligt strävar
vi efter att utveckla innovativa produkter av högsta kvalitet
som gör processen enkel, effektiv och säker. Vi säkerställer
att våra produkter är enkla att installera utan att göra avkall
på GROHEs kännetecken: elegant design som lägger lika
stor vikt vid form som funktion.
Vårt Rapid SL-system är ett perfekt exempel på detta.
Installationen går extremt snabbt och enkelt på grund av den
unika tryckluftsanslutningen för spolplattan. Smarta lösningar
som den här garanterar att vi kan uppfylla vårt åtagande att
utveckla badrumsarmaturer av högsta kvalitet som inte tar
lång tid att installera.
GROHE erbjuder en estetisk och samtidigt praktisk lösning
med de nya, smala spolplattorna som har litet format utan
att kompromissa med användbarheten. De nya modellerna
Skate Cosmopolitan S, Nova Cosmopolitan S och Arena
Cosmopolitan S kompletterar det omfattande sortimentet
av spolplattor och ger ännu fler alternativ för design av
attraktiva badrum.

På GROHE är vi stolta över vår diskreta, eleganta stil. Det är
därför vi erbjuder eleganta glasluckor i Skate Cosmopolitandesign för alla vägghängda toaletter. De kombinerar sofistikerad
design med praktiska funktioner. Med den här lösningen
kan du till exempel visa upp vår duschtoalett Sensia Arena
i ett nytt eller befintligt badrum: med de ny glasluckorna i
Velvet Black eller Moon White är det mycket enkelt att täcka
vattenanslutningen på ett elegant sätt – även på befintliga
kakelplattor.
Vi strävar efter att skapa fantastiska armaturer som kan
installeras snabbt och enkelt utan omfattande förberedelser
eller träning. Oavsett om du renoverar, uppdaterar eller
bygger från början, levererar GROHE eleganta och intelligenta
produkter som gör att alla kan njuta av vatten i hemmet.

Med vänlig hälsning,
Michael Rauterkus VD
Grohe AG
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ÖVERSIKT
GROHE SANITETSSYSTEM
Oavsett om det handlar om en ny byggnad eller ett renoveringsprojekt kan
du hitta perfekta vägginstallationssystem för utformning av badrum och
sanitetsmoduler med Rapid Pro, Rapid SL och Uniset från GROHE.
Rapid SL – för modern torr beklädnad – möjliggör snabba och rena
ändringar nästan helt utan nedsmutsning på bara ett par dagar. Till och
med lyxiga badrum kan förverkligas med det flexibla Rapid SL-systemet.
Uniset är det idealiska systemet när traditionellt murverk ska användas
och när snabbhet är avgörande, även om den stora flexibiliteten gör den
praktisk för många olika installationer.

GROHE SANITETSSYSTEM

RAPID SL

GROHE SANITETSSYSTEM
HÖJDPUNKTER I HISTORIEN
Perfekta produkter som garanterar felfri användning är resultatet av många års ständiga
förbättringar. Vår mångåriga erfarenhet inom branschen för sanitetsprodukter har lärt oss att
detta är nyckeln till framgång. Ett perfekt exempel på detta är våra spolsystem för toaletter,
vars funktioner tillför mervärde för din installation. De innehåller vår unika tryckluftsslang,
mångsidiga funktioner för enkel spolning, dubbel spolning eller start/stopp-teknik samt
flexibel design och ett omfattande sortiment av spolplattor – kompatibla med alla Rapid SLramar och Uniset-lösningar för våtväggslösningar.
GROHEs produkter ger dig garanterat många års tillförlitlig användning. Därför kan du
ha totalt förtroende för din installation. Precis som dina kunder kan du dra nytta av vår
utökade 10-åriga garanti för kärnprodukter i sortimentet för inbyggda installationer och
ett utbyteserbjudande på upp till 30 år gamla inbyggda cisterner till nästa generation
av vattenbesparande teknik.
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Första
lanseringen av
en Servo Flushventil för enkel
spolning

Första cisternen
med liten
revisionsöppning

Nya väggfästen
Verktygsfri
installation av
vattenanslutning
och
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RAPID SL

GROHE SANITETSSYSTEM
TILLFÖRLITLIGA
INBYGGDA CISTERNER, 9L
Cisternen är hjärtat i varje inbyggt system för toaletter, både i gipsväggar och solida
väggar. GROHE har erfarenhet av att tillverka inbyggda cisterner sedan mer än 40 år.
Detta har lett till fler än 20 miljoner installerade cisterner världen runt. GROHEs
inbyggda produkter har i allmänhet en utökad reservdelsgaranti på 15 år.
Utbytessatser finns tillgängliga i hela 30 år för toaletter med inbyggda cisterner
och kan monteras med dubbel spolteknik, vilket låter användaren välja önskad
vattenmängd och därmed spara vatten. Ett brett utbud av spolplattor erbjuder
en samordnad design med ett stort antal olika kranar. Alla GROHE-cisterner passar
med dessa spolplattor, vilket ger sinnesro när du designar badrummet.
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GROHE RAPID SL
FÖRDELARNA
I KORTHET.
Rapid SL är ett universellt program för gipsväggar för
toaletter, tvättställ, urinoarer, bidéer, duschar och badkar
med olika installationshöjder. Oavsett om det handlar om
enskilda installationer, rader, montering framför en solid vägg,
montering med Rapid Pro-profiler eller montering framför eller
i en mellanvägg, går Rapid SL snabbt att enkelt installera.

GROHE SANITETSSYSTEM
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[ 1 ] 	Fästpunkter för väggmontering av tillbehör

[ 2 ] 	En QR-kod tryckt på varje GD2-cistern länkar till information som
produktnummer, reservdelar och tekniska ritningar

[ 3 ] 	UNIVERSALCISTERN
• justerbar från 6–9 l
• Dubbel spolning eller start/stopp-spolning
• vattenanslutning från ovansidan, baksidan, höger eller vänster sida
• installation av vattenanslutning utan verktyg
• kompatibel med alla GROHE-spolplattor

[ 4 ] 	FLEXIBEL
Inspektionsschaktet kan installeras vägrätt eller lodrätt för att passa
det enskilda plattmönstret

[ 5 ] 	EASYCONNECT
tryckluftsanslutning av spolplattan för enkel och snabb installation

[ 6 ] 	SNABB
Helt förmonterade element –
”direkt från förpackningen och upp på väggen”

[7] S
 ÄKER
TÜV-certifierad för lastkapacitet:
• 400 kg för toalett
• 150 kg för tvättställ

[ 8 ] 	TYST
Ljuddämpande tack vare GROHE Whisper

[ 9 ] 	KOMPLETT
Fästmaterial, vatten- och avloppsrör för vägghängda toaletter

[ 10 ] 	MÅNGSIDIG
Elementfötter med variabla fästpunkter för alla tillämpningar

GROHE SANITETSSYSTEM

RAPID SL

ENKEL INSTALLATION
GROHE INBYGGDA CISTERNER
GROHEs inbyggda cistern kännetecknas av snabb installation och universalanslutningsalternativ.
En annan viktig installationsfördel som ger tydliga besparingar i realtid är fästtekniken med
en hållare som monterar spolplattan direkt på cisternen.
SNABBAST MÖJLIGA INSTALLATION TACK VARE TRYCKLUFTSSLANG
Endast två skruvar krävs för hållaren. Ingen separat djupjustering är längre nödvändig.
Anslutningen till spolplattan sker genom att helt enkelt koppla in tryckluftsslangen. Tack
vare EasyConnect behövs ingen mätning eller tillskärning i längd.
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RAPID SL
LJUDDÄMPNING …
PÅ HÖGSTA NIVÅ
GROHE WHISPER
För att skapa sinnesro, komfort och designfrihet använder våra inbyggda cisterner GROHE Whisper-tekniken. Tack vare
fristående rörfästen överförs inget ljud till byggnaden när vattnet släpps från cisternen till toalettskålen. Därmed kan
toaletten placeras på den mest behändiga platsen utan risk att störa andra.
DIN 4109 beskriver de tillåtna ljudnivåerna i områden som behöver skyddas för ljud från hushållsutrustning. Dessa
måste även följas när det gäller sanitetsinstallationer. De värden som anges i DIN 4109/A1 eller DIN 4109, bilaga 2,
är de allmänt accepterade tekniska bestämmelserna. Det välkända Fraunhofer Institute har bekräftat de utmärkta
ljuddämpande egenskaperna hos GROHE Whisper-tekniken i Rapid SL och Uniset under sina egna tester. De utmärkta
mätresultaten för alla produkter uppfyller kraven i DIN 4109/A1, VDI 4100 eller DIN 4109, bilaga 2.
Avvikelser från standardljuddämpning med 30 dB(A), DIN 4109/A1 definierar:
• Ökade krav på ljuddämpning med 27 dB(A)*
• Ökade krav på komfortljuddämpning med 24 dB(A)*
* Gäller lägenheter. För parhus och suterränghus är värdena 25/22 db(A)

DIN 4109 Nivå 1
DIN 4109 Nivå 2

Nivå 1 = Vanlig ljuddämpning
Nivå 2 = Ökad ljuddämpning
Nivå 3 = Komfortljuddämpning

DIN 4109 Nivå 3
Rapid SL
På väggen
Rapid SL
Regelvägg

Under verklighetstrogna förhållanden har
Fraunhofer Institut für Bauphysik genomfört
ljudmätningar med Rapid och Uniset

GROHE SANITETSSYSTEM
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RAPID SL
FÖRBEREDELSER
FÖR FRAMTIDENS KRAV
Säker, snabb felfri installation måste kunna genomföras utan omfattande förberedelser och utbildning.
Lösningen ligger i detaljerna – definierade positioner för anslutning av el och vatten, enkel åtkomst för
underhåll, verktygsfri installation när detta är möjligt och mycket annat. Enkla installationsprocesser
sparar tid och pengar och hjälper yrkespersoner att hålla tidsgränser och budgetar.
Oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering kan du med GROHE Rapid SL göra nödvändiga
förberedelser så att det ständigt är lika enkelt att lägga till nya bekväma funktioner i toalettområdet. Framför
allt elförsörjningen är en mycket viktig detalj för framtidens krav. Placera bara ett genomföringsrör för
elförsörjningen under varje Rapid SL-installation, så blir kunden optimalt förberedd för framtidens krav.
Eller ännu bättre: installera Rapid SL för duschtoaletter. Oavsett vad du väljer: Anslutningarna för
el och vatten förblir osynliga. Du gör dig redo för framtiden med dina Rapid SL-installationselement.
Utan nämnvärda extra kostnader.
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RAPID SL
FÖR VÄGGHÄNGDA TOALETTER OCH
DUSCHTOALETTER

38 528 001
Rapid SL
för toalett
med spolcistern 6–9 l
dubbel spolning/start
och stopp/enkel spolning
anslutning från vänster/höger/bakifrån
1,13 m installationshöjd

GROHE
Whisper
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GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

VarioPort

ToolFree

EasyConnect

39 002 000
Rapid SL
för toalett
spolcistern med GD 2,
med spolrör,
för extern utsugning av lukt
med liten underhållslucka
1,13 m installationshöjd

39 112 001
Rapid SL
för duschtoalett
spolcistern GD 2
med liten underhållslucka
1,13 m installationshöjd, rör
för GROHE Sensia-vatteninlopp, uttag
för huvudledning

38 994 000
Rapid SL
för toalett för små, smala badrum
spolcistern 80 mm
med liten underhållslucka
1,13 m installationshöjd
elementbredd 0,62 m

39 140 000
Rapid SL
handikapp
för toalett, spolcistern GD 2
med liten underhållslucka
1,13 m installationshöjd
med fästelement för bakre stöd och
stänger, för toalettskålar utsprång 70 cm

38 525 001
Rapid SL
för toalett
med spolcistern 6–9 l
dubbel spolning/start
och stopp/enkel spolning,
1,00 m installationshöjd
anslutning från vänster/höger/bakifrån
spolning framifrån/ovanifrån

38 526 000
Rapid SL
för toalett
med spolcistern 6–9 l
dubbel spolning/start
och stopp/enkel spolning,
0,82 m installationshöjd
anslutning från vänster/höger/bakifrån,
spolning framifrån/ovanifrån

Säkerhet

SpareFlush
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RAPID SL
FÖR URINOAR, BIDÉ, TVÄTTSTÄLL OCH DISKBÄNK

38 786 001
Rapid SL
för urinoar
med GROHE Rapido U
för manuell spolning eller infraröd
elektronik 6 V eller 230 V
1,13 m och 1,30 m installationshöjd

38 553 001
Rapid SL
för bidé
1,13 m installationshöjd

38 625 001
Rapid SL
handikapp för tvättställ
för installation
med ett hål eller väggmonterade fästen,
med dolt vattenlås justerbar utloppsböj
i mässing krompläterad
1,13 m installationshöjd

39 376 000
Rapid SL
för urinoar
med infästning för T-sensor,
1,13 och 1,30 m installationsbredd, utan
installationssats för T-sensorelektronik
(39 368 000 eller 39 369 000)

38 554 001
Rapid SL
för tvättställ
för väggmonterade fästen
1,30 m installationshöjd

38 748 001
Rapid SL
för tvättställ
med infästningssats
för infraröd elektronik Allure E,
Essence E och Europlus E
för installation med förblandat
eller kallt vatten
1,13 m installationshöjd

39 052 000
Rapid SL
för tvättställ
justerbar höjd, för installation
med ett hål, 1,13 m installationshöjd,
för installationer på väggar eller
regelväggar, 2 ljuddämpade
anslutningskopplingar ½ tum

GROHE SANITETSSYSTEM

GLASLUCKA

GLASLUCKA SKATE COSMOPOLITAN
FÖR MODERNA INBYGGDA
INSTALLATIONER
Nya GROHE Glass Cover kombinerar material i toppklass
med utmärkta funktioner. Den urbana designen skapar ett
modernt och rent utseende i alla badrum. En jämn inbyggd
aktiveringsfunktion ger ultrasmal design.
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GLASLUCKA

GLASLUCKA SKATE COSMOPOLITAN
ENKEL OCH SNABB INSTALLATION AV
DUSCHTOALETTEN SENSIA ARENA
Montera duschtoaletten Sensia Arena i ett nytt eller befintligt badrum – den är designad
för GROHEs glaslucka och du kan välja mellan en Velvet Black- eller Moon White-modul
i säkerhetsglas som döljer vattentillförseln och kan monteras över befintliga plattor.
För nya badrum är GROHE Rapid SL-ramen i kombination med glasluckan konstruerad
för snabb installation i väggen som smidigt döljer allt som behövs
för att din duschtoalett ska fungera.
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39 374 KS0
Velvet Black
39 374 LS0
Moon White

GROHE SANITETSSYSTEM

GLASLUCKA

[ 1 ] 	Integrerad fästpunkt för elkabel Sensia Arena

[ 2 ] 	Genomföringsrör för vattenanslutningsslang

[ 3 ] 	Vattenanslutning för Sensia Arena IGS

[ 4 ] 	Vattenanslutning för Sensia Arena

[ 5 ] 	Skyddsblock för spolningsrör och avloppskrök
(samt monteringsmönster för plattor)
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UNISET
KOMPAKT LÖSNING
FÖR INBYGGNAD I VÄGG
Uniset är ett installationssystem för inbyggnad i regelväggar som kännetecknas
av ett slutet hölje. Installation med Uniset sparar tid och utrymme. Med Uniset kan
du använda enkel inbyggnad istället för mer komplicerad användning av murverk.

GROHE SANITETSSYSTEM
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[ 1 ] UNIVERSALCISTERN
justerbar från 6-9l
Dubbel spolning eller start/stopp-spolning
Vattenanslutning från ovansidan, baksidan, höger
eller vänster sida Installation av vattenanslutning utan
verktyg kompatibel med alla GROHE-spolsystem

[ 2 ] 	En QR-kod tryckt på varje GD2-cistern länkar till
information som produktnummer, reservdelar
och tekniska ritningar

[ 3 ] Vatteninlopp vrån vänster/höger eller bakifrån

[ 4 ] 	FLEXIBEL
Toalettens spolplattor kan installeras antingen vågrätt
eller lodrätt med den variabla inspektionskammaren

[ 5 ] 	Låg vikt, höljen gjorda i EPS utan vassa metallkanter
förebygger skador

[ 6 ] 	400 kg lastkapacitet för toaletten

[7] F
 rån förpackningen direkt upp på väggen.
För ännu snabbare installation är väggfästet
nu monterat på fabriken

[ 8 ]	Ljuddämpning i enlighet med DIN 4109, används
i områden med störst krav på ljuddämpning.
Komfortljudnivå 24 dB(A), GROHE 16 dB(A)

[ 9 ] KOMPLETT
Fästmaterial, vatten- och avloppsrör
för vägghängda toaletter

GROHE SANITETSSYSTEM

UNISET

UNISET
IDEALISK FÖR SNABB OCH
ENKEL INSTALLATION
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38 643 001
Uniset för toalett
med spolcistern 6–9 l
dubbel spolning/start och stopp/enkel
spolning, anslutning från vänster/höger/
bakifrån eller ovanifrån
för inbyggnad

GROHE
Whisper

GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

VarioPort

ToolFree

EasyConnect

38 415 001
Uniset för toalett
med spolcistern 6–9 liter.
0,82 m installationshöjd
dubbel spolning/start och stopp/enkel
spolning, vattentillförsel från vänster,
höger eller ovanifrån, spolning ovanifrån
eller framifrån

38 785 000
Uniset för urinoar
med GROHE Rapido U
för manuell spolning eller infraröd
elektronik 6 V eller 230 V

37 576 000
Uniset för tvättställ
för installation med ett hål

37 578 001
Uniset för bidé

Säkerhet

SpareFlush

GROHE SANITETSSYSTEM

UNISET

UNISET
PERFEKT FÖR FLEXIBEL DESIGN,
IDEALISK FÖR SNABB OCH ENKEL
INSTALLATION
Det som gör installationen av Uniset-elementen annorlunda är den unika tekniken med
skenor. Väggskenorna går att montera i förväg utan element. Vid installation med Uniset
har installatören gott om plats för justering till vänster och höger för att uppnå den
perfekta positionen. Inbyggnad i vägg av cisterner för toaletter och urinoarer har aldrig
varit så enkelt.
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RAPID PRO

RAPID PRO
EN STARK KOPPLING
Rapid Pro från GROHE är det professionella modulära systemet för anpassade
badrum. Praktiskt taget alla ramstrukturer – för installation i regelväggar och
rumshöga eller fristående väggar – skapas med nyckelprofilanslutningen
och profilkomponenterna.
De är extremt hållbara och idealiska för förmontering i verkstäder så att
du kan minska installationstiden på plats. Vid användning tillsammans
med GROHE Rapid SL- element ger systemet enastående flexibilitet för
alla sanitetsinstallationer.
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RAPID PRO

RAPID PRO
PRODUKTFÖRDELAR
[ 1 ] 	Planeringsprogram och planeringstjänst
[ 2 ] 	Förenklad badrumsdesign med unik arkitektur:
till exempel som rumsavgränsare i valfri höjd
[ 3 ] 	Tillbehör för montering på väggen eller för inbyggda armaturer och kranar
[ 4 ] 	Användning av alla Rapid SL-element
[ 5 ] 	Fästs snabbt vid beklädnadselement med förmonterade monteringsfästen
[ 6 ] 	Endast 4 grundkomponenter krävs för att bygga en vägg med Rapid Pro
[ 7 ] 90°, 45° eller parallella varianter för ramkonstruktion
•M
 ontering och utplacering med en hand, fästs genom att klicka i
anslutningarna.
• Praktisk toleranskompensation på 15 mm om profilerna kapas för kort
eller i vinkel
• Öppningar i kopplingen för montering av väggfästen, klämmor o.s.v.
[ 8 ] Stor styrka och dimensionsstabilitet hos kopplingar och profiler.
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39 020 000
Rapid Pro-koppling
för att skapa anslutningar
på 90°, 45° och parallellt
zinkformgjutning
helt förmonterad

39 019 000
Rapid Pro-profil
för halvhöga och takhöga
väggkonstruktioner
varmgalvaniserad
1 000 x 35 x 35 mm
profillängd 5 000 mm

39 023 000
Rapid Pro-monteringsvinkel
för vägg- och golvmontering
av profiler
varmgalvaniserad
förmonterad
fästmaterial

39 022 000
Rapid Pro-distansbricka
för fästning och stabilisering
av profilsystemet och
för att ordna olika profilanslutningar
variabel djupjustering
varmgalvaniserad

GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLPLATTOR

SPOLPLATTOR
COSMOPOLITAN DESIGN
NU ÄNNU MINDRE
Fyrkantig, rund eller rombformad – oavsett vilken form du föredrar gör
GROHEs spolplattor det möjligt att skapa en sammanhängande design
i hela badrummet. Nu tar GROHE nästa steg när det gäller att minska
storleken på spolplattorna. Våra urbana designer finns även tillgängliga
i en mindre, mer attraktiv storlek.
Våra diskreta plattor finns tillgängliga i med kromad GROHE StarLightytbehandling och kompletterar perfekt vår krankollektioner. De finns
tillgängliga i krom, matt krom, Alpine-white och Supersteel. För snabb
installation innehåller de GROHE EasyConnect – en enda tryckluftslang
som ansluter plattan till avloppsventilen.
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GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLPLATTOR

SPOLPLATTOR
SKATE COSMOPOLITAN S
Minimalistisk design och enkel geometri med ett rent och tydligt
utseende. Skarvarna fångar ljuset och uppmuntrar användaren till
intuitiv användning. Skate Cosmopolitan-spolplattorna kompletterar våra
mässingskollektioner och gör ditt nästa badrumsprojekt ännu bättre.
Precis som alla små spolplattor är de mycket enkla att installera –
osynliga magnetfästen kompletterar designen.
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ORIGINALSTORLEK

GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLPLATTOR

ORIGINALSTORLEK
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SPOLPLATTOR
NOVA COSMOPOLITAN S
Med sin snygga design ger Nova Cosmopolitan en spännande
modern touch till vårt breda utbud av spolplattor. Användningen
av geometriska former – en rund tryckknapp inramad av en
rektangulär platta – gör dem till det idealiska valet för modernt
inredda utrymmen.
Färgurvalet säkerställer att designen fungerar som komplement
till flera av våra mässings- och duschkollektioner.

GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLPLATTOR

SPOLPLATTOR
ARENA COSMOPOLITAN S
Den rombformade spolknappen ger spolplattan
Arena Cosmopolitan ett sportigt utseende. Den
karaktäristiska rombformen tar de viktigaste
delarna av GROHEs design och tolkar dem med
”sensuell minimalism”.
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GROHE DIGITECTURE LIGHT
LYSANDE EXEMPEL PÅ
TOALETTINNOVATION
Omgivningsljuset kan skapa stämning i ett vardagsrum. Nu kan
du skapa samma avkopplande miljö i badrummet. Du kan anpassa
bakgrundsbelysningen för att passa just din smak genom en justerbar
färgskala. Toalettspolplattan i glas finns tillgänglig i Velvet Black och
Moon White.
GROHE Digitecture Light skapar stämning genom en enkel kombination
av en fyrkant, en cirkel och en kromad GROHE StarLight-kant runt
tryckknappen. De eleganta måtten är 200 x 200 mm. Den normala
spolningen aktiveras beröringsfritt genom att knacka på spolplattan.

GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLPLATTOR

NOVA COSMOPOLITAN LIGHT
FÖRÄNDERLIGA FÄRGER
SOM SPEGLAR DITT HUMÖR
GROHE Nova Cosmopolitan Light ger ljus och färger som du kan anpassa till ditt humör i en del
av badrummet som annars ligger i skugga: den upplysta ringen skänker klass åt toalettområdet.
LED-lamporna ansluts till strömförsörjningen och kan ställas in till alla färger: med en blå, grön,
röd och gul färgskala med 200 olika nyanser att välja mellan.
För att passa med GROHE Cosmopolitan-kranarna och -duschsortimentet, bygger Nova Lightspolplattorna på geometriska former: cirklar och fyrkanter. Nova Cosmopolitan Light
med kromad GROHE StarLight-ytbehandling kan monteras vertikalt eller horisontellt.
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GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLPLATTOR

SPOLPLATTOR
MÅNGSIDIGA OCH MED
TOPPMODERN SPOLTEKNIK
Hos GROHE använder vi konsekvent modern badrumsdesign hela
vägen till toaletternas spolplattor. Förutom själva funktionen hos
spolningen, har den här detaljen även en viktig designfunktion.
GROHE har utvecklat ett unikt och varierat sortiment där toalettens
spolmekanism, tillgänglig i en rad extremt tilltalande varianter, är ett
kärnelement i designkonceptet som kan samordnas perfekt med
kranar och annan utrustning.
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SPOLPLATTOR

ORIGINALSTORLEK

GROHE
EcoJoy
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SPOLPLATTOR
SKATE COSMOPOLITAN
Spolplattor för toaletter
Skate
Cosmopolitan

38 732 000
krom

38 732 P00
matt krom

38 732 SH0
alpine white

38 732 BR0
38 732 SD0
titan / fingeravtrycksskydd rostfritt stål

38 845 KS0
högglansig velvet black

38 845 LS0
högglansig moon white

38 845 MF0
krom / daVinci satin

38 916 0A0
spegelyta

38 849 HP0
valnöt/krom

38 849 HR0
makassar/krom

Glas

Trä

Skate
Cosmopolitan S

37 535 000*
krom

37 535 P00*
matt krom

37 535 SH0*
alpine white

37 535 DC0*
supersteel

38 784 SD0
rostfritt stål

Spolplattor för urinoarer
Skate
Cosmopolitan
38 784 000
krom

38 784 P00
matt krom

38 784 SH0
alpine white

38 846 KS0
högglansig
velvet black

38 846 LS0
högglansig
moon white

38 846 MF0
krom / daVinci satin

Glas

* separat inspektionsschakt behövs

38 859 XG0
svart grafiktryck

GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLPLATTOR

SPOLPLATTOR
NOVA COSMOPOLITAN
Spolplattor för toaletter
Nova
Cosmopolitan

38 765 000
krom

38 765 P00
matt krom

38 765 SH0
alpine white

38 847 KI0
svart / krom

38 847 LI0
vit / krom

38 847 XG0
svart / krom

Tryckt grafik

Nova
Cosmopolitan S

37 601 000*
krom

37 601 P00*
matt krom

37 601 SH0*
alpine white

37 601 DC0*
supersteel

Spolplattor för urinoarer

Nova
Cosmopolitan
38 804 000
krom

GROHE
EcoJoy
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38 804 P00
matt krom

38 804 SH0
alpine white

* separat inspektionsschakt behövs
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GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLPLATTOR

ORIGINALSTORLEK

GROHE
EcoJoy

Sidan 56 | 57

GROHE
StarLight

EasyConnect

grohe.se

SPOLPLATTOR
ARENA COSMOPOLITAN
Spolplattor för toaletter
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

horisontell
installation

Arena
Cosmopolitan S

37 624 000*
krom

37 624 P00*
matt krom

37 624 SH0*
alpine white

Spolplattor för urinoarer
Arena
Cosmopolitan
38 857 000
krom

* separat inspektionsschakt behövs

38 857 P00
matt krom

38 857 SH0
alpine white

37 624 DC0*
supersteel

GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLPLATTOR

SPOLPLATTOR
SKATE AIR
Spolplattor för toaletter
Skate Air
Dual Flush

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

horisontell
installation

Skate Air
Single Flush

vertikal
installation

GROHE
EcoJoy

Sidan 58 | 59

GROHE
StarLight

EasyConnect

grohe.se

ORIGINALSTORLEK

GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLPLATTOR

ORIGINALSTORLEK

GROHE
EcoJoy
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SPOLPLATTOR
SKATE/SURF
Spolplattor för toaletter
Skate

38 862 000
krom

38 862 P00
matt krom

38 862 SH0
alpine white

38 862 SD0
rostfritt stål

38 698 SD1
rostfritt stål

37 419 000
krom

37 419 SD0
rostfritt stål

38 393 SD1
rostfritt stål

Tectron Skate
Infrarot

Surf

38 861 000
krom

Tectron Surf
Infrarot

38 699 001
krom

Spolplattor för urinoarer
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
rostfritt stål (230 V)

37 336 001
krom (230 V)

37 337 001
krom (6 V)

Tectron Skate
Infrarot

Tectron Surf
Infrarot

37 324 001
krom (6 V)

37 324 SD1
rostfritt stål (6 V)

GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLNING MED FJÄRRKONTROLL

GROHE
SPOLNING MED FJÄRRKONTROLL
En fjärrkontroll till toaletten gör spolningen mycket enklare. Då
behöver du inte vända dig mot spolplattan. Rör bara vid en knapp
på handtaget eller väggen. Beroende på installation finns varianter
tillgängliga för alla ledande tillverkare av handtag och knappar.
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•	Fjärraktivering via direkt kabelanslutning:
Anslutning till toalettkontroller på stödhandtag från tillverkare som Hewi,
Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU eller FSB,
med GROHE-mottagare i rostfritt stål (38 934 SD0)
•	Aktivering via trådlös fjärrkontroll med 230 V strömförsörjning:
Anslutning till toalettfjärrkontroller på handtagen från olika tillverkare av
väggbrytare (bland tillverkarna märks: Gira, Jung, Busch Jaeger eller Berker)
med GROHEs trådlösa teknik (39 142 000) och GROHE-mottagare i rostfritt
stål (38 759 SD0)
•	Aktivering via trådlös fjärrkontroll med 6 V strömförsörjning:
Anslutning till toalettfjärrkontroller på handtagen från olika tillverkare
av väggbrytare (se tillverkare ovan) med GROHEs trådlösa teknik
(39 142 000) och GROHE-mottagare inuti cisternen (39 141 000)

GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLNING MED FJÄRRKONTROLL

FÖR ALLA GROHE-TOALETTSPOLPLATTOR,
FÖR ALLA STÖRRE TILLVERKARE AV HANDTAG

FÖR ALLA STORA TILLVERKARE AV HANDTAG MED EN KABEL

FÖR ALLA GROHE-SPOLPLATTOR FÖR TOALETTER
FÖR ALLA STORA TILLVERKARE AV HANDTAG
MED RADIOSTYRD SÄNDARE OCH FÖR VÄGGBRYTARE
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TRYCKLUFT
NYBYGGNATION OCH RENOVERING

TRÅDDRAGEN
230 V NYBYGGNATION

RADIOSTYRD
6 V NYBYGGNATION OCH RENOVERING

RADIOSTYRD
230 V NYBYGGNATION

GROHE SANITETSSYSTEM

SPOLPLATTOR FÖR TOALETTER

SPOLPLATTOR FÖR TOALETTER
KOMBINATION MANUELL + BERÖRINGSFRI
Beröringsfri/elektronisk aktivering och traditionell spolning med en knapptyckning kombineras i en unik
GROHE-spolplatta för toaletter. Vid normal drift aktiveras toalettspolningen automatiskt med den
infraröda elektroniken. Den beröringsfria tekniken är extremt hygienisk, eftersom ingen kontakt krävs
med plattan för aktivering.
Användarna kan även aktivera ytterligare spolningar via en knapptryckning vid behov. Manuell enkel
spolning fungerar oberoende av strömförsörjning, vilket innebär att den alltid går att använda. Den
moderna Skate-designen är enkel att rengöra och finns tillgänglig i rostfritt stål (bakterietåligt) eller med
GROHE StarLight (mycket motståndskraftig kromad ytbehandling). GROHE EcoJoy-tekniken garanterar
ekonomisk och resurssnål vattenförbrukning för spolning med endast den mängd vatten som behövs.
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37 419 SD0
Tectron Skate
Infraröd styrning med extra manuell
spolning, för spolcistern GD 2,
väggplatta med rostfritt stål,
inbyggd installation
CE-godkänd
väggplatta krom

37 419 000
Tectron Skate
infraröd styrning med extra manuell
spolning, för spolcistern GD 2,
med kromad GROHE StarLightytbehandling
inbyggd installation
CE-godkänd
väggplatta krom

GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

EasyConnect

GROHE SANITETSSYSTEM

GROHE SMART

VÄLKOMMEN TILL
GROHE SMART
Var SMART och bli partner i det största lojalitetsprogrammet för badrumsinstallatörer!
GROHE SMART är särskilt utformat för installatörer av GROHE-produkter: Som GROHE SMARTpartner får du mer för pengarna – mer ”SMARTS” för varje GROHE-produkt du köper från hela
sortimentet och med ett större urval av spännande belöningar.
Men det är inte bara enskilda installatörer som kan bli partners med GROHE SMART. Hela
företaget kan vara med – varje medarbetare kan samla poäng, som kallas SMARTS, åt företaget.
VILKA FÖRDELAR FÅR DU MED GROHE SMART?
SAMLA ”SMARTS” OCH FÅ BELÖNINGAR
Vårt sortiment innehåller över 2 500 produkter för montering både på och inuti väggen – och
du kan samla SMARTS för alla dessa produkter och byta in dem mot fina belöningar! Det är
enkelt att registrera de produkter du har köpt. Ange bara UPI-koden eller skanna QR-koden från
GROHE-förpackningen online eller via SMART-appen som finns tillgänglig i Apple- och Androidbutiken – och börja samla dina värdefulla bonuspoäng.
MEDLEMSKAPET ÄR FRITT OCH FLEXIBELT
Ditt medlemskap i GROHE SMART är helt kostnadsfritt och anpassat till just dina behov: Få
förmåner, belöningar och information som är särskilt anpassade till dina personliga krav. Ju mer
du använder GROHE SMART, desto bättre kan vi stödja dig.
HÅLL DIG UPPDATERAD
Tack vare GROHE SMART har du alltid den senaste informationen. Var först med att få produktnyheter,
inbjudningar till kurser och presentationer i ditt område, genomför kostnadsfria e-utbildningsmoduler
och få information om tillgängliga specialerbjudanden.
REGISTRERA DIG NU PÅ GROHESMART.COM
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Följ oss

Skanna bara QR-koden om du vill visa
den senaste broschyren som nedladdning
eller PDF på din surfplatta eller smartphone.

GROHE A/S
Kistagången 12
164 40 Kista
Sverige
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