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GROHE RAPID SLX
KLAR TIL I MORGEN, I DAG

FREMSTILLET MED ØJE FOR FREMTIDEN
Vi ved, hvad fremtiden bringer, fordi vi er med til 
at forme den. Tag f.eks. showertoilettet, smart
toilettet, kantløse toiletter og vores konstant
voksende sortiment af GROHEtrykplader. Noget 
af teknologien der understøtter disse inno va
tioner, er allerede på plads; Resten vil være det i 
den nære fremtid. Og det er der, Rapid SLX 

kommer ind i billedet. Uanset hvad fremtiden 
bringer, står Rapid SLX klar. Beredt på at give dig 
adgang til alt, der er tilgængeligt i dag og alt det, 
der vil komme i morgen. Den er frem stillet til at 
gøre livet lettere og mere bekvemt – både for 
installatører og slutbrugere – og for at tilsikre at 
vision ikke begrænses af manglende teknologi.

nyhed
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GROHE RAPID SLX SERIEN
FULDKOMMEN FLEKSIBILITET

TIL ALLE INSTALLATIONSBEHOV
Ikke alle badeværelser er ens og det er nød
vendigtmedenvisgradaffleksibilitetnårdet
gælder instal la tionen af faste og solide bade
værelses elementer.

Heldigvis byder Rapid SLX instal la tions systemet 
på en række muligheder der gør, at du kan få lige 
netop det system du ønsker dig og på den måde 
kan du spare tid og penge, samt få muligheden 
for at levere fuldkommen forbrugertilfredshed, 
lige fra start.

39 596 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1,13 m, Standard
Rapid SLX element til WC, 1,13 m 
installationshøjde med skyllecisterne GD2, 
med adgang til el, inkluderer udløbsregulator, 
nem adgang og fuldkommen insoleret mod 
kondensation.

39 603 000
Rapid SLX WC 3-6  | 1,13 m, med 
vægbeslag og Skate Cosmopolitan S
Rapid SLX element til WC, 1,13 m 
installationshøjde med skyllecisterne GD2, 
med adgang til el, inkluderer udløbsregulator, 
nem adgang og fuldkommen insoleret mod 
kondensation. Med vægbeslag og Skate 
Cosmopolitan S trykplade i krom.

nyhed
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Fastgøringspunkter til vægbeslag.

En QRkode printet på indersiden af hver GD2cisterne linker til 
information som f.eks. produktnummer, reservedele og tekniske 
dimensionstegninger.

UDLØBSREGULATOR
• Klar til Kantløs.
• Fuldt justerbar.
• Kræver ingen demontering.
• Kan justeres gennem inspenktionsskakt.

SMÅ TRYKPLADER
• Hjælper forbrugere med at opnå et fantastisk og unikt 

badeværelse.
• Passer til GROHEs trykplader, som er verdens tyndeste.
• Lille inspektionsskakt medfølger.

UNIVERSEL CISTERNE
• Toskyl eller Start/Stopskyl.
• Vandtilslutning fra toppen, bagsiden og fra højre.
• Værktøjsfri installation af vandtilslutninger.
• Passer til alle GROHEs trykplader.

EASYCONNECT
• Pneumatisk forbindelse til trykplader, hvilket gør installationen 

hurtig og let.

SIKKER
TÜV-certificeretmedenbæreevnepå400kg.

TILSLUTNINGER
Tilslutning på begge sider for let montering af vandrør og el.

STØJSVAG
• Støjreducerende takket være GROHE Whisper (helt ned til 

18dB).

PLUG & PLAY
• Toskyl eller Start/Stopskyl.
• Vandtilslutning fra toppen, bagsiden og fra højre.
• Værktøjsfri installation af vandtilslutninger.
• Passer til alle GROHEs trykplader.

NEM ADGANG
• En lille dørt der giver adgang til fremtidige ændringer.
• Opgrader nemt el og vandtilslutninger.
• Nyt installationsboksdesign medfølger som standard.

ALSIDIG
Føddermedflerefikseringspunkterforøgetfleksibilitet.



6

UNIK UDLØBSREGULATOR

DIREKTE ADGANG

HELT JUSTERBAR, KANTLØS-KLAR
Den unikke integrerede udløbsregulator betyder, 
at du enkelt kan justere vandtilførslen på alle 
tidspunkter. Dette gør Rapid SLX til det perfekte 
match for det konstant voksende sortiment 
af kantløs sanitetskeramik, der indtræder på 
markedet. Den helt justerbare udløbsregulator 
kræveringendemonteringoger100%klartil
alle fremtidige installationer.

KLAR TIL MORGENDAGENS 
FORANDRINGER
Den nye installationsboks til Rapid SLX fås som 
standard med en dør, der giver let adgang. Og 
når der i frem tiden er behov for ændringer, så 
som at op gradere strøm eller vandtilslutninger 
hvis brugeren skifter fra et standard toilet til et 
showertoilet, vil dens nye Uformede tværstang 
give mere plads til at arbejde på end hidtil.
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DIREKTE ADGANG

DESIGNFRIHED

GROHEs store udvalg af trykplader gør det let
tere for forbrugeren, at gøre deres bade værelses
drømme til virkelighed. Med to stør relser, tre 
design samt et udvalg på 12 farver, er intet efter
ladt til fantasien.

En trykplade fra GROHE tilfører ikke kun det 
afgørende touch – med Rapid SLXsystemet, der 
står og arbejder i baggrunden, får du ro i sindet 
når badeværelset skal designes.
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GROHE A/S
Sluseholmen 8C, 2. th.
2450 København SV

Telefon: 44 65 68 00
Fax: 44 65 02 52
Mail:   grohe@grohe.dk
Web: grohe.dk


