Inbouwelementen
Rapid SL Simpel & Snel
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RAPID SL WC-element
geschikt voor elk wandtype
Alle voordelen in één oogopslag
Universeel element voor enkelvoudige toepassing of meervoudige toepassing op rail.

Bevestigingspunten voor wandbevestiging met traploze instelling vanaf de
voorzijde
nieuw

Revisieschacht met directe
bevestiging van het montageraam,
horizontaal of verticaal
 ateraansluiting naar keuze links,
W
rechts, boven of achter
 onder gereedschap aansluiten van
Z
stopkraan en slang
nieuw

Pneumatisch bodemventiel met 1
slangaansluiting voor:
¥ Enkele spoeling
¥ Dual Flush spoeling
¥ Start/Stop spoeling
 raadstangen voor montage naar
D
keuze op 180 of 230 mm
Hoogteverstelling tot maximaal
200 mm, met automatische fixatie
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Bedieningsplaten

Kleurcodering:
Chroom
Matchroom
Wit
Pergamon

P
SH
SP

38 506
Skate Dual Flush
Horizontale uitvoering.
Grote- en kleine
spoeling, start-stop
spoeling. Kleuren:
chroom, matchroom,
wit en pergamon.

38 505
Skate Dual Flush
Verticale uitvoering.
Grote- en kleine
spoeling, start-stop
spoeling. Kleuren:
chroom, matchroom,
wit en pergamon.

38732
Cosmo Dual Flush
Verticaal/horizontaal.
Grote- en kleine
spoeling, start-stop
spoeling. Kleuren:
chroom, matchroom
en wit.

38 573
Skate Single
Verticaal/horizontaal,
1 spoelhoeveelheid.
Kleuren: chroom,
matchroom en wit.

38 672SD
Skate Single
Verticaal/horizontaal,
1 spoelhoeveelheid.
RVS.

38 564
Skate Ergo Single
Verticale uitvoering,
1 spoelhoeveelheid.
Kleuren: chroom,
matchroom, wit en
pergamon.
Door hoge knop bij
uitstek geschikt voor
gebruikers met verminderde handkracht.

38 670
Atrio Single
Verticaal/horizontaal,
1 spoelhoeveelheid.
Kleur: chroom.

38 574
Surf Single
Verticaal/horizontaal,
1 spoelhoeveelheid.
Kleuren: chroom,
matchroom en wit.

38 595
Skate
Kleine plaat voor
urinoir-element
Kleuren: chroom,
matchroom, wit en
pergamon.
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Hoogteverstelling element
Voor de juiste hoogteverstelling gaat u als volgt te werk:

1

2

3

1 Zet een voet op een voetsteun
van het element en trek het
element omhoog tot de gewenste hoogte, dit met een maximum
van 20 cm.

2 De automatische fixatie zorgt er
nu voor, dat het element na het
loslaten niet naar beneden zakt.

3 Nadat de gewenste hoogte
bepaald is, kunt u het element
waterpas stellen en aftekenen
op de muur.

4 Met ring- of steeksleutel kunt u
de poten nu definitief vastzetten.

4
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Montage stopkraan en
verbinding slang naar vlotterkraan

De stopkraan kan naar keuze worden
gemonteerd aan n van de zijkanten,
de achterzijde of de bovenzijde van het
reservoir.

Monteer het aansluitdeel voor stopkraan met
behulp van de blauwe borgring. Deze unieke
borgring voorkomt, bij vervanging stopkraan,
dat de leiding wegspringt.

Plaats de stopkraan.

Sluit de slang aan op de stopkraan en spoel
de leiding door, zodat vuil geen storing kan
veroorzaken in de vlotterkraan. Sluit de slang
daarna aan op de vlotterkraan.

Stopkraan en slang kunnen met de hand, dus zonder gereedschap, gemonteerd worden. Voor het opendraaien van de stopkraan gebruikt u een schroevendraaier.
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GROHE Whisper
Geen storende geluiden
dankzij geluidsarme kranen
en ontkoppelde leidinghouders, die ervoor zorgen dat
er geen geluid doorstroomt
in het gebouw.

GROHE QuickFix
Tijdbesparende installatie
dankzij snelle hoogteverstelling. Nieuw: Bodemventiel AV1 en revisietoegang

GROHE VarioPort
Wateraanvoer boven, achter,
links of rechts mogelijk, dus
onafhankelijk van de wateraanvoerleiding.

GROHE Toolfree
Geen gereedschap nodig voor
het aansluiten van het water
in het reservoir.

GROHE Safety
Geteste belastbaarheid en
stabiliteit, 400kg belastbaarheid voor WC, 150kg voor
wastafel.

6L

3L

GROHE SpareFlush
3 lt. restwater lost spoelproblemen op ingeval van
oude afvoerleidingen of bij
het spoelen van het toilet.
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GROHE Inbouwelementen
Installatie nu nog eenvoudiger en nog sneller
Door de multifunctionele, pneumatische AV1 bodemklep en de nieuwe revisieopening wordt het installeren van een
GROHE WC-element nu nog eenvoudiger en neemt dit dus nog minder tijd in beslag.

Plaatsing van het
montageraam voor
de bedieningsplaat

2

1

¥ Snijd het deel van de
speciekap, dat nog buiten
de tegelwand steekt, af

2.

Grohe introduceert met AV-1 een
nog eenvoudiger spoelprincipe voor
Grohe inbouwreservoirs. AV-1 is een
universele pneumatische bodemklep
waarbij met slechts 1 slang alle
vormen van bediening geactiveerd
kunnen worden: grote spoeling
(SingleFlush), grote of kleine spoeling
(DualFlush) en spoelonderbreking
(Start/Stop).
En slang betekent sneller bevestigen en eenvoudiger aansluiten,
verwisselen van slangen is immers
onmogelijk! Door de compactere
afmetingen is AV-1 na inbouw ook
nog eens bijzonder eenvoudig via de
revisieopening te (de-)monteren voor
service doeleinden. Een bijkomend
maar niet minder belangrijk voordeel

is dat het montageraam voor de
bedieningsplaat voortaan direct op
de revisietoegang geplaatst wordt.
Aparte diepte-instelling van dit raam
is niet meer nodig.
Bij de installatie kunt u een tweetal waterhoeveelheden instellen
op de bodemklep. De hoeveelheid
rest(extra)water is vanuit de fabriek
ingesteld op 3 liter. Wilt u dat bij de
grote spoeling de gehele hoeveelheid aan beschikbaar water gebruikt
wordt, dan dient u het blauwe
schuifje (zie 1.) naar beneden te verplaatsen. Daarnaast kunt u (zie 2.)
de hoeveelheid water bepalen voor
de kleine spoeling tussen 3 (vlotter
hoog) en 4,5 liter (vlotter laag).
.

1.

¥ Monteer het montageraam
direct op de revisietoegang

¥ Verbind de pneumatische
slang met de bedieningsplaat
2.

1.

¥ Plaats de bedieningsplaat
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Mindervalide
Om een optimale installatie voor een mindervalide-opstelling
te realiseren, wordt er een smal element met 2 armsteunen toegepast.

Het advies is om deze opstelling te
completeren met de bedieningsplaat
Skate Ergo. Deze plaat heeft een
hoge, op de plaat gelegen, drukknop
en is daardoor uitstekend te bedienen
door gebruikers met verminderde
handkracht.
Het mindervalide-element zorgt voor
een standaard zithoogte van 46 cm.
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Verschillende toepassingen
Rapid SL kan toegepast worden bij uiteenlopende wandsituaties, zowel enkel- als meervoudig.

Enkelvoudige toepassing in particuliere toiletruimte

Meervoudige toepassing met montage
op rail voor toiletgroepen

Enkelvoudige toepassing in systeemwand

Enkelvoudige toepassing voor systeemwand
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UNISET ommetsel-element
Alle voordelen in één oogopslag.

 esloten behuizing uit robuust
G
EPS-materiaal waardoor het dichtmetselen van ruimte binnen het
element, ter voorkoming van
geluidshinder, vervalt
De EPS-behuizing, zonder scherpe
zijden, maakt van het element een
gebruiksvriendelijk product
nieuw

Revisieschacht met directe
bevestiging van het montageraam,
horizontaal of verticaal
 lementenrail en rail-adapter voor
E
snelle enkelvoudige montage, nauwkeurige afstelling mogelijk via de rail,
onafhankelijk van de boorgaten
 lechts 2 bevestigingspunten
S
aan de wand
Seriemontage met lange rail
garandeert een gelijke montagehoogte van meerdere
WC-opstellingen
Geluidsisolatie door ontkoppelde
armatuur- en leidinghouders
(Klasse 1, < 20 Db)
nieuw

Pneumatisch bodemventiel met
1 slangaansluiting voor:
¥ Enkele spoeling
¥ Dual Flush spoeling
¥ Start/Stop spoeling
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Programma-overzicht
Rapid SL en Uniset WC-elementen.
Voor bedieningsplaten zie pagina 3 en 16.

38 539 Rapid SL
WC-element
Met mat en
wandbevestiging

38 528 Rapid SL
WC-element
Zonder mat, zonder
wandbevestiging

38 525 Rapid SL
WC-element
Laag model, zonder
wandbevestiging

38 526 Rapid SL
WC-element
Laag model, zonder
wandbevestiging

38 519 Rapid SL
WC-element
Met drukspoeler
Zonder wandbevestiging

38 523 Rapid SL
Urinoir-element
Met inbouw drukspoeler
Met wandbevestiging

38 675 Rapid SL
Mindervalide element
Zonder wandbevestiging
Zonder armsteunen

38 559 Rapid SL
Armsteun voor
mindervalide element
Zonder wandbevestiging
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38 584 Rapid SL
WC-element
Vrijstaand, met
wandbevestiging

38 55800M Rapid SL
Wandbevesting
Set ˆ 2 stuks

38 587 Rapid SL
WC-element
Vrijstaand, met
wandbevestiging

38 733 Rapid SL
Wandbevestiging
I.p.v. vloermontage vanwege
leidingen in de vloer

38 521 Rapid SL
Urinoir-element
Infrarood bediening
Met wandbevestiging

38 643 Uniset
WC-element

38 511 Rapid SL
Urinoir-element
Voor radarelektronica
Zonder wandbevestiging

38 415 Uniset
WC-element
Laag model
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Bedieningselementen

WC-elementen
Omdat Rapid SL en Uniset WC-elementen voorzien zijn van
hetzelfde, universele reservoir kunt u alle drukplaten (zie
pagina 3) als bedieningselement gebruiken.

Urinoir-elementen
Voor perfecte afstemming met de Skate platen voor
WC-elementen kunt ook ook de Skate bedieningsplaat
toepassen bij het urninoir, te bestellen onder artikelnummer
38 595. Deze bedieningsplaat is verkrijgbaar in chroom,
mat-chroom, Alpine wit en Pergamon. Voor Rapid SL
Urinoir-elementen met ingebouwde drukspoeler kunnen
de bedieningsplaten artikelnummers 37 018 en 37 019
worden gebruikt.

Indien infrarood bediening gewenst wordt, dan moet de
pneumatische bodemklep uitgewisseld worden tegen een
mechanische variant, die meegeleverd wordt met de infrarood bedieningsplaat Surf artikelnummer 38 699 of Skate
RVS artikelnummer 38 698 SD. Aansluitend kunt u eenvoudig het magneetventiel op de traverse klikken en de bedieningplaat plaatsen.

Voor infrarood bediening kunt u de Tectron Skate 37 749SD
(230V) of 37 750SD (batterijvoeding) nemen.

Voor WC-elementen met ingebouwde drukspoeler kunt
u kiezen uit de bedieningsplaten met de artikelnummers
37 069, 38 393SD en 43 193.

Bij toepassingen van radar elektronica gebruikt u de
inbouwset artikelnummer 38 387 samen met de afbouwset
artikelnummer 38 386.

Toepassing elementen
Onderstaand schema geeft u een overzicht van de toepassingsgebieden van de verschillende elementen.
Systemen

Voorzetwand			

ommetselen
plaatafwerking
voor muur
voor muur
			

Inbouw

plaatafwerking
voor
systeemwand

systeemwand

schachtbouw

Vrijstaand 1)

Rapid SL WC met zware voet

+

+

+

+

+

+

Rapid SL WC/Bidet

+

+

+

+

+

-

Rapid SL wastafel/urinoir

+

+

+

+

+

-

Uniset

+

-

-

-

+

-

1) Vrijstaande toepassing kan uitsluitend in combinatie met een betonnen vloer!

Bovengenoemde bedieningselementen kunt u terugvinden in onze productcatalogus
of in de digitale catalogus op www.grohepro.nl

www.grohepro.nl

Algemene informatie
Indien u verdere informatie wenst, staan hiervoor een aantal middelen ter beschikking:

Productcatalogus
Het complete overzicht van het gehele leveringsprogramma.
Naast de in deze brochure genoemde WC- en Urinoirelementen, staan in de catalogus ook elementen voor bidet
en wastafel en gedetailleerde gegevens over verdere elementen en toebehoren. U kunt deze catalogus bestellen
onder artikelnummer 109839.
Internetsite www.grohepro.nl
Op deze site vindt u onder meer de digitale catalogus.
Deze catalogus geeft een compleet overzicht van het totale
GROHE leverprogramma, inclusief alle inbouwelementen.
Binnendienst voor vragen, service en onderdelen
Voor vragen kunt altijd contact opnemen met de GROHE
Binnendienst te Zoetermeer. Zij kunnen u van de benodigde
informatie voorzien en u advies geven. Maar ook voor
service en onderdelen kunt u bij hen terecht.
Buitendienst voor advies aan huis
Mocht u nadere, uitgebreide informatie wensen, dan kunt u
uiteraard ook een beroep doen op uw buitendienstadviseur.
Onze Accountmanagers staan tot uw beschikking voor het
geven van adviezen voor toepassing van inbouwelementen
in particuliere woningen en projecten.

Trainingen
Binnen alle beschikbare trainingen is er een speciale module
GROHE Spoelsystemen. Wilt u meer informatie dan kunt u
de Trainingsbrochure aanvragen via telefoon of e-mail:
trainingen-nl@grohe.com. U kunt echter ook een bezoekje
brengen aan site www.grohepro.nl, waar u onder
Trainingen tevens informatie kunt vinden en/of de brochure
kunt aanvragen.
GROHE digitale nieuwsbrief
Regelmatig verstuurt GROHE een digitale nieuwsbrief met
informatie over producten en techniek, aangevuld met actuele
onderwerpen zoals acties en een overzicht van belangrijke
vak- en consumentenbeurzen etc. U kunt zich voor deze
nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen naar
nieuwsbrief@grohe.com met daarin vermelding van naam,
adres en vestigingsplaats van uw organisatie en uw naam,
functie en e-mailadres. U blijft dan volledig op de hoogte
van alle ontwikkelingen.

RAPID SL WC-element geschikt voor elk wandtype
Universeel element voor enkelvoudige toepassing of meervoudige toepassing op rail

Bevestigingspunten voor wandbevestiging met traploze instelling vanaf de
voorzijde
Hoogteverstelling tot maximaal
200 mm, met automatische fixatie
Wateraansluiting naar keuze links,
rechts, boven of achter
Zonder gereedschap aansluiten van
stopkraan en slang
Pneumatisch bodemventiel
mogelijkheid tot
¥ Dual Flush spoeling
¥ Enkele spoeling
 raadstangen voor montage naar
D
keuze op 180 of 230 mm

Model- en prijs tekstwijzigingen voorbehouden. Met het oog op het milieu - chloorvrij gebleekt papier 09/07 - 109850. Copyright GROHE
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Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: 079 3680133
Fax: 079 3615129
E-mail: grohe-nl@grohe.com
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