Slimme techniek voor eenvoudigere installatie:
GROHE voegt innovatieve oplossingen toe aan het Rapid SL-gamma
Slimme techniek voor zoveel mogelijk flexibiliteit in het ontwerp van moderne badkamers:
daar draait het om bij het GROHE Rapid SL-installatiesysteem. Nu heeft GROHE aan het
gamma een aantal innovatieve oplossingen toegevoegd. Ze omvatten een nieuw Rapid SLframe en een uitgebreide draadloze afstandsbediening voor toiletten voor mindervaliden
evenals een geurafzuigingseenheid met geactiveerde koolstoffilter voor ongeventileerde
badkamers.
Ongecompliceerde en efficiënte installatie
Rapid SL is nu ook uitgerust met een aantal doordachte technologieën om het professionele
installateurs nog makkelijker te maken. Ten eerste is er een wc-element met in de fabriek
gemonteerde bevestigingspanelen om samen met het frame achter de wand te installeren. De
houten panelen zorgen voor eenvoudige bevestiging van wand- en steunbeugels tot op een
onderlinge afstand van 70 centimeter. Bovendien kan het spoelvolume van de integrale stortbak
nu worden ingesteld op negen liter naast de eerdere zes liter, wat vooral in gebouwen met oudere
afvoerleidingen voordelen oplevert.
Het nieuwe Rapid SL-element geeft de klanten nog meer flexibiliteit bij het kiezen van de juiste wcbedieningsplaten. Het systeem is compatibel met alle GROHE-bedieningsplaten voor enkel en
dubbel spoelen. De platen kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden, al
naargelang wat het beste past bij de badkamerinrichting. Personen met een lichamelijke beperking
hebben steun nodig om zich in sanitaire ruimten zelfstandig en veilig te verplaatsen. Verschillende
innovaties van GROHE bieden zo'n steun. Denk maar aan een infraroodbediening waarmee men
met een eenvoudig handgebaar kan spoelen of een draadloze bedieningsknop die gemakkelijk
geïnstalleerd kan worden op een wandbeugel of op een gemakkelijk te bereiken plek op de muur.
Alle nieuwe producten die aan de Rapid SL-productlijn zijn toegevoegd, zijn zowel geschikt voor
residentiële badkamers als openbare toiletten en zorginstellingen.
Frisse lucht voor ingesloten badkamers
De GROHE Rapid SL zorgt voor frisse lucht in slecht of ongeventileerde badkamers in de vorm
van een wc-montageframe met een geïntegreerde geurafzuigingseenheid. De lucht wordt
rechtstreeks uit de wc-pot gehaald, gaat door een actieve koolfilter en keert daarna terug naar de
kamer via roosters aan weerszijden van de bedieningsplaat. Een gewichtsdetectiesysteem in het
frame activeert automatisch de afzuigventilator telkens als het toilet wordt gebruikt. Om de klanten
zoveel mogelijk vrijheid te geven in het kiezen van hun badkamerinrichting biedt GROHE een breed
scala van compatibele spoelplaten aan met manuele of elektronische bediening. De GROHE
Fresh-technologie voor gemakkelijke toilethygiëne en -netheid kan ook geïntegreerd worden.
Volledig verborgen achter de muur, in tegenstelling tot extern gemonteerde ventilatiesystemen, is
dit vooral voor ingesloten badkamers een discrete oplossing.
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Glazen modules voor een stijlvol badkamerontwerp
Een verfijnde glazen module voor de wand achter het toilet is een andere toevoeging aan het
GROHE-gamma. Hij is zowel geschikt voor residentiële als hotelbadkamers en is verkrijgbaar in
twee versies: Moon White en Velvet Black, voor een perfecte combinatie met de gelijknamige
afwerking op de kranen uit het exclusieve GROHE SPA®-gamma. De nieuwe glazen module is
een stijlvolle optie voor nieuwe en heringerichte badkamers. Hij bestaat uit twee elementen. Het
laagste wordt permanent geïnstalleerd, terwijl het bovenste verwijderd kan worden voor het
onderhoud van de stortbak. De spoelbediening bevindt zich in het bovenste glazen paneel.
De nieuwste toevoeging aan het Rapid SL-gamma van GROHE biedt nu nog meer mogelijkheid
voor badkamerontwerp op maat en efficiënt gebruik door professionele installateurs.
Klik hier om de foto's in HR te downloaden.
Noot (niet voor publicatie)
Voor meer informatie contacteer Kirsten Van Pee per mail kvp@twocents.be of telefonisch op +32
2 773 50 29.
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