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Information

Data:

Cena katalogowa 316 €

Subtitle Rapid SL do WC ściennego

Product code 38526000

Product url http://www.grohe.com/pl/7351/grohe/lazienki/system-instalacyjny-
rapid-sl/szczegoly-produktu/?product=38526-
D024&color=000&material=38526000

Kategoria Stelaże podtynkowe, syfony, akcesoria do spłuczek

Main packshot http://cdn08.grohe.com/lib/0/catalogue_p1/farbbild250/38526000.gif

Product description Rapid SL do WC ściennegoze spłuczką do WC 6 - 9 l do montażu
przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej wysokość
zabudowy 0,82 m rama stalowa, powlekana proszkowo,
samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu do montażu pojedynczego lub
szynowego z szybką regulacją i blokadą wysokości materiał
mocujący kontrola TÜV 2 sworznie mocujące WC mocowanie
ceramiki rozstaw śrub 180/230 mm kolanko odpływowe z
polietylenu DN 80 regulacja głębokości zabudowy kształtka
redukcyjna DN 80/100 zestaw dopływowy i odpływowy spłuczka do
WC, 6 - 9 l pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-
pojemn., Start/Stop lub bez przerywania uruchamianie z przodu lub
z góry przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu armatura I klasy
głośności zawnioskowany znak kontrolny izolowana
przeciwroszeniowo przyłącze wodne ½" z wbudowanym zaworem
kątowym i przyłączem skracana puszka rewizyjno-ochronna bez
wyposażenia do montażu przyściennego bez przycisku
uruchamiającego GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia
zużycia wody

Product category System Instalacyjny Rapid SL

Attributes



Category description Szeroki wybór wzorów Dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i
przyjemności podczas kąpieli pod prysznicem wybierz system
GROHE Rainshower®. Nasz szeroki wybór wielofunkcyjnych
systemów zawsze pozwala na dopasowanie systemu
odpowiadającego indywidualnym zwyczajom prysznicowym,
gustowi i sposobowi montażu. W celu zmaksymilizowania doznań
systemy Rainshower® z regulowanymi dyszami pozwalają na
komfortową kąpiel wszystkim członkom rodziny - bez względu na
ich wzrost. Potrzebujesz pretekstu, aby wziąć prysznic? Jest
mnóstwo powodów, aby wziąć orzeźwiający prysznic dzięki
produktom GROHE. Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży Pobierz
Broszurę GROHE Szeroki wybór stylów baterii łazienkowych
Kolekcje baterii łazienkowych GROHE oferują szeroki wybór stylów
w każdej kategorii. Wybierz baterię łazienkową GROHE dla
maksymalnego komfortu Nasza firma nieustannie wprowadza
nowe, fascynujące technologie, które przynoszą klientom szereg
wymiernych korzyści. Baterie GROHE - dożywotnia gwarancja
jakości Nasze baterie i armatura są zaprojektowane z myślą o
dożywotniej trwałości, zmniejszając tym samym potrzebę ich
wymiany. W procesie powstawania nowego produktu wszystkie
nowe materiały i części składowe zostają poddane testom
materiału i funkcjonalności, aby zagwarantować spełnienie naszych
wysokich standardów jakości. Baterie GROHE zostają poddane
szczegółowym testom trwałości, odwzorowującym funkcjonowanie
produktów w warunkach intensywnego długoletniego użytkowania.
W ten sposób otrzymujemy gwarancję, że nasze produkty będą
działać perfekcyjnie przez lata. Jeżeli produkt przestanie być
produkowany, wszystkie części zamienne pozostaną dostępne
przez okres 10 lat (15 lat dla części wewnętrznych), dzięki naszej
gwarancji na części wymienne. Wielokrotnie nagradzane modele
baterii Oferujemy modele pasujące do różnych stylów łazienek.
Aby ułatwić Państwu wybór, nasze kolekcje zostały podzielone na
trzy odrębne grupy pod względem stylu: Cosmopolitan
Contemporary Authentic Wielokrotnie nagradzane projekty Nasze
kolekcje są nieustannie wyróżniane licznymi międzynarodowymi
nagrodami za design, wyrażający harmonię jakości, technologii i
stylu. DNA stylu GROHE Ciągłość naszego portfolio opiera się na
konsekwentnym wykorzystaniu w projektach trzech elementów:
koła, rombu i kąta 7º. Oszczędzaj wodę i energię z GROHE
Wszystkie produkty GROHE są zaprojektowane tak, aby zużywały
jak najmniej wody i energii. Aby zmaksymalizować  oszczędność
zasobów wybi

Product category url http://www.grohe.com/pl/6817/grohe/lazienki/system-instalacyjny-
rapid-sl/

Produkt - Dane:

Nazwa produktu (długa - pełna) GROHE Rapid SL - stelaż podtynkowy do WC wiszącej

Seria Rapid SL

EAN 4005176291050



Dodatkowe informacje W przypadku montażu miski bez kołnierza, możliwa
konieczność zastosowania kryzy tłumiącej (42074000),
która zapobiegnie rozchlapywaniu wody podczas
spłukiwania.

O Producencie:

Gwarancja 5 lat

Dane Techniczne:

Numer katalogowy 38526000

Stelaże Rapid Sl I Uniset :

Przeznaczenie Montaż WC ściennej

Uruchamianie ręczne

Skracana puszka rewizyjno - ochronna tak

Typ montażu przyścienny albo w ścianie szkieletowej

Montaż pojedynczy lub szynowy

Sposób montażu zwykły

Rama rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

Obudowa styropianowa, wyciszająca o zwartej konstrukcji

Typ zabudowy sucha

Montaż wstępny kompletny

Przyłącza do obiektu z przestawialną wysokością

Regulacja wysokości tak

Blokada wysokości tak

Materiał mocujący tak

Kontrola TUV tak

Mocowanie ceramiki sworznie mocujące

Rozstaw śrub do mocowania ceramiki 180/230 mm

Kolanko odpływowe polietylenowe

Średnica kolanka 90 mm

Kształtka redukcyjna tak

Średnica kształtki redukcyjnej 90/110 mm

Zestaw odpływowy tak

Zestaw dopływowy tak

Przyłaczenie dopływu tak

Przyłącze wody tak

Średnica przyłącza wody ½"

Rodzaj przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym



Szyna montażowa

Osprzęt mocujący do szyny ściennej do montażu pojedynczego

Regulacja wysokości szyny montażowej tak

Skrzynka instalacyjna z uszczelką

Szerokość 500 mm

Wysokość zabudowy 0,82 m

Głębokość zabudowy regulowana

Spłuczka nie
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