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Tüm seviyelerdeki ihtiyaçlarınız için.
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Metris. Hansgrohe

Su her gün var olmamızın temel parçasıdır ve tek bir amaca değil 
binlerce farklı alana hizmet eder. Neyse ki Metris modelleri de 
tıpkı suyun kullanımı gibi günlük ihtiyaçlarımıza cevap verir. Daha 
fazla ihtiyaçlarımızdan ödün vermemize gerek yok, M etris tam 
olarak size ve ihtiyaçlarınıza uygun batarya yüksekliği bulmanızı 
sağlar. Hansgrohe’de biz bu ekstra kişisel kullanım alanına bir 
isim verdik: ComfortZone.

Su değerli bir kaynaktır ve biz suya büyük değer veriyoruz.  
Bu değer öyleki su tüketimimiz dakikada 5 litreyi asla geçmez. 
EcoSmart suyu daha verimli kullanmak ve su sarfiyatını % 60 
oranında azaltmak üzere geliştirilmiş bir teknolojidir. Ürünlerimiz 
ile ne kadar enerji ve su tasarrufu yapabiliceğinizi keşfetmek için 
hansgrohe-int.com/savings-calculator sitemizi ziyaret ediniz.

Hangi yük-
seklik sizin 
için yeterli
Yeni Metris ürün gamı. Sizin, keşfetmeniz için.
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Uzun gövde ComfortZone 260 ile çok büyük bir özgürlük sunar. Öyle ki, bu yüksek 
gövde ile rahatlıkla vazo doldurulur. Öyle ki Lavaboda rahatlıkla saçlarınızı 
yıkayabilrisiniz. Öyle ki ComfortZone’un size sağladığı özgür alanın keyfini çıkarırsınız. 
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Tek başına uzun bir gövde beklentilerinizi karşılamaz, biz size daha fazla hareket 
özgürlüğü için dönebilir gaga tavsiye ederiz. ComfortZone 230 ve dönebilir gaga 
ile geniş balık fanusunu kolayca doldurursunuz.
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Bataryanın size kazandırdığı ekstra alan, günlük ev işleriniz için idealdir. Örneğin 
geniş  sulama kabınızı kolaylıkla doldurabilirsiniz ve bu ComfortZone 200’ün size 
sağladığı kolaylıklardan sadece bir tanesi olur.
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Mesela, traş olurken daha fazla özgürlük ve hareket alanı arıyorsanız ComfortZone110 
sizin için ideal. Bu fazladan gelen ekstra alan hergün kazanacağınız ekstra özgürlük 
demektir.
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Hatta daha küçük bir alanda bile konfor sağlanabilir. Bu mekan sadece el yıkamak 
gibi klasik bir amaca hizmet eder, ama aynı zamanda misafir banyonuza katacağınız 
zarafet ve şıklık anlamına da gelir.

Metris 100
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Metris. Hansgrohe

Her banyonun, kendine özgü atmosferi, kendi düzeni, Şekli  
ve renkleri vardır. Önemli olan, Banyonuzda kendinizi rahat 
hissetmeniz ve günlük yaşamın stresini geride bırakabilmeniz
dir. Kendi ferah alanınızı bulmanızı kolaylaştırmak için biz 
Hansgrohe’de tasarım dünyasını geliştirdik. 

Farklı şekiller ve çizgilerimi yoksa organik formlarımı tercih 
ettiğinize karar verin. Minimalist neşeli bir tasarımımı yoksa 
klasik çizgilerimi seviyorsunuz? Bizim için tek bir açıklama var 
tasarım dünyamız çeşitli kişilikler için tam olarak tasarlanmış 
olmak zorunda.

Tasarım dünyası



Bu ürün yelpazesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.hansgrohe-int.com 
sitesini ziyaret edin

Küvetler için

Metris® 3-Delikli 
miks küvet kenarı banyo bataryası
# 31190000

Metris® Tek kollu 
banyo bataryası 
Aplike montaj için 
# 31480000

Ecostat® Select 
Aplike Termostatik  
banyo bataryası 
Aplike montaj için 
# 13141, 000, 400

Metris® Tek kollu 
banyo bataryası
Ankastre montaj için  
# 31493000

Metris® 4-Delikli 
küvet kenarı banyo bataryası
# 31442000

PuraVida® 
El duşu
# 28558, 000, 400
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Duşlar için

Ecostat® Select 
Aplike termostatik duş bataryası 
# 13161, 000, 400

Metris® Tek kollu 
duş bataryası
Aplike montaj için 
# 31680000

Metris® Tek kollu 
duş bataryası
Ankastre montaj için 
# 31685000

Raindance® Select 
Showerpipe 360 
# 27112, 000, 400

Haziran 2011’den itibaren

Raindance® Select
Raindance Select 150 Unica Set  
90 cm # 27803, 000, 400 
65 cm # 27802, 000, 400 
(resmi yok)

Mayıs 2011’den itibaren

Termostatik duş 
bataryası 
# 31572000

Bu ürün yelpazesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.hansgrohe-int.com 
sitesini ziyaret edin



Metris® 110
Tek kollu lavabo bataryası 
# 31080000

Metris® 230
Tek kollu lavabo bataryası 
Dönebilir kuğu boyun  
# 31087000

Metris® 200
Tek kollu lavabo bataryası 
# 31183000

Metris® 100
Tek kollu lavabo bataryası 
Küçük lavabolar için 
# 31088000

Metris® 260
Tek kollu lavabo bataryası 
# 31082000

Lavabo bataryası

Bu ürün yelpazesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.hansgrohe-int.com 
sitesini ziyaret edin
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Metris® 260 
Çanak lavaboların arkasında

Metris® 230 
Lavaboların üzerinde

Metris® 200 
Çanak lavabolar ile

Metris® 110 
Tezgah üstü lavabolar ile

Hangi batarya, Hangi lavabo?

Sadece doğru kombine edilen Metris bataryalar beklentilerinize cevap verebilir. Seramik tavsiyelerimiz kesin değildir fakat 
görsel yönergeler size mükemmel kombinasyonu bulmak için hizmet eder. hansgrohe-keramikempfehlungen.com 
kendi rüya kombinasyonunuzu keşfedin.

Hansgrohe tavsiyeleri.

Dizayn Ev Gereçleri San. ve Tic. Ltd. · Şti. Ortaklar cad. Bahçeler sok. no:17/2 · Mecidiyeköy İstanbul  
Tel: 0212 273 07 30 PBX · Faks: 0212 273 07 40 · www.hansgrohetr.com
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