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 Lavabo ve musluk arasın -
daki kullanılan kişisel alanı 
 tanımlar. Her düzey  ihtiyaç 
için. 

 Dolgun, zengin damlalar; yumu-
şak ve, sıçramayan jet yaratmak 
için, havayı cömert miktarlarda 
su ile karışt ır ır. 

 Yoğun etkili masaj spreyi. 

 Yumuşak spreyin 
bol akışı. 

 Dinamik canlandırıcı 
masaj spreyi. 

 Sprey modları 

 Teknolojiler 

 Farklı bir akış tipine ya 
da farklı duş başlığına 
 anında geçiş. 

 Kireç kalıntıları silikon 
uçların kolayca ovalan-
masıyla rahatça temiz-
lenir. 

 Bataryayı açtığınızda yalnız-
ca soğuk su gelir. Sıcak su ise 
sadece ihtiyaç duyduğunuzda 
 çevirerek. 

 Saçınızdan şampuanı 
durulamak için mükemmel. 

 Yumuşak duş yağmuru ve dina-
mik sprey kombinasyonu. 

 Havayla zenginleştirilmiş 
yumuşak bir yağmur. 

 Su ve enerji tasarrufu sağ-
lamak için akışı limitler. 
Uzun ömürlü zevk için. 

 Vücudunuzun tamamen iyi -
leştirici damlalar içerisinde 
kalması için suyu geniş duş 
diskine dağıtır. 

 Cömert akışla kaplanmak 
için güçlü bir şelale akım 
duş spreyi. 

 Genişliğinizi tam olarak 
kaplayan yumuşak duş 
yağmuru. 

Whirl

Select

Rain
Air XL
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 Hansgrohe – 
bir marka ve bir söz. 

 Hansgrohe adı dünya çapında en 
Iyi tasarım, akıllı fonksiyon ve mükemmel 
kullanım kolaylığı olarak bilinmektedir. 
Suyu yeniden keşfetmeyi hiç bir zaman 
bırakmadığımız ve daha iyi tasarladığı -
mız için, bu broşürde son derece kalite -
li birçok mükemmel ürün sizleri bekliyor. 
Örneğin Select teknolojimiz: Banyo ve 
mutfakta daha fazla keyif ve özgürlük su-

nan basit bir tuş. Devam eden sayfalarda 
Hansgrohe ürününün yenilikçi ve yüksek 
kaliteli teknolojiyi, ödül almış estetiğiyle 
keşfedin.  

 Keyifle okuyun! 

 Richard Grohe 

 Banyoda küçük bir tuş büyük keyif sunuyor. 

 Bu katalogun - video ve ilginç uygulamalarla bir likte iPad versiyonu da bulunmaktadır. 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 
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 10 duş unsuru ve tercih 

 10 duş unsuru 
ve tercih .
 En sevdiğiniz duş sistemi nedir? 

 Hansgrohe olarak size mükemmel 
duş keyfini hazırlamak için herşeyi yapı -
yoruz. Bunun Için 8 ülkede piyasa araş-
tırmaları yapıyor, dünya çapında 700 

ürün test ediciyle birlikte çalışıyor, 1.3 
milyondan fazla cevabı değerlendiriyor 
ve her gün Hansgrohe Aquademie‘de 
ShowerWorld‘da duş alışkanlıkları hak-

kında tüketicilerle bire bir görüşmeler ya-
pıyoruz. Bunlardan aşağıdaki 10 şaşır tıcı 
gerçek ortaya çıktı: 

 Dünya or talamasında Insanlar günlük 70 dakikalarını 
banyoda geçiriyorlar. 

 Insanların yüzde kırk yedisinin sabahları en sevdiği 
zaman duş aldıkları zaman. 

 Ortalama olarak erkekler 12.66 dakika ve kadınlar 
13.27 dakika duş alıyorlar. 

 %20 den fazla insan banyoda rahat bir köşe ve outrma 
alanı istiyor. 

 Beş kişiden üçü duşta şarkı söylüyor. 

 13.27 dak. 

 12.66 dak. 

Shhhower
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 10 duş unsuru ve tercih 

 Kaynaklar: Hansgrohe Global Duş Araşt ırması 2014/trnd projesi D -A -CH 2013: ürün test i Raindance Select E 120 

 Insanların % 53’ü RainAir’ in duşta favo -
rileri olduğunu bildirdi. 

 % 94 Select butonu, geleneksel armatür 
ayarına tercih ediliyor. 

 Insanları %17 duşun esin kaynağı oldu-
ğunu söylüyor. 

 “Raindance duş başlıklarında özel olan nedir? Adından da an-
laşıldığı gibi: suyu açtığınızda duş alt ında dans etmeye başlar-
sınız ve bunu her sabah yaparsınz (şayet her sabah duş alıyor-
sanız)… isteseniz şarkı da söyleyebilirsiniz”. 

 Ürün tesi “HvdrC”, 2013 ürün trnd. 

 KOLAY KULLANIM 
 RAINAIR SPREY 

 BÜYÜK DUŞ BAŞLIKLARI 

 IYI KALITE 

 FARKLI DUŞ ŞEKILLERI 

 YUMUŞAK SPREY  KEYIFLI DUŞ 

 EL
E 

R
A

H
A

T 
U

Y
U

M
LU

 

 SELECT BUTON 

 KOLAY DEĞIŞTIRILEN DUŞ BAŞLIĞI 

 Hansgrohe ürünlerinden hangisi sizi daha çok ikna et ti? 



6

 Kalite: Hansgrohe .

 Quality – Made by Hansgrohe 

 Sizin Için mükemmel olarak ge-
liştirilmiş ürünler üretiyoruz. uzun kulla-
nım ömürlü ürünler, mükemmel tasarım 
ve yüksek kullanım rahatlığı. Bunun için 
Schwarz wald’daki merkezimizde ve bü-
tün dünyadaki şubelerimizde büyük bir 
şevkle araştırıyor, test ediyor ve üretiyo-
ruz. 

 GELENEK 
 Uzun ömürlü ve dayanıkl ı olarak ta -
sarlanmış ürünlerimize güvenebil irs i -
niz. 1901 yı l ından beri bütün dünya -
daki insanlar ürünlerimize hayranlık 
duymaktadır. 

 TASARIM 
 Her gün ürünlerimizin şekil ve kali tesinin 
key f ini çıkarın. Bunun için uzun zaman -
dır, estet ik tutkumuzun uluslararası tasa -
r ım ödülleriyle onurlandır ı lan ünlü tasa -
r ımcılarla bir l ikte çalış ıyoruz. iF ranking 
sıralamasında ise Hansgrohe sıhhi tesisat 
ürünleri arasında en iyi üret ici olarak be -
l ir t i lmişt ir. 

 Beklentileriniz 
ölçümüzdür. 
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 Quality – Made by Hansgrohe 

 TEST MERKEZİ 
 Ürünlerin mükemmel şekilde çalışması 
önemlidir. Bunun için sizin de yardımı -
nızla test ler yapıyoruz. 

 ÜRETİM 
 Ürünlerimizi uzun süre keyif le kul -
lanmanız için bütün dünyadaki 
üret im merkezlerimizde aynı yük-
sek Hansgrohe standar t lar ını uy -
guluyoruz. 

 ÜRÜN KLASİĞİ 
 Öne çıkan tasarım, yüksek iş levsell ik ve t i t iz 
üret imimizle yı l lar boyu süren su kef i yaşayın. 

 GELİŞİM 
 Ürünleimizin kullanımında, onları geliş -
t irdiğimizde aldığımız keyif kadar keyif 
almanızı ist iyoruz. 





Sadece keyif 
için ayarlandı:
Duş keyfi.
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 Duş keyfi .  Duş teknolojileri 

 En son duş teknolojimiz: 
Select. 
 Banyodaki en güzel karar 

 En son aşamamız su kullanımında 
sadece devrim yaratan değil, aynı za-
manda konfor ve kullanımda yeni ölçüleri 

de oluşturan şık bir düğme. Select butonu 
üzerinden, tek bir dokunuşla su akış biçi -
mini değiştirebilir, farklı duş başlıkları se -

çebilir ya da su akışını hassas şekilde baş-
latıp, durudurabilirsiniz. Su hiç bu kadar 
keyifli olmamıştı. 

 El ve tepe duşlarında su akışı tek bir tuş dokunuşuyla değişmektedir. 

 ShowerTablet’te bulunan bir Select butonu ya da ShowerSelect termostatlarında birden fazla butonla duş başlığı açılıp kapanır. 
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Duş keyfi. Duş teknolojileri

El duşları
16. sayfadan it ibaren

Tepe Duşları
20. sayfadan it ibaren

Ankastre duş sistemleri
34. sayfadan it ibaren

Duş kolonları
24. sayfadan it ibaren

Aplike duş sistemleri
30. sayfadan it ibaren
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 Duş keyfi .  Duş teknolojileri 

 Daha fazla duş teknolojisi .
 Suya olan ihtiras, banyoda yenilik. 

AirPower. 

 Duş başlığının sprey diski üzerinden akan 
suya hava karıştırır. Hava ile dolu bu su 
damlaları daha hafif ve yumuşaktır. Bu 
durum sadece iyi bir duygu vermekle kal -
mamakta, aynı zamanda suyun daha etki -
li ve düz akmasını sağlamaktadır. 

QuickClean. 

 Duş başlıklarımızın sprey ağızlarında es-
nek silikon çıkışlar bulunmaktadır. Her-
hangi bir birikinti kolayca ovularak te -
mizlenmektedir. Kireçsiz ürünler sadece 
daha iyi görünmekle kalmayıp, aynı za-
manda daha iyi çalışmakta ve daha fazla 
dayanmaktadır. 
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 Duş keyfi .  Duş teknolojileri 

EcoSmart.

 Henüz 1987 yılında – su tasarrufu bir 
kamu sorunu değilken – Hansgrohe, di -
ğerleriyle karşılaştırıldığında sadece yarı 
oranında su tüketen ve ısıtma için kullanı -
lan enerjiden tasarruf eden Mistral Eco’yu 
geliştirdi. Günümüzde, EcoSmart duşları 
dakikada sadece dokuz ya da on litre su 
tüketmekte ve %60 oranında su ve enerji 
tasarrufu yapmaktadır. 

XXL Performance.

 Suyun geniş bir alanda akıllıca dağıtılma-
sıyla, bütün vücut bir rahatlama hissi ya-
şamaktadır. Harika bir duş keyfi oluşmak-
tadır. 

 EcoSmart teknolojisi 
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 Duş keyfi .  Duşlar 

 Bin farklı şekilde, 
damlalara izin verin. 
 Mükemmel duş konfigürasyonunuzu ve buna uygun kumanda mekanizmasını seçin. 

 Yumuşak yaz yağmuru, güçlü bir 
şelale ya da canlandırıcı bir duş? Mükem-
mel duş hakkındaki düşünceniz ne olursa 
olsun, duş başlığı seçeneklerimizle hayal -

lerinizi gerçek bir duş keyfine dönüştürür-
sünüz. Size uyan duş başlığı kombinasyo-
nuyla, kendi duşunuzu tasarlayın. 

 El duşları ve 
duş  setleri 
 Küçük çözüm, ancak büyük bir du-
şun  konforuna eşit – ve sadece duvara 
monte. 

 Tepe Duşu 

 Ferahlatıcı veya dinlendirici – çünkü 
her gün farklı bir duşu hak ediyorsunuz. 
 Duvar içinde ankastre kurulum. 

 Showerpipe ve 
Duş Paneli 
 Mükemmellikte duş keyfi – Mevcut su 
bağlantıları üzerinden hızlı ve basit mon-
taj. Tadilat için ideal. 

 Aplike duş 
sistemleri  
 Mevcut bağlantılara en iyi şekilde uyar. 
Yeni bir duş deneyimi için en kolay yol. 

 Ankastre duş 
sistemleri 
 Armatür gövdesi duvarda görünmez – 
Duş altında tam bir hareket serbestliği 
sağlar. 
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 Duş keyfi .  El duşları ve duş setleri 

 El duşlarımız: 
 Dokunabileceğiniz yenilik. 
 Küçük bir düğme ile yaşanan tarifsiz duş keyfi. 

 El duşlarında yeni Select teknolo-
jisi şimdi duş almayı daha da keyifli hale 
getiriyor. Sprey diskini çevirmenize gerek 
kalmadan, şimdi tek bir butona dokuna-
rak su akış şekillerini değiştirebilirsiniz. 

Yuvarlak ya da köşeli, tam krom ya da 
krom parlaklığında beyaz sprey diski. Bu 
şekilde göz zevkine de hitap ediyor. Çev-
reye de zarar vermiyor: EcoSmart ürün 
çeşidi akıllı akış sınırlamasıyla su tüketimi-

ni %60a kadar azaltmaktadır. 

 www.hansgrohe.com.tr/select 

Raindance® Select E 120 3jet  El duşu 

 Küçük sprey jet lerinden gelen ve 
şampuanı tamamen durulayan 

güçlü yağmur duşu. 

 Gerginliğ inizi or tadan kal -
dıracak döner jet lerden ge -

len yoğ un masaj spreyi. 

 Geniş sprey jet lerinden keyfi -
ni çıkara cağınız, havayla zen -
ginleşt ir i lmiş damlalardan olu -

şan nazik bir yağmur duşu. 

 Tek bir buton dokunuşuyla su akış 
şeklini hissederek değişt ir in .

 YENI Whirl

Select

 Kodu tarayın ve ürün f ilmini izleyin 



WhirlWhirl
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Duş keyfi. El duşları ve duş setleri

Keyif veren duş.

Keyfine düşkün kullanıcılar zamanlarını ban-
yoda geçirir ve rahatlamanın peşinde koşar-
lar. Günün stresini su ile damla damla atar-
lar. Su yağmur gibi başlarından aşağıya 
aktığında hiçbir şey ve hiç kimse onları ra-
hatsız edemez. Sadece vücut bakımıyla ilgi -
lenmezler ayrıca ruhlarının da su ile şımar-
tılmasını isterler. Bol ve yumuşak su veren 
RainAir spreyi onlar için en uygunudur.

Gerçekçi duş.

Gerçekçi duş alıcı duşun altına girdiğinde ta-
mamen canlanmak ister. Bazen sadece bir 
kaç dakikada istedikleri sonuça ulaşırlar. Du-
şun onlar için anında etkisi vardır. Örneğin 
şampuan hemen durulanmalıdır yoksa sabır-
sızlanırlar. Güçlü Rain spreyi onlar için bi -
rebirdir.

Odak merkezli duş.

Bir odak merkezli kullanıcı için gerçek duş 
gerçekten yoğun olandır. Derinliklere iner 
ve diplerde kalan gerilimi su ile atar ya da 
iş sonrası yorgunluğunu sonlandırır. Duştan 
çıktıklarında tamamen gevşemiş olmayı, tüm 
düşünce ve streslerinden arınmış olmayı ve 
gece için veya spor için hazır olmayı ister-
ler. Whirl spreyi onlara hedeflenmiş bir ma-
saj sağlayacaktır.

Uygulamalı duş laboratuvarından: En güzel şekliyle su

Hansgrohe duş laboratuarındaki araştırmalar üç farklı duş tipini or taya çıkar tmıştır.
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Duş keyfi. El duşları ve duş setleri

Raindance® Select E 150 3jet El duşu 
# 26550, -000, -400 
# 26551, -000, -400 EcoSmar t (resmi yok)
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 120 3jet El duşu 
# 26530, -000, -400 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t (resmi yok)
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 150/Unica® ’S Puro Set 
# 27803, -000, -400 0,90 m 
# 27802, -000, -400 0,65 m (resmi yok)
 
 
 

   

   

Raindance® Select S 150 3jet El duşu 
# 28587, -000, -400 
# 28588, -000, -400 EcoSmar t (resmi yok)
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro Set  
# 26621, -000, -400 0,90 m 
# 26620, -000, -400 0,65 m (resmi yok) 
# 26623, -000, -400 EcoSmar t 0,90 m (resmi yok) 
# 26622, -000, -400 EcoSmar t 0,65 m (resmi yok)
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 120 3jet El duşu 
# 26520, -000, -400 
# 26521, -000, -400 EcoSmar t (resmi yok)

 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 150/Unica® ’S Puro Set  
# 27857, -000, -400 0,90 m 
# 27856, -000, -400 0,65 m (resmi yok)
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® Select S 120/Unica® ’S Puro Set  
# 26631, -000, -400 0,90 m 
# 26630, -000, -400 0,65 m (resmi yok) 
# 26633, -000, -400 EcoSmar t 0,90 m (resmi yok) 
# 26632, -000, -400 EcoSmar t 0,65 m (resmi yok)
 
 
 

     

   

Raindance® Select
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 Duş keyfi .  El duşları ve duş setleri 

Croma® 100 Vario/Unica® ’C  Set 
# 27771, -000  0,90 m 
# 27772, -000  0,65 m   (resmi yok) 
# 27653, -000 EcoSmar t  0,90 m   (resmi yok) 
# 27776, -000 EcoSmar t  0,65 m   (resmi yok) 

 

     

Croma® 100 Vario  El duşu 
# 28535, -000
# 28537, -000 EcoSmar t  (resmi yok) 

 

     

 

Crometta® 85 Vario  El duşu 
# 28562, -000
# 28607, -000 EcoSmar t  (resmi yok) 

 

 

Crometta® 85 Vario/Unica® ’Crometta  Set 
# 27762, -000  0,90 m 
# 27763, -000  0,65 m   (resmi yok) 

 

 Güzelliğin iki yüzü vardır. 
 Raindance Select ele ve baş üstü duş başlıkları tam krom yada 
krom parlaklığında beyaz duş başlık yüzeyleri olarak bulunmak-
tadır. 

 Her siparişi içeren 8 haneli numara (#) ürün yüzey kaplama 
rengini belirler.   Örneğin.  28500, -000 =  Krom 
000  Krom  | 400  Beyaz/Krom 

Croma® 100 Multi/Unica® ’C  Set 
# 27774, -000  0,90 m 
# 27775, -000  0,65 m   (resmi yok) 
# 27655, -000 EcoSmar t  0,90 m   (resmi yok) 
# 27777, -000 EcoSmar t  0,65 m   (resmi yok) 

 

   

Croma® 100 Multi  El duşu 
# 28536, -000
# 28538, -000 EcoSmar t  (resmi yok) 

 

   

 Krom .  Beyaz/Krom .

Croma® 100

Crometta® 85
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Duş keyfi. Tepe Duşları

Tepe Duşları 
Dünyanın en güzel yağmuru.
Tek bir dokunuşla en güzel su keyfini yaşayın.

Şimdi Hansgrohe duş başlıklarında 
Sprey tipi bir butonla ayarlanabiliyor. Bü-
tün sprey diski üzerinden tam yüzeyli akış. 
RainStream on iki ferah bol akış ile omuz-
larınızdaki yükü alır. Duş deneyiminin çok 
yönlü olması kadar, duş başlığı görünü-

mü de çok yönlüdür: Klasik yuvarlak seçe-
nek ya da modern köşeli şekil; krom yada 
krom parlaklığında beyaz duş yüzeyi. Ek 
olarak kenarlarda şık görünümlü krom 
kaplama çekici bir dalgalı görünüm ver-
mektedir. Sökülebilen ve kolay temizlene-

bilen sprey diski uzun ömürlüdür ve kalıcı 
bir güzellik vermektedir.

www.hansgrohe.com.tr/select

Raindance® Select E 300 3jet Tepe duşu

Küçük sprey jet lerinden gelen ve 
şampuanı tamamen durulayan  
güçlü yağmur duşu.

12 yatay sprey çıkış ından ge -
len şelale şeklindeki rahatlama.

Geniş sprey jet lerinden keyfi -
ni çıkara cağınız, havayla zen -
ginleşt ir i lmiş damlalardan olu -
şan nazik bir yağmur duşu.

Dakikalar içinde farklı sprey t i -
pini seçmek için düğmeye yapı -
lan tek bir dokunuşla keyfi tadın.

YENI

Select



21

Duş keyfi. Tepe Duşları

Tepe duşları herkes için doğru sprey tipine sahiptir.

RainAir.

RainAir çıkışlarından dökülen her damla bü-
yük, geniş bir ağızdan geçmekte ve bu ara-
da bolca hava almaktadır. Bu şekilde özel -
likle yumuşak bir duş yağmuru oluşmaktadır.

Rain.

Yeni Rain sprey, suyu güçlü özellikleriyle yo-
ğunlaştırmaktadır. Küçük, dar çıkış ağızla-
rından çıkan su güçlü ve hızlı bir serinleme 
sağlarken, şampuanı da en iyi şekilde temiz-
lemektedir.

RainStream.

12 özellikle geniş sprey alanından yumu-
şak ancak yine de güçlü damlalar akmakta-
dır. Bu geniş sprey ağızları ile su başınıza ve 
omuzunuza değdiğinde günün yükünü üzeri -
nizden almaktadır.

Sprey tipleri: Güzellik bakanın gözündedir.
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 Duş keyfi .  Tepe Duşları 

Raindance®

Raindance® Select E 300 2jet  Tepe duşu 
# 27385, -000, -400  duş dirseği 390 mm 
# 27384, -000, -400  Tavan bağlantıs ı i le 100 mm  
 (resmi yok) 

     

 

Raindance® E 360 Air 1jet  Tepe duşu  
# 27376, -000  duş dirseği 390 mm 
# 27381, -000  Tavan bağlantıs ı i le 100 mm  
 (resmi yok) 

   

Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
600 mm  Tepe duşu  
# 26117, -000  ış ıklı 
# 26115, -000  ış ıksız   (resmi yok) 

   

   

Raindance® E 420 Air 2jet  Tepe duşu  
# 27373, -000  duş dirseği 385 mm 
 iBox universal iç set 

   

   

iBox

Raindance® Select S 300 2jet  Tepe duşu  
# 27378, -000, -400  duş dirseği 390 mm 
# 27337, -000, -400  Tavan bağlantıs ı i le 100 mm  
 (resmi yok) 

     

 

Raindance® Rainmaker® 260 Air 1jet 
260 x 260 mm  Tepe duşu  
# 26472, -000
# 26481, -000 EcoSmar t

     

Raindance® Select E 300 3jet  Tepe duşu  
# 26468, -000, -400  duş dirseği 390 mm 
 iBox universal iç set 

     

     

iBox

Raindance® E 420 Air 1jet  Tepe duşu  
# 27372, -000  duş dirseği 385 mm 

   

Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
680 x 460 mm  Tepe duşu  
# 28418, -000  ış ıklı 
# 28417, -000  ış ıksız   (resmi yok) 

   

   

Raindance® Select S 240 2jet  Tepe duşu  
# 26466, -000, -400  duş dirseği 390 mm 
# 26470, -000, -400 EcoSmar t  duş dirseği 390 mm  
 (resmi yok) 
# 26467, -000, -400   Tavan bağlantıs ı i le 100 mm  
 (resmi yok) 
# 26469, -000, -400 EcoSmar t  Tavan bağlantıs ı i le 
100 mm   (resmi yok) 

       

 

Raindance® Royale 350 Air 1jet 
 Tepe duşu  
# 28420, -000
# 27410, -000  Isteğe bağlı 470 mm’lik duş 
dirseği 
# 27418, -000  Isteğe bağlı 100 mm’lik tavan 
bağlantıs ı   (resmi yok) 

   

Raindance® S 300 Air 1jet  Tepe duşu 
# 27493, -000  duş dirseği 390 mm 
# 27494, -000  Tavan bağlantıs ı i le 100 mm  
 (resmi yok) 
Raindance® S 240 Air 1jet  Tepe duşu 
# 27474, -000  duş dirseği 390 mm   (resmi yok) 
# 27477, -000  Tavan bağlantıs ı i le 100 mm  
 (resmi yok) 
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 Duş keyfi .  Tepe Duşları 

Croma®

Crometta® 85

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet 
 Tepe duşu 
# 28433, -000, -400
 iBox universal iç set 

   

   

iBox

Crometta® 85 Vario  Tepe duşu 
# 28424, -000  bağlantı i le 
# 27411, -000  Isteğe bağlı 128 mm’lik duş dirseği 
 (resmi yok) 

 

Crometta® 85 Green 1jet EcoSmar t 
 Tepe duşu 
# 28423, -000  bağlantı i le 
# 27411, -000  Isteğe bağlı 128 mm’lik duş dirseği 
 (resmi yok) 

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
 Tepe duşu 
# 26443, -000

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet 
 Tepe duşu 
# 28411, -000
 iBox universal iç set 

   

     

iBox

Crometta® 85 Multi  Tepe duşu 
# 28425, -000  bağlantı i le 
# 27411, -000  Isteğe bağlı 128 mm’lik duş dirseği 
 (resmi yok) 

   

Raindance® Rainfall® 150
 Tepe duşu 
# 26442, -000

Croma® 220 Air 1jet  Tepe duşu  
# 26464, -000  bağlantı i le 
# 26465, -000 EcoSmar t  (resmi yok) 
# 27413, -000  Isteğe bağlı 389 mm’lik duş dirseği 
 (resmi yok) 
Croma® 160 1jet  Tepe duşu 
# 27450, -000  bağlantı i le   (resmi yok) 
# 28450, -000 EcoSmar t  (resmi yok) 
# 27412, -000  Isteğe bağlı 230 mm’lik duş dirseği 
 (resmi yok) 

     

Croma® 100 Multi  Tepe duşu  
# 27443, -000  bağlantı i le 
# 28460, -000 EcoSmar t  (resmi yok) 
# 27411, -000  Isteğe bağlı 128 mm’lik duş dirseği   
 (resmi yok) 

 

   

Croma® 100 Vario  Tepe duşu 
# 27441, -000  bağlantı i le 
# 28462, -000 EcoSmar t  (resmi yok) 
# 27411, -000  Isteğe bağlı 128 mm’lik duş dirseği 
 (resmi yok) 
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 Duş Kolonlarımız: Ödün vermeden 
en yüksek standart için. 
 Bir buton dokunuşuyla duşu yeniden yaşayın. 

 Güzelliği yansıtan duş kolonu- ve 
şimdi çok kolay. Duş başlığında ve ter-
mostattaki yeni Select butonları duş ve 
sprey türünün seçimini kolaylaştırmakta-
dır. ShowerTablet’e entegre edilmiştir. Sa-

dece bir dokunuşla yeni bir duş dünyasına 
geçiş yapın. Bütün Hansgrohe duş kolon-
ları mükemmel şekilli ve bir birine uymlu-
dur. Sadece duvardan gelen su bağlan-
tısna monte etmeniz yeterlidir. Tadilatlar 

için idealdir. Önceden montajlı ve panele 
entegre tepe, el ve yan duş başlıkları ile 
duş keyfi sunmaktadır. 

 www.hansgrohe.com.tr/select 

 Istenen ısının seçimi. 

 Açma ve kapama. 

 Tepe duşunda RainStream sprey  açıl ıp 
kapatılması. 

 El duşunun açıl ıp kapanması. 

 Tepe duşunun açıl ıp kapanması. 

 Sprey t ipini kolayca seçin. 

 Sprey t ipini kolayca seçin. 

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe

 Kodu tarayın ve ürün f ilmini izleyin 

 Duş keyfi .  Duş kolonları ve duş panelleri 

 YENI 

 YENI 

 YENI 

Select

Select

Select

Select

Select

Whirl
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Raindance® Select Duş kolonları

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe  
Raindance Select E 3 00 2jet ile,  
Raindance Select E 120 3jet el duşu  
ve Ecostat Select termostat, duş dirseği 380 mm 
# 27128, -000 
# 27282, -000 EcoSmar t (resmi yok)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 360 1jet ST Showerpipe  
Raindance Select E 360 Air 1jet tepe duşu ile,  
Raindance Select E 120 3jet el duşu  
ve ShowerTablet Select 300 termostat,  
duş dirseği 380 mm 
# 27288, -000, -400 
# 27287, -000, -400 EcoSmar t (resmi yok)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 300 3jet ST Showerpipe  
Raindance Select E 3 00 3jet tepe duşu ile, 
Raindance Select E 120 3jet el duşu  
ve ShowerTablet Select 300 termostatik,  
duş dirseği 380 mm 
# 27127, -000, -400 
 
Raindance® Select E 300 2jet ST Showerpipe  
Raindance Select E 300 2jet tepe duşu ile, 
Raindance Select E 120 3jet el duşu  
ve ShowerTablet Select 300 termostat,  
duş dirseği 380 mm 
# 27126, -000, -400 (resmi yok)
 
 
 
 

     

     

Duş keyfi. Duş kolonları ve duş panelleri
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Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe  
Raindance Select S 300 Air 1jet, dönebilir  tepe 
duşu ile, Raindance Select S 120 3jet  
el duşu ve Ecostat Comfor t termostat,  
duş dirseği 460 mm 
# 27114, -000 
 
Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe  
Raindance S 240 Air 1jet, dönebilir tepe duşu ile, 
Raindance Select S 120 3jet  
el duşu ve Ecostat Comfor t termostat,  
duş dirseği 460 mm 
# 27115, -000 Duş (resmi yok) 
# 27117, -000 küvet için (resmi yok)
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe  
Raindance Select E 300 2jet dönebilir tepe duşu 
ile, Raindance Select S 120 3jet  
el duşu ve Ecostat Comfor t termostat,  
duş dirseği 460 mm 
# 27133, -000, -400  
 
Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe  
Raindance Select S 300 Air 1jet, dönebilir tepe 
duşu ile, Raindance Select S 120 3jet  
el duşu ve Ecostat Comfor t termostat,  
duş dirseği 460 mm 
# 27129, -000, -400 (resmi yok)
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe  
Raindance Select E 360 1jet tepe duşu ile,  
Raindance Select E 120 3jet el duşu  
ve Ecostat Select termostat, duş dirseği 380 mm 
# 27112, -000, -400 Duş  
# 27113, -000, -400 küvet için (resmi yok) 
# 27286, -000, -400 EcoSmar t (resmi yok)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Duş keyfi. Duş kolonları ve duş panelleri
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 Duş keyfi .  Duş kolonları ve duş panelleri 

Raindance®  Duş kolonları 

Croma®  Duş kolonları 

Croma® 220 Air 1jet Showerpipe 
 Croma 220 dönebilir tepe duşu ile 
Air 1jet, Croma 100 Vario el duşu 
ve Ecostat Comfor t termostat,
duş dirseği 400 mm 
# 27185, -000
# 27188, -000 EcoSmar t 

     

     

Raindance® E 420 Air 2jet Showerpipe 
 Raindance E 420 2jet tepe duşu ile, 
1jet baton el duşu ve termostat, 
duş dirseği 400 mm 
# 27149, -000

   

 

Croma® 160 1jet Showerpipe 
 Croma 160 tepe duşu ile, 
Croma 100 Vario el duşu 
ve Ecostat Comfor t termostat,
duş dirseği 285 mm 
# 27135, -000

 

     

Raindance® Connect S 240 Air 1jet Showerpipe 
 Raindance S 2 40 Air 1jet tepe duşu ile,
baton el duşu, duş dirseği 460 mm 
# 27164, -000
# 27421, -000  duş dirseği 350 mm   (resmi yok) 
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 Duş keyfi .  Duş kolonları ve duş panelleri 

 Duş Paneli 

 Raindance® Lift Duş Paneli 
 Raindance Rainfall 180 Air
2jet tepe duşu ve
1jet baton el duşu ile
ayarlanabilir yükseklik, 200 mm 
# 27008, -000, -400
# 27003, -400 EcoSmar t

     

 

 Lift 2 Duş Paneli 
 Raindance S 180 Air 1 jet
tepe duşu, PuraVida 1jet 
Tepe ve el duşu, 6 yan jet
ayarlanabilir yükseklik, 200 mm 
# 26871, -000
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Duş keyfi. Aplike duş sistemleri

Aplike duş sistemleri:  
sade duş keyfi.
Select buton sayesinde en saf halinde.

Select teknolojisi termostat üze-
rinde de istediğiniz sprey tipi için rahat-
lık sağlamaktadır. El duşunu tek bir bu-
ton dokunuşuyla açıp kapatabiliyorsunuz. 

Bundan başka, termostat ısıyı istediği -
niz ayarda tutmakta ve istenmeyen sıcak 
ya da soğuk su akışını engellemektedir. 
Select 300 montajdan hemen sonra her 

şeyi kolaylaştırır: Duvardan gelen su hat-
tına uyar – tadilat için idealdir.

Beyaz-krom alternatif i 
bulunmaktadır.

El duşunun açıl ıp kapatılması.

Izole gövde – armatür gövdesini iste -
nen ısıda tutar ve aşır ı ıs ıyı engeller.

Istenen ısının seçimi.

Cam raf.

Sezgisel.

Select butonu tamamen sezgiseldir ve ön 
kısımdan kullanımı kolaydır. Sadece suyu 
açıp kapatırsınız.

Tam hassasiyet.

Istenen ısı, ön kısımda bulunan, döner 
kontrol ünitesiyle tam olarak ayarlanabil -
mektedir.

Geniş.

Düz cam yüzey duş malzemeleriniz için 
bolca yer sunar ve ayrıca bir duş rafına 
gerek kalmaz.

YENI

Select
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Duş keyfi. Aplike duş sistemleri

ShowerTablet® Select 300 Aplike termostat 
küvet için 
# 13151, -000 Aynalı krom raf 
# 13151, -400 Beyaz raf
 
 
 

 

ShowerTablet® Select 300 Aplike termostat 
Duş 
# 13171, -000 Aynalı krom raf 
# 13171, -400 Beyaz raf
 
 
 

Ecostat® Select Aplike termostat  
küvet için  
# 13141, -000 Aynalı krom raf 
# 13141, -400 Beyaz raf
 
 
 

 

Ecostat® Comfort Aplike termostat  
küvet için  
# 13114, -000
 
 
 

 

Ecostat® Select Aplike termostat  
Duş 
# 13161, -000 Aynalı krom raf 
# 13161, -400 Beyaz raf

Ecostat® Comfort Aplike termostat  
Duş 
# 13116, -000
 
 
 

Aplike Termostatikler
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ShowerTablet® Select 300: Üçlü keyif
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 Duş keyfi .  Ankastre duş sistemleri 

 Ankastre duş sistemleri: 
keyfi kontrol etmenin 
yeni yolu. 
 Cildinizde hissedeceğiniz yeni bir duş deneyimi. 

 ShowerSelect Ankastre duş sistem-
leri, duş keyfini tamamen değiştirir. Enteg-
re Select butonlarıyla duşu kolayca açıp 
kapatabilirsiniz. Hissederek kullanırsınız 
ve mekanik parçaları uzun ömürlüdür. An-

kastre duş sisteminizin tekniği duvarda 
saklıdır. Tam olarak ifade etmek gerekir-
se; iBox universal’da. Duvar önünde ve 
arkasında iki ayrı parça, bir birinden ba-
ğımsız bir montaja imkan vermektedir. Bu 

durum size değiştirmek istediğinizde za-
mandan kazandırırken, daha fazla esnek-
lik de sunmaktadır. Standart montaj duşta 
daha fazla hareket serbestliği sağlamak-
tadır. 

ShowerSelect®  Entegre duş hor tumu bağlantısı ve el duşu askısı 

 Duşu açma ve kapama için. ş ık mat Select bu -
tonları, krom renkli yüzeye iyi uyum sağlamakta -
dır. Bütük semboller kolay kullanım sunmaktadır. 

 Tepe duşunu açma ve kapama. 

 El duşunu açma ve kapama. 

 Kolay okunan sıcaklık göstergesi. 

 Ergonomik olarak kontrol edilen 
ince, sil indir şeklinde armatür kolu. 

 Istediğiniz ıs ıyı seçin, termostat tek-
nolojisi sayesinde sabit kalacaktır. 

 El duşu ve hor tum 
ShowerSelect ürünüy-

le bağımsız olarak kom-
bine edilebilmektedir 

 YENI 

Select
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 iBox universal ile armatür teknolojisi duvarda kaybolmaktadır. 
Bu durum çekici görünmesini sağlamakta ve duşta hareket alanı -
nın yanında daha fazla esneklik de sunmaktadır. Bütün termos-

tat ve armatürlerle uyumlu oldukları için, iBox herhangi bir duş 
sistemi için karar vermeden önce de monte edilebilir. 

 Hepsi için tek. 

 ShowerSelect ® termost çözümleri 

 ShowerSelect ® entegre duş 
bağlantıs ı ve el duşu askısı 

i le termostat çözümü 

 ShowerSelect ® miks batarya
çözümleri 

 Ecostat ® termostat çözümü 

iBox® universal
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 Duş keyfi .  Ankastre duş sistemleri 

 Diğer tek kollu armatürler, banyo armatürleri kısmındadır. 

 1 fonksiyon için duş kumandası 

 En güzel şekliyle basitlik: bu dış setlerle bir fonksiyonu kontrol edebilirsiniz; örn. el ya 
da tepe duşu. ShowerSelect ürünlerinde sadece butona dokunarak, gerçekleşen bu se -
çim Ecostat ve tek kollu bataryalar için çevirme ya da kaldırma hareketiyle gerçekleş-
mektedir. Su ısısını büyük armatür koluyla ayarlayabilirsiniz. 

 Termostat nedir?  
 Termostat teknolojisi suyun hassas ve sabit ısıda kalmasını sağlar. Dengesiz su basıncı 
nedeniyle aşırı sıcak ve soğuk su şoku geçmişte kaldı. 

 Armatür nedir? 
 Armatürler sabit su basıncı olan tesisatlar için uygundur. Bu durum, maksimum duş key-
fi için sabit su ısısı sağlar. 

ShowerSelect®

 Termostat 1 çıkış 
için 
# 15762, -000

ShowerSelect®

 1 çıkış için miks batarya 
# 15767, -000

Ecostat® E
 Termostat 1 çıkış için 
# 15707, -000

Ecostat® S
 Termostat 1 çıkış için 
# 15757, -000

ShowerSelect® S
 Termostat 1 çıkış 
için 
# 15744, -000

ShowerSelect® S
 1 çıkış için miks batarya 
# 15747, -000

Metris®

 1 çıkış için tek kollu miks batarya 
# 31456, -000

Metris®

 1 çıkış için tek kollu miks batarya 
# 31685, -000

ShowerSelect®  Termostat 

ShowerSelect®  Batarya 

Ecostat®  Termostat 

Metris®  Tek kollu duş bataryaları 
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 Duş keyfi .  Ankastre duş sistemleri 

ShowerSelect®

 Termostat 2 çıkış 
için 
# 15763, -000

ShowerSelect®

 Entegre duş hor tumu bağlantıl ı ve el duşu askısı i le 
2 fonksiyonlu termostat fonksiyon. 
# 15765, -000
 El duşu ve duş hor tumu dahil değildir . 

ShowerSelect®

 2 çıkış için miks batarya 
# 15768, -000

Ecostat® E
 Termostat 2 çıkış için 
# 15708, -000

Ecostat® S
 Termostat 2 çıkış için 
# 15758, -000

ShowerSelect® S
 Termostat 2 çıkış 
için 
# 15743, -000

ShowerSelect® S
 2 çıkış için miks batarya 
# 15748, -000

Metris®

 2 çıkış için tek kollu miks batarya 
# 31454, -000

Metris®

 2 çıkış için tek kollu miks batarya 
# 31493, -000

ShowerSelect®  Termostat 

ShowerSelect®  Batarya 

Ecostat®  Termostat 

Metris®  Tek kollu duş bataryaları 

 2 fonksiyon için duş kumandası 

 Çif te keyif. Bu hazır setlerle bir buton dokunuşuyla (ShowerSelect) ya da döner kolla 
(Ecostat) veya kumanda koluyla (tek kollu armatür) 2 fonksiyonu kontrol edebilirsiniz, 
yani bir el ve bir tepe duşu. Su ısısını büyük armatür koluyla ayarlayabilirsiniz. 
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 Duş keyfi .  Ankastre duş sistemleri 

 ShowerSelect® ile ankastre çözümler 

 Diğer sıva altı çözümleri 

 Diğer ankastre çözümleri 

ShowerSelect®

 Üç çıkış için valf 
# 15764, -000

ShowerSelect® S
 Üç çıkış için valf 
# 15745, -000

ShowerSelect®

 Maksi termostat 
# 15760, -000

iControl® E
 Üç çıkış için valf 
# 15777, -000

iControl® S
 Üç çıkış için valf 
# 15955, -000

ShowerSelect® S 
 Maksi termostat 
# 15741, -000

Ecostat® E
 Maksi termostat 
# 15706, -000  Büyük duşlar için 59 l/dakika 
 Termostat 
# 15705, -000  Küçük duşlar için 37 l/dakika 
 (resmi yok) 

Ecostat® E
 Maksi termostat 
# 15706, -000  Büyük duşlar için 59 l/dakika 
 Termostat 
# 15705, -000  Küçük duşlar için 37 l/dakika 
 (resmi yok) 

Ecostat® S
 Maksi termostat 
# 15756, -000  Büyük duşlar için 59 l/dakika 
 Termostat 
# 15755, -000  Küçük duşlar için 37 l/dakika 
 (resmi yok) 

Ecostat® S
 Maksi termostat 
# 15756, -000  Büyük duşlar için 59 l/dakika 
 Termostat 
# 15755, -000  Küçük duşlar için 37 l/dakika 
 (resmi yok) 

 Açma kapama valfi  E
# 15978, -000

Trio/Quattro® E
 Açma kapama ve yönlendirici 
# 15937, -000

Trio/Quattro® S
 Açma kapama ve yönlendirici 
# 15932, -000

 Açma kapama valfi  S
# 15972, -000

 3 fonksiyon için duş kumandası 

 Özel keyif için: ShowerSelect ile duş ve sprey türlerini bir buton dokunuşuyla yapabi-
lirsiniz. Termostattaki büyük döner kolla su ısısını hassas olarak kontrol edebilirsiniz. 
iControl ve diğer bütün setlerde hepsini manuel olarak döner kol üzerinden yapabi-
lirsiniz 
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 Duş keyfi .  Ankastre duş sistemleri 

 ShowerSelect® ile sıva altı çözümleri 

 Diğer sıva altı çözümleri 

 Diğer sıva altı çözümleri 

ShowerSelect®

 Üç çıkış için valf 
# 15764, -000

ShowerSelect® S
 Üç çıkış için valf 
# 15745, -000

ShowerSelect®

 Termostat 1 çıkış için 
Maksi termostat 
# 15761, -000

iControl® E
 Üç çıkış için valf 
# 15777, -000

iControl® S
 Üç çıkış için valf 
# 15955, -000

ShowerSelect® S
 Termostat 1 çıkış için 
Maksi termostat 
# 15742, -000

Ecostat® E
 Maksi termostat 
# 15706, -000  Büyük duşlar için 59 l/dakika 

Ecostat® E
 Maksi termostat 
# 15706, -000  Büyük duşlar için 59 l/dakika 

Ecostat® S
 Maksi termostat 
# 15756, -000  Büyük duşlar için 59 l/dakika 

Ecostat® S
 Maksi termostat 
# 15756, -000  Büyük duşlar için 59 l/dakika 

 Açma kapama valfi  E
# 15978, -000

 Açma kapama valfi  E
# 15978, -000

 Açma kapama valfi  E
# 15978, -000

Trio/Quattro® E
 Açma kapama ve yönlendirici 
# 15937, -000

Trio/Quattro® S
 Açma kapama ve yönlendirici 
# 15932, -000

 Açma kapama valfi  S
# 15972, -000

 Açma kapama valfi  S
# 15972, -000

 Açma kapama valfi  S
# 15972, -000

 4 fonksiyon için duş kumandası 

 Sınırsız duş keyfi: ShowerSelect butonuna dokunaral duş ya da sprey türünü seçin. 
iControl ve diğer bütün setlerde hepsini manüel olarak döner kol üzerinden yapabi-
lirsiniz 



Mükemmel  
şekliyle su:
Banyo bataryaları.
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Banyo bataryaları. Stil Dünyaları

Duygusal tasarım dilinin kolay ayrıntılarıyla mekana özel bir anlam katın.

Üç stil dünyası: Banyo hayellerinizi 
gerçekleştirin.
Duygusal. Belirgin. Güzel.

Avantgarde.

Banyo kullanım alanından rahatlık 
alanına dönüştü. Git tikçe artan şekilde in-
sanlar, içinde işlevselliğin olduğu kadar, 
tasarım ve rahatlığında da düşünüldü-
ğü mekanlara geçiş yapmaktadır. Rahat-

lık kültürü bu trende katkı sağlamaktadır: 
uzun zamandır banyolar rahatlama ve gü-
nün yogunluğundan arınma olarak görül -
mektedir. Armatürlerimiz mükemmel işlev 
ve güzel tasarım dengesinde bu gelişme-

yi yansıtmaktadır. Sizlere kişiselleştirilmiş 
banyoları sunmak için ürünlerimizde üç 
stil dünyası geliştirdik. Kişisel zevkinize 
göre, hayal et tiğiniz banyo fikrini bulabi-
lirsiniz. Bırakın size ilham verelim.
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Banyo bataryaları. Stil Dünyaları

Bu tarz şekil ve işlevselliği birleştirmektedir. Bu şekilde belirgin ve anlamlı hatlarla vurgulanan rahatlatıcı bir mekan oluşur.

Klasik güzelliğe uygun, sıcak, uyumlu bir atmosfer sunan bir tasarım dili.

Classic.

Modern.
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Banyo bataryaları. Avantgarde

Öncü Stil Dünyası.
PuraVida®. Ödüllü beyaz ve krom tasarım.

Banyo yarının trendi değil, kendi 
trendinizdir. PuraVida bataryarı sezgisel 
tasarım diliyle bir mekana özel bir anlayış 
katar. Yuvarlak ve organik hatları kişisel -

liğe önem verenler için mükemmeldir. Be-
yaz ve Krom yüzey DualFinish teknolojisi 
ile birbiriyle kaynaşır. PuraVida batarya-
ları farklı yüksekliklerde bulunmaktadır – 

ComfortZone olarak adlandırdığımız kişi -
sel alan için. 

PuraVida® 110 
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 Banyo bataryaları . Avantgarde

 Uygun PuraVida banyo aksesuarlarını www.hansgrohe.com.tr adresinde bulabilirsiniz. 

PuraVida® 
 Tek kollu lavabo bataryası 
 Ankastre 
# 15085, -000, -400  225 mm 
# 15084, -000, -400  165 mm   (resmi yok) 

 

PuraVida® 100
 Üç delikli lavabo bataryası 
# 15073, -000, -400

   

PuraVida®

 Tek kollu bide bataryası 
# 15270, -000, -400

PuraVida® 240 
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 15072, -000, -400

   

PuraVida® 110
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 15070, -000, -400

   

PuraVida® 200
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 15081, -000, -400

   

PuraVida®  Lavabo ve bide 

PuraVida® 100
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 15075, -000, -400
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 Banyo bataryaları . Avantgarde

PuraVida®  Banyo 

PuraVida®  Duş 

PuraVida® 400 Air 1jet  Tepe duşu  
# 27437, -000, -400  duş dirseği 390 mm 
# 27390, -000, -400  Tavan bağlantıs ı i le 100 mm  
 (resmi yok) 

   

PuraVida® 120 1jet  Baton el duşu  
# 28558, -000, -400
# 28568, -000, -400 EcoSmar t  (resmi yok) 

   

PuraVida®

 Tek kollu duş bataryası 
 Ankastre 
# 15672, -000, -400

PuraVida®

 2 çıkış için termostatik banyoı 
 Ankastre 
# 15771, -000, -400

PuraVida®

 Tek kollu duş bataryası 
 Ankastre 
# 15665, -000, -400

PuraVida® 150 Air 3jet  El duşu  
# 28557, -000, -400
# 28567, -000, -400 EcoSmar t  (resmi yok) 

     

   

PuraVida® 
 Tek kollu aplike banyo 
 bataryası 
# 15472, -000, -400

PuraVida®

 4 -Delikli küvet kenarı banyo bataryası 
# 15446, -000, -400

 

PuraVida®

 3 -Delikli küvet kenarı banyo 
bataryası 
# 15432, -000, -400

 

PuraVida®

 Tek kollu ankastre banyo 
 Yerden küvet bataryası 
PuraVida 120 baton el duşu 
ile 1jet 
# 15473, -000, -400

PuraVida®

 Tek kollu ankastre banyo 
 Ankastre 
# 15445, -000, -400

PuraVida® 
 Gaga 
 Ankastre 
# 15412, -000, -400
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Modern Stil Dünyası.
Metris®, Talis®, Focus® ve Logis®. Dört çizgi, tek ortak konu.

Kendini gereksiz, pohpohlanmış 
söylemlerden kurtarmak ve cevaplanma-
mış hiçbir soru bırakmayan belirgin tasa-

rım diline odaklamak isteyenler için. Belir-
gin hatlar boyutu azaltılmış, iyi tasarımlı 
bir bütünlüğü yansıtmaktadır: Belirgin çiz-

giler sezgisel kullanım. Her şey sorgulan-
dı. Bu şekilde sonuç olarak azaltılmış ve 
iyi düşünülmüş hatlar ortaya çıktı.

Banyo bataryaları. Modern

Metris® 110 Talis® 80 Focus® 100 Logis® 100
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Banyo bataryaları. Modern

Metris®  
Tek kollu bide bataryası 
# 31280, -000
 
 
 
 
 

 

Metris® Lavabo ve bide

Metris® 260 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 31082, -000
 
 
 
 

     

Metris® 110 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 31080, -000 
# 31121, -000 CoolStar t
 
 
 

       

 

Metris® 200 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 31183, -000
 
 
 
 

     

Metris® 100 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 31088, -000
 
 
 
 

     

Metris® 230 
Tek kollu lavabo bataryası 
Kumandalı 
# 31087, -000
 
 
 

     

Metris® 
Tek kollu lavabo bataryası 
Duvara monte 
# 31085, -000 165 mm (resmi yok) 
# 31086, -000 225 mm
 
 
 

   

Metris® 100 
Üç delikli lavabo bataryası 
# 31083, -000
 
 
 
 
 

     

Metris®.
Yüksek standartlar için açık çizgiler

Metris® 100 
Lavabolar için tek akım musluk 
# 31166, -000
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 Banyo bataryaları . Modern

Metris® 
 Tek kollu duş bataryası 
 Aplike 
# 31680, -000

Metris® 
 Tek kollu duş bataryası 
 Ankastre 
# 31685, -000

Metris® 
 Tek kollu duş bataryası 
 Ankastre 
# 31456, -000

Metris® 
Termostat batarya 2 çıkış için
# 31573, -000

Metris® S  Lavabo 

Metris®  Banyo 

Metris®  Duş 

Metris®

 Tek kollu banyo  bataryası 
 Ankastre 
# 31451, -000

Metris®

 Gaga 
 Ankastre 
# 31494, -000

Metris®

 Tek kollu banyo  bataryası 
 Ankastre 
# 31493, -000

Metris®

 4 -Delikli kü vet kenarı banyo 
bataryası 
# 31442, -000

 

Metris®

 3 -Delikli küvet kenarı banyo 
bataryası 
# 31190, -000

 

Metris®

 Tek kollu banyo  bataryası 
 Aplike 
# 31480, -000

 

Metris® S 
 Tek kollu lavabo bataryası 
 Kuğu boyun 120° 
# 31161, -000
# 31159, -000  Kumandalı   (resmi yok) 
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Talis® Lavabo

Talis® 80 
Tek kollu lavabo bataryası 
Hareketli perlatör 
# 32053, -000
 
 
 

     

 

Talis® 80 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 32040, -000 
# 32057, -000 CoolStar t
 
 
 

     

 

Talis® 250 
Tek kollu lavabo bataryası 
Kuğu boyun 60° 
dönebilir gaga ile 
# 32055, -000
 
 
 

     

 

Talis® 150 
Tek kollu lavabo bataryası 
Hareketli perlatör 
# 32052, -000
 
 
 
 

     

 

Talis® 210 
Tek kollu lavabo bataryası 
Kuğu boyun 120° 
# 32082, -000
 
 
 
 

     

 

Banyo bataryaları. Modern

Talis®.
Banyo tasarımının modern yorumu.

Talis® 80 
Lavabolar için tek akım musluk 
# 32130, -000
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Talis® Lavabo ve bide

Talis® Banyo

Talis® S Lavabo

Talis® Duş

Talis®  
Tek kollu lavabo bataryası 
Duvara monte 
# 31618, -000 165 mm 
(resmi yok) 
# 31611, -000 225 mm
 
 
 

   

Talis®  
Tek kollu banyo  bataryası 
Ankastre 
# 32475, -000

Talis®  
Tek kollu banyo  bataryası 
Aplike 
# 32440, -000
 
 
 

 

Talis®  
Tek kollu duş bataryası 
Aplike 
# 32640, -000

Talis®  
Tek kollu duş bataryası 
Ankastre 
# 32675, -000

Talis® 230 
Üç delikli lavabo bataryası 
# 32310, -000
 
 
 
 
 
 

     

Talis®  
Tek kollu bide bataryası 
# 32240, -000

 
 
 

 

Talis® S 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 32020, -000
 
 
 
 
 

     

Talis® S 
Tek kollu lavabo bataryası 
Kuğu boyun 360° 
# 32070, -000 
# 32073, -000 Gaga 120° (resmi yok)
 
 
 

     

Banyo bataryaları. Modern

Talis®  
Gaga 
Ankastre 
# 13414, -000
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Banyo bataryaları. Modern

Focus® 190 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 31608, -000
 
 
 
 
 
 

     

 

Focus® Lavabo

Focus® 70 
Lavabolar için sütun musluk 
# 31130, -000 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 31730, -000 
# 31539, -000 CoolStar t
 
 
 

       

Focus®.
Işlevsellik şık görünümlü olabilir.

Focus® 100 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 31607, -000 
# 31621, -000 CoolStar t
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Focus® 240 
Tek kollu lavabo bataryası 
Kuğu boyun 120° 
# 31609, -000
 
 
 
 

     

 

Focus® Lavabo ve bide

Focus® Banyo

Focus® Duş

Focus®  
Tek kollu banyo  bataryası 
Aplike 
# 31940, -000
 
 
 

 

Focus®  
Tek kollu banyo  bataryası 
Ankastre 
# 31945, -000

Focus®  
Gaga 
Ankastre 
# 13414, -000

Focus®  
Tek kollu ankastre duş 
Aplike 
# 31960, -000

Focus®  
Tek kollu ankastre duş 
Ankastre 
# 31965, -000

Focus® S 
Tek kollu lavabo bataryası 
Kuğu boyun 360° 
# 31710, -000
 
 
 

     

Focus®  
Tek kollu bide bataryası 
# 31920, -000
 
 
 
 
 

 

Banyo bataryaları. Modern

Focus® S Lavabo
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 Banyo bataryaları . Modern

Logis®.
 Her banyoya kesintisiz uyan tasarım. 

Logis®  Lavabo 

Logis® 100
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 71100, -000

     

 

Logis® 70
 Lavabolar için tek akım musluk 
# 71120, -000

   

Logis® 70
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 71070, -000
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Logis®  Lavabo ve bide 

Logis®  Banyo 

Logis®  Duş 

Logis®

 Tek kollu banyo  bataryası 
 Aplike 
# 71400, -000

 

Logis®

 Gaga 
 Ankastre 
# 71410, -000

 

Logis®

 3 -Delikli küvet kenarı banyo 
bataryası 
# 71310, -000

 

Logis®

 Tek kollu banyo  bataryası 
 Ankastre 
# 71405, -000

Logis®

 3 -Delikli banyo bataryası 
# 71300, -000

 

Logis® 
 Tek kollu bide bataryası 
# 71200, -000

 

Logis®

 Üç delikli lavabo bataryası 
# 71133, -000

   

Logis® 190
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 71090, -000

   

 

Logis® 210
 Tek kollu lavabo bataryası 
 Kuğu boyun 120° 
# 71130, -000

   

Logis® 
 Volanlı lavabo bataryası 
# 71222, -000

   

Logis®

 Tek kollu lavabo bataryası 
 Duvara monte 
# 71220, -000  195 mm 

   

Logis®

 Tek kollu ankastre duş 
 Aplike 
# 71600, -000

Logis®

 Tek kollu ankastre duş 
 Ankastre 
# 71605, -000

Logis®

 Açma kapama valf i 
# 71970, -000

 Banyo bataryaları . Modern
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Bazı şeyler klasik güzellik anlayışı -
nı ana ve mekana aktarabilmektedir. Böy-
le bir tasarım şıklık, sıcaklık ve uyum gibi 
geleneksel değerleri modern unsurlarla 

birleştirebilmektedir. Dengeli şekiller iyi 
olan için zamanın ötesinde bir bilincin 
altını çizmektedir. Bu rahatlik hissini mü-
kemmele dönüştürmek için, farklı yüksek-

liklerdeki Metris Classic ve Talis Classic 
bataryalarımızı seçebilirsiniz. Kendinizi 
iyi hissetmek için ne kadar alana ihtiyaç 
duyacağınıza kendiniz karar verin.

Klasik Stil Dünyası.
Metris® Classic ve Talis® Classic. En güzel şekliyle gelenek ve işlevsellik.

Banyo bataryaları. Classic

Metris® Classic 100 Talis® Classic 80 Logis® Classic 
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Banyo bataryaları. Classic

Metris® Classic.
Banyonuz için enerjik uyum.
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Banyo bataryaları. Classic

Metris® Classic  
Tek kollu banyo bataryası 
Aplike 
# 31478, -000
 
 
 

 

Metris® Classic  
Gaga 
Ankastre 
# 13413, -000
 
 
 

 

Metris® Classic  
Tek kollu banyo bataryası 
Ankastre 
# 31485, -000

Metris® Classic  
Tek kollu banyo bataryası 
Aplike 
# 31672, -000

Raindance® Classic 100 
Air 3jet El duşu 
# 28548, -000
 
 
 
 
 

 

   

Metris® Classic  
Tek kollu banyo bataryası 
Ankastre 
# 31676, -000

Raindance® Classic 240 Air 1jet 
Tepe duşu 
# 27424, -000 duş dirseği 390 mm 
# 27405, -000 Tavan bağlantıs ı i le 
100 mm (resmi yok)
 
 
 

   

 

Metris® Classic 250  
Tek kollu lavabo bataryası 
# 31078, -000
 
 
 

     

Metris® Classic 100  
Tek kollu lavabo bataryası 
# 31075, -000
 
 
 

     

Metris® Classic 
Tek kollu bide bataryası 
# 31275, -000
 
 
 

 

Metris® Classic 100 
Üç delikli lavabo bataryası 
# 31073, -000
 
 
 

     

Metris® Classic Lavabo

Metris® Classic Banyo

Metris® Classic Duş
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 Banyo bataryaları . Classic

Talis® Classic  ve  Logis® Classic.
 Her gün zamanın ötesinde şıklık. 

Talis® Classic 230 
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 14116, -000

     

Talis® Classic  Lavabo 

Talis® Classic 80 
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 14111, -000

     

Talis® Classic Natural 90
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 14127, -000
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 Banyo bataryaları . Classic

Talis® Classic
 Tek kollu banyo bataryası 
 Aplike 
# 14161, -000

Croma® 100 Classic Multi 
 El duşu 
# 28539, -000

   

Talis® Classic
 Tek kollu banyo bataryası 
 Ankastre 
# 14165, -000

Talis® Classic
 Tek kollu banyo bataryası 
 Aplike 
# 14140, -000

 

Talis® Classic
 Tek kollu banyo bataryası 
 Ankastre 
# 14145, -000

Talis® Classic
 Tek kollu bide bataryası 
# 14120, -000

 

 Uygun banyo aksesuarlarını www.hansgrohe.com.tr adresinde bulabilirsiniz. 

Logis® Classic
 Volanlı lavabo bataryası 
# 71270, -000

   

Logis® Classic
 Açma kapama valf i 
# 71976, -000

Logis® Classic
 Üç delikli lavabo bataryası 
# 71323, -000

   

Logis® Classic

Talis® Classic  Bide 

Talis® Classic  Banyo 

Talis® Classic  Duş 
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 Banyo bataryaları .  Armatür teknolojisi 

 Armatür teknolojisi .
 ComfortZone: her müşteriye uygun. 

 Armatür ve seramik arasındaki ki -
şisel kullanılabilir alanı ComfortZone ola-
rak adlandırıyoruz. Burada geçerli olan: 
Armatür ne kadar yüksek olursa, siz de o 

kadar esnek olursunuz. Ellerinizi yıkarken 
ya da arada bir saçlarınızı yıkarken daha 
fazla hareket serbestliği. ComfortZone 
konfigürasyonu ile hayal et tiğiniz armatü-

rü ya da lavaboyu bulabilirsiniz. 

 www.hansgrohe.com.tr/
konfigurasyon 

 ComfortZone testi. 

 Hangi armatür hangi lavaboya uygun? ComfortZone testi ile Hansgrohe armatürlerinden ve en çok kullanılan lavabolardan rahat-
sız edici sıçramalar ve optimum konfor için 7.000 kombinasyonu test et ti. Sonuçlar ve öneriler için:  
 www.hansgrohe.com.tr/comfortzone-testi 
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 Banyo bataryaları .  Armatür teknolojisi 

Metris® 200 Metris® 260 Metris® 110Metris® 100 Metris® 230

 Lavabo armatürünün yüksekliği suyun 
günlük kullanımında çok yönlülüğünü be-
lirlemektedir. 
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 Banyo bataryaları .  Armatür teknolojisi 

 Diğer teknolojiler .
 Sürekli keyif için .

 EcoSmart 
teknolojisi 

EcoSmart.

 Henüz 1987 yılında – su tasarrufu bir 
kamu sorunu değilken – Hansgrohe, di -
ğerleriyle karşılaştırıldığında sadece yarı 
oranında su tüketen ve ısıtma için kullanı -
lan enerjiden tasarruf eden EcoSmart’yu 
geliştirdi. O zamandan beri bu teknolojiyi 
sürekli olarak geliştirdik ve lavabo batar-
yalarında standart olarak dakikada 5 lit -
reye azalt tık. 

CoolStart.

 CoolStart, sürekliliğin en yeni adı: Batar-
ya açıldığında, temel ayar durumunda 
soğuk su akar. Sıcak sudan ve enerjiden 
tasarruf etmek için gerekmediği sürece 
volanı sola çevirmezseniz bataryadan so-
ğuk su akar. Bu fonksiyon lavabo batar-
yalarımızda bir ürün çeşidi olarak bulun-
maktadır. 



67

 Banyo bataryaları .  Armatür teknolojisi 

QuickClean. 

 Bataryalarımızın perlatörlerinin hepsin-
de silikon çıkışlar bulunmaktadır. Bunların 
hafif şekilde ovulması birikmiş olan kirecin 
temizlenmesini sağlamaktadır. Bataryalar 
uzun süre güzel görünümünü koruyacak 
ve daha uzun süre dayanacaktır. 

AirPower. 

 AirPower artamürleri akan suyu hava ile 
karıştırır. Hava ile zenginleşen su daha 
yumuşak hissedilmektedir – sadece iyi 
bir duygu değil, değerli olan suyun daha 
etkili ve sıçrama olmaksızın kullanımını 
 sağlar. 





Bir tuş  
dokunuşuyla 
özgürlük. 
Banyo bataryaları.
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 Evye bataryaları 

 Mutfakta bir dokunuş ileride. 
 Metris® Select mutfak işlerinize daha fazla hareket özgürlüğü sunuyor. 

 Mutfak işleri oldukça eğlenceli ola-
bilir. Uzun bir iş gününden sonra iyi bir 
akşam yemeği ya da arkadaşlarınıla or-
tak yemek pişirmeyi düşünebilirsiniz. Bu 
eğlenceyi şimdi Select mutfak armatürle -
ri ön yüzünde bulunan Select butonuyla 
desteklemektedir. Geçici olarak açılabilir 
ve çalışmanızı kesintiye uğratmadan açıp 
kapatabilirsiniz. Select butonu ellinizle ya 
da dirseğinizle kullanabileceğiniz için, el -
leriniz kirli bile olsa armatür temiz kal -
maktadır. Ayrca işler arasında suyun ka-
patılabilmesi cok daha kolaylaşıyor ve bu 
şekilde su ve enerji tasarrufu da sağlanı -
yor. 

 Kodu tarayın ve ürün f ilmini izleyin 

Metris® Select

Metris® Select
 Tek kollu evye bataryası 
 Kuğu boyun 150° 
# 14883, -000, -800
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 Bilinmesi gereken: 

 Select teknolojileriyle mutfak konforunda bir artı ka-
zanmak için elektrik ya da alt dolapta ek cihazla-
ra ihtiyacınız yoktur: Buton tamamen mekanik ola-
rak çalışmaktadır. 

 Comfor tZone – günlük 
kullanım için bol alan. 

 150° döner başlık – daha faz-
la hareket serbestliği için .

 Armatürün açılması. 

 Mut fak iş lerinizin başlangıcın -
da armatürünüzü ayarlayın ve 
gerekli s ıcaklığı seçin. Armatü -
rü Select butonu üzerinden kont -
rol edebilir ve bu arada armatür 
kolunu açık konumda bırakabi -
l irsiniz. Istediğiniz zaman sıcak-
l ığı kol üzerinden değişt irebi -
l ir ve armatürü kapatabilirsiniz. 

 Armatür kolu üst kıs ımda, daha 
iyi ıs ı ve su miktarı kontrolü için 
ergonomik olarak bükülmüştür; 
bütün yaş grupları için uygundur. 

 Armatürün temel formu modern la -
vabo formlarına uyumludur. 

 YENI 

 Armatürün açıl ıp kapatılması 

 Su akışını durdurma – butona 
tek bir dokunuşla suyu kapa-
tabilirsiniz. Armatür kolu bu 
arada açık kalacak ve önce -
den ayarlanan sıcaklığı ve su 
miktarını koruyacaktır. 

Select
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Evye bataryaları

Yeni Metris armatürleri.
Akıllı fonksiyon.

Üç ayrı tip: Yeni Metris çizgisi duy-
gusal ergonomiyi akıllı işlevsellikle bir-
leştirmektedir: pratik koldan başlayarak, 
çıkarılabilen duş başlıkları için çıkarılabi -

len mıknatıslı el duşuna, buton dokunuşuy-
la ayarlanabilen sprey tipine kadar- nor-
mal ve duşlama.

150° döner başlık – mut fakta daha 
fazla hareket serbestliği için.

Comfor tZone – günlük kul -
lanım için bol alan.

Armatürü açın kapatın. Armatür kolu üst 
kıs ımda, daha iyi ıs ı ve su miktarı kont -

rolü için ergonomik olarak bükülmüş -
tür; bütün yaş grupları için uygundur.

Armatürün temel formu lavabo 
formuna uyumludur.
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 Evye bataryaları 

 Duş başlığının çıkarılması – 
optimum esneklik. 

 Buton dokunuşuyla normal su akış ı duş akı -
ş ına çevrilebilir. Bu şekilde su her za -

man kullanılacağı formdadır. 

 MagFit – duş un kolay geri otur-
ması için mıknatısl ı yuva. 

Metris®

 Tek kollu evye bataryası 
 Evye bataryası ,
 Kuğu boyun 110/150° 
# 14821, -000, -800

Metris®

 Tek kollu evye bataryası 
 Kuğu boyun 110/150/360° 
# 14822, -000, -800
# 14823, -000  pencere önü 
montaja uygun   (resmi yok) 
# 14888, -000  Açma kapama 
valf i i le   (resmi yok) 

Metris®

 Tek kollu evye bataryası 
 Spiralli, 2 sprey modu ,
 Kuğu boyun 110/150° 
# 14820, -000, -800

 

Metris®
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Evye bataryaları

Diğer mutfak aksesuarları.
PuraVida®, Talis®, Focus® – belirgin, modern ve işlevsel.

Bu üç çizginin her biri kendine özgü özel -
liklere sahiptir. PuraVida armatürlerimiz 
tasarım ve teknoloji arasındaki mükemmel 
bağlantıdır. Talis fonksiyonel detaylarıyla 

ve modern tasarımıyla her yere uymakta-
dır. Focus ile mutfağınızda şık ve zamanın 
ötesinde rahatlığı yaşayın.

PuraVida® 
2-Delikli miks evye bataryası 
Kuğu boyun 120° 
(Resim paslanmaz çelik) 
# 15812, -000, -800
 
 
 

   

PuraVida®

PuraVida® 
2-Delikli Elektronik evye bataryası 
Kuğu boyun 120° 
(Resim paslanmaz çelik) 
# 15805, -000, -800
 
 
 

   

Armatür kolu lavaboya esnak şe -
kilde konumlandır ılabilir.

Çif t iş lem görmüş yüzey pas -
lanmaz çeliktendir.
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Evye bataryaları

Focus®

MagFit – duşun kolay geri 
oturması için mıknatısl ı yuva.

Comfor tZone – günlük 
kullanım için bol alan.

Talis® S 
Tek kollu evye bataryası 
Spiralli, 2 sprey modu, 
Kuğu boyun 150° 
# 32841, -000, -800
 
 
 

 

Talis® S 
Tek kollu evye bataryası 
Kuğu boyun 150° 
# 32851, -000, -800
 
 
 
 

 

Focus® 
Tek kollu evye bataryası 
Kuğu boyun 360° 
# 31806, -000, -800
 
 
 

 

Talis® S2 Variarc 
Tek kollu evye bataryası 
Spiralli, 
Kuğu boyun 150° 
# 14877, -000, -800
 
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc 
Tek kollu evye bataryası 
Evye bataryası, 
Kuğu boyun 150° 
# 14872, -000, -800 
 
 
 
 

   

Focus® 
Tek kollu evye bataryası 
Kuğu boyun 
110/150/360° 
# 31820, -000, -800
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc 
Tek kollu evye bataryası 
Kuğu boyun 
110/150/360° 
# 14870, -000, -800
 
 
 
 

   

Focus® 
Tek kollu evye bataryası 
Kuğu boyun 
110/150/360° 
# 31817, -000, -800
 
 
 

Focus® 
Tek kollu evye bataryası 
Spiralli, 2 sprey modu, 
Kuğu boyun 150° 
# 31815, -000, -800
 
 
 

 

Talis®

Buton dokunuşuyla normal su 
akış ı duş akış ına çevrilebilir. 
Bu şekilde su her zaman kul -
lanılacağı formdadır.
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Tercihler

Dünyanın her yerinde, her evde.
Hansgrohe için referanslar.

Tüm dünyada, inşaatçılar ve yatı -
rımcılar benzersiz ve üzerinde düşünül -
müş projelerde mimar ve tasarımcılarla 
çalışmaktadır. Herkesin arzusu ise, haya-
tımız için gerekli olan su kullanımında en 
iyi ve akılcı çözümü bulmaktır. Kara Or-

manların koleksiyonu olan batarya, duş 
ve banyo ürünleri ve bunların en iyi adres-
leri olan lüks oteller, kamu binaları, evler, 
kraliyet sarayları, spor klüpleri, tatil gemi-
leri ve lüks yatlarda ekstra tasarım doku-
nuşuları sağlamıştır. Web sayfamızda di -

ğer referanslarımızı bulabilirsiniz:

www.hansgrohe.com.tr

Alice Lane Towers, Güney Afrika. 
Hansgrohe ürünleri: Metris S elektronik 
 lavabo bataryası.

Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi. 
Hansgrohe ürünleri: Raindance S 240 Air 
tepe duşu. 
Fotoğraf: abudhabi.capitalgate.hyat t.com
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Tercihler

Hotel Waldorf Astoria, Berlin.  
Hansgrohe ürünleri: Raindance S  
El duşları, Raindance Rainfall.
Fotoğraf: Waldor f Astoria

Celebrity Equinox gemisi.  
Hansgrohe ürünleri: Talis S  
lavabo bataryası.
Resim: Meyer Werf t

Hotel JW Marriott, Santa Fe/Mexico City.  
Hansgrohe ürünleri: PuraVida lavabo  bataryası.
Fotoğraf: Hotel JW Marriot t
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 Hansgrohe mobil 

 Hansgrohe ürünlerini 
interaktif olarak yaşayın .
 Ekrandan geleceği çıkarın. 

 Hansgrohe’nin bu geniş ürün yel -
pazesi sayesinde su ile istediğiniz deneyi -
mi yaşayabileceksiniz. Ayrıca istediğiniz 

bilgiye ulaşabileceğiniz pek çok çeviri - 
miçi uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu uy-
gulamalarla Hansgrohe yeniliklerini ister 

evinize, ister denemek istediğiniz yere ge-
tirin. 

 En iyi şekliyle mobil. 

 Uygulama Hansgrohe ürünlerini interaktif ve eğlenceli bir biçimde 
sunmaktadır. Şayet bir duş hoşunuza giderse, doğrudan canlı ola-
rak monte edebilir ve evinizdeki banyonuza nasıl durduğunu gö-
rebilirsiniz. Kamera fonksiyonuna dokunarak seçilen ürünü gerçek 
formatında yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz hoşunuza giderse, size 
en yakın satıcıyı entegre arama fonksiyonu ile bulabilirsiniz. 

 İnteraktif özellik: 
–   Ürünün banyonunuzda nasıl göründüğünü 

 görmek için fotoğraf fonksiyonu 
–   Teknolojiler ve sprey türleri hakkında  videolar 
–  Hansgrohe ürünleri favori listesi 
–  Satış noktası arama  

http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

 Duş keyfi .

 Banyo bataryaları .

 Banyo bataryaları .

 Şirket .

 Sadece keyif için ayarlandı .

 Sadece keyif için ayarlandı .

 Mükemmel şekliyle su .

 For today and tomorrow: milestones .



 Hansgrohe mobil 

 Dünyadaki en hızlı montaj. 

 Banyonuz Hansgrohe’ye gelemeyeceği için, Hansgrohe si -
zin banyonuza geliyor: Hansgrohe@home uygulaması la-
vabo bataryası veya duş çözü mlerinin evinizde nasıl görü -
neceğini öğrenmenin en kolay yolu.   Banyonuzun mevcut 
durumunun bir fotoğrafını çekin, mevcut bataryayı ya da el 
duşunu parmağınızla işaretleyin ve Hansgrohe ürünüyle de-
ğiştirin. Sonucu ekranda göreceksiniz. Entegre satış nokta-
sı arama, gerektiğinde size en yakın olan noktayı göstere -
cektir. iPhone, iPad ve android-Smartphone uygulamaları için 
www.hansgrohe-int.com/app 
 Ya da doğrudan 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
 Ya da 
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se
 Ya da bu QR kodu üzerinden: 

 World Wide Water .

 Hansgrohe ve su hakkındaki tü m yeni haberleri keşfedin. 
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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 Hansgrohe Armatür San. ve Tic. Ltd. Şti. · Fulya Mh. Ortaklar Cd. Bahçeler Sk. No: 17 K: 2 · 34387 Şişli · Istanbul · Tü rkiye
Tel.: (02 12) 273 07 30 (Pbx) · Fax (02 12) 273 07 40 · info@hansgrohe.com.tr · www.hansgrohe.com.tr 

 Bu kataloğumuz sadece seçili ürünlerimizi kapsamaktadır. Ürün yelpazemizin tama-
mını internet ten bulabilirsiniz. 
Hansgrohe dünyası hakkında daha fazla bilgi için; 
www.hansgrohe.com.tr adresini tıklayın. 

 Hansgrohe ürünlerini interaktif olarak yaşayın 
 Bu katalogun- video ve ilginç uygulamalarla birlikte iPad versiyonu da bulunmakta-
dır. http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Evde Hansgrohe ile planlama 
 iPhone, iPad ve android -Smartphone ile görsel olarak Hansgrohe bataryaları ya 
da duş başlıklarının lavabonuzda veya duşunuzda nasıl göründüğünü keşfedin. 
www.hansgrohe-int.com/app 

 Hansgrohe ürünlerini tecrübe etmek veya satın almak için uzman 
bir satış noktasıyla görüşün. Uluslararası satış noktalarımız için 
www.hansgrohe-int.com/sales-worldwide adresini kullanabilirsiniz. 

 Bu broşür çevre kirliliğini önlemek için mümkün olduğunca hassasiyetle  üretilmiştir. 
Broşürle işiniz bit t iğinde çevreyi korumak için broşürü başkalarına verebilir veya 
geri dönüşüme teslim edebilirsiniz. 


