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SAYIN OKUYUCU,

Hansgrohe‘de biz ler su kul lanımı iç in yeni yol lar keş fedip 
bunlar ı en unutulmaz deneyimlere dönüştürme yolculuğumu -
zun peşini hiç bir zaman bırakmadık. Ve iş te bir kez daha; 
‚klik ‘ teknolojisi i le tekrar buradayız. Yeni Select ürünleri i le 
tekrar karşınızdayız. Ar t ık herkes tek bir düğme dokunuşuyla 
suyu istediği şekilde kullanıp tadını çıkarabilir. Küçük görün -
tüsüne rağmen, Select düğmesi daima Hansgrohe‘yi temsi l 
etmişt ir ve böyle olmaya da devam edecektir. Akıll ı fonksiyon 
ve mükemmelleşt ir i lmiş kolay kullanımı i le kusursuz tasarımın 
buluşması. Kataloğumuzun i ler leyen sayfalar ında banyo ve 
mut fağınızda doğru düğmeye basarak eğlencenin ve özgürlü -
ğün yolunu keş fedeceksiniz. Ayr ıca yeni Logis batar yalar  
s iz ler i dokunmaya davet ediyor, k ısacas ı keşfedi lecek çok 
şey var! 

Eğlence daima sizinle olsun!

Sevgilerimle, Richard Grohe
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SU KEYFİNİZİ 
SEÇİN.

S ürekli yenilikçi çözümler ararken sorduğumuz bir soru 
var: Hayatı sizin için nasıl daha konforlu yapabiliriz. Bu 
soruya cevap bulabilmek için öncelikle konforun ne 
anlama geldiğine bakmalıyız. Banyoda ve mutfakta, bu 

sadece ergonomi deği l ,  bu kolayl ığ ı sağlayan anahtar. 
Düğmelerden esinlenmek dünyayı bir t ık daha kolay yapar. 
Iş ıkdüğmeleri, fare tuşu, ya da araba kontağı. Bizde daha 
marifetli ve basit bir düğme geliştirmeye karar verdik. 2011 de 

Phoenix Tasarım ile birlikte ilk tamamen mekanik Select butonu ile 
Raindance el duşunu geliştirdik. O zamandan beri Hansgrohe 
Select düğmesi i le banyo ve mut faklarda devrim yaptı. Bir 
düğmeye dokunarak sprey tür ler in i değiş t i rebi l i r  ve duş 
alabilirsiniz, ya da sadece bir elinizi kullanarak bataryayı 
çekebilir ve mutlak kesinlikle açıp kapatabilirsiniz. Yani bu akıllı 
düğmeden önce banyomuzun bataryasını açmak bir zaman 
sorunuydu. Sezgisel kullanım banyodaki nihai kullanım için ideal.
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Hayatı daha makul, daha kalıcı 
şekilde kolaylaşt ırmak için yaratı -
lan ürünler, günlük hayatın vaz-
geçilmez parçası haline gelmişt ir.

2012

2014

2011

2013

2015

Raindance Select el ve tepe duşları yeni Select 
teknolojisinin ilk Hansgrohe ürünleriydi.  

Mutfakta, Select düğmesi  
iş akışınızı sürekli tutarken 

duş bataryaları daha da  
sezgisel hale geliyor.
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SUYUN YENİ BOYUTU: 
RAINMAKER® SELECT.
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TASARIMDAN  
MALZEMEYE  
GERÇEK BİR  

USTALIK.

Rainmaker® Select çekiciliği öncelikle estetiğinden  
ve kullanılan malzemelerden geliyor.

S on yıllarda yaşam tarzına uygun banyolar trend haline 
geldi. Bu odalar da gelen taleplere göre değişiyor. 
E s t e t i k  görünüş lü  f e rah b i r  ye rden fonks i yone l 
banyolara. Bu anlayıştan esinlenerek, Phoenix Design 

i le bir l ik te bütünüyle yeni bir su tecrübesi olan en yüksek 
kaliteli Rainmaker Select’i geliştirdik. Rainmaker Select’in sade 
ve doğrusal tasarımı anında cezbediyor. Bu belirgin tasarım 

dili malzeme seçimine de yansımış kelimenin tam anlamıyla. 
Rainmaker Select ’ in cömer t cam sprey yüzü ve ince krom 
çerçevesi pır ı l pır ı l ve özel estet ik bir görünüm veriyor. Bir 
yandan beyaz arka planlı cam ve parlak metal yüzeyler banyo 
doğall ığını vurgularken diğer yandan seramik, fayans veya 
ayna gibi diğer malzemeler için referans oluyor.
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Dizayn.
Yenilikçi oda ve ürün konsepti Phoenix Design ile işbir liği 
içinde oluşturuldu.

Üretim.
Dikkatli bir şekilde test edilen ve elle monte edilen  
Rainmaker Select yüksek kalite standartlarına uygundur.

Malzeme.
Cam sprey yüzün imalat sürecinde en son lazer teknolojisi ile 
orijinal malzemeler kullanılmıştır.
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R ainmaker Selec t tabiat ın mucizes inden es in lenerek 
tasarlanmışt ır. Ölçüler i sayesinde, farkl ı sprey t ipler i 
hem size daha fazla hareket özgürlüğü sunuyor hem de 
duş deneyiminizi eğlenceye çevir iyor. RainXL zengin 

yağmur duşu ve zengin ve güçlü spreyler i olan RainStream 
Select’e ek olarak Rainmaker Select’ in mono spreyi olan etkili 
üçüncü spreyi ile kendinizi daha da şımartılmış hissedeceksiniz. 
Tepe duşunun tam or tasından tek bir geniş jet içinden gelen 
rahatlat ıcı su akışı ile kendinizi harika hissedeceksiniz. Ayur-
veda masaj yağından esinlenilen net sprey cildinize nazikçe 
masaj yapacak ve enerji veren etkisiyle size rahatlatacak. 

SUYA YENİ TASARIM 
KAZANDIRAN ETKİLEYİCİ 
RAINMAKER® SELECT. 

Mono – Duşun tam merkezinden gelen hedef 
odaklı ve rahatlat ıcı mono sprey. 
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RainXL – Günlük kullanıma 
uygun tam bir yağmur hissi 
veren RainXL . 

RainStream – Omuzlar ınız ve boynu -
nuza masaj yapan ve dolu dolu akan 
lüks duş deneyimi. 
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7 0 santimetre uzunluktaki pervaz gerçekten dikkatinizi 
çekecek. Krom kaplama metal gövde üzerinde bulu -
nan düz cam yüzey duş kolonuna seçkin bir görünüm 
verirken aynı zamanda keyif verici bir duş keyf inin 

yanında duş ihtiyaçlarınızı karşılayan özel ihtiyaçlarınız için 
de yeterli düzeyde alan sağlamaktadır. Rainmaker Select duş 

kolonu işlevsel açıdan da pek çok öneri sunmaktadır. Dört ayrı 
Select düğmesi seçimi i le tepe ve el duşlar ı ve farkl ı sprey  
t ipleri sadece bir t ık uzağınızda. Termostat üzerinde yer alan 
döner kontrol s is temi tam da iht iyacınız olan su s ıcakl ığını 
ayarlamanızı sağlıyor. Rainmaker Select duş kolonu kullanımı 
duvara kolayca monte edilebildiği için oldukça basit. 

YAŞANMASI GEREKEN 
SAF DUŞ ALMA KEYFİ.
Rainmaker® Select Showerpipe.
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Aplike tesisat
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G eniş cam raf ı ve entegre Select teknolojisi saye -
sinde, yeni ShowerTablet Select 700 banyolara 
gerçekten yeni bir deneyim sunarken her zaman-
kinden daha fazla depolama alanı da sağlamak-

tadır. Fakat bunu yeniliğe dönüştüren şey aslında tepe duşunda 
yer alan herhangi bir tek sprey ile bağımsız olarak kombinlen-

mesi. ShowerTablet Select 700 ve tepe duşu arasında duvara 
takılı gizli bir bağlantı borusu yer almaktadır. Sonuç: iki ayrı 
dünyanın muhteşem kombinasyonu olan aplike ve ankastre  
tesisat s is temi. Biz buna aplike -ankastre tesisat ın kusursuz  
yenilikçi çözümü diyoruz. 

ÖZGÜRLÜĞÜN  
YENİ HALİ.
ShowerTablet® Select 700.

Aplike-ankastre tesisat
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S howerSelect cam termostatın özel tasarımı ve malzemesi Rainmaker Select 
ile kusursuz uyum sağlıyor. Su sıcaklığı ergonomik kol tarafından yönetiliyor. 
Select düğmeleri ön taraf tan aktive oluyor ve dört sprey çeşidi ile tepe duşu 
ve el duşunu direkt olarak kontrol ediyor. ShowerSelect cam termostat ın 

yenilikçi teknolojisi özel cam yüzey arkasında şık bir biçimde kayboluyor.

İDEAL DUŞ KONTROLÜ İÇİN 
ÖZEL BİR TASARIM. 

ShowerSelect® cam termostatlar.
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Ankastre tesisat
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DUŞ, İÇ TASARIMCI OLURSA. 

S on yıllarda, ev içindeki başka hiç bir oda banyo kadar 
değişiklik yaşamamıştı. Bir zamanlar sadece sudan iba-
ret olan banyo artık estetik görüntüsü ile tam bir sağlık 
alanı. Banyonun ihtiyaç olmadıkça büyütülmesine gerek 

yoktur fakat artan ev tasarımı ve suyun eğlenceli kullanımı hem 
mimari olarak hem de ürün açısından banyolara yeni bir hayat 
kazandırmaktadır. Banyoda duş alanı odak noktası haline  

geldiği için daha fazla alan kaplamaktadır. Rainmaker Select 
duş kolonu ölçüsü görevinden daha fazlası anlamına gelmekte -
dir. Bir yandan parılt ıl ı cam ve krom yüzey biçimlendirilebilir 
oda elemanını oluştururken diğer yandan duşun cam duvar, 
ayna ve seramiklerle tam uyum içerisinde olmasını sağlamakta-
dır.  
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G ünümüzde ar t ık banyo sadece kişisel hijyenin sağlandığı bir alan değil, oturma odasının da 
bir parçası. Ve ayrıca yeni f ikir lerin de or taya çıkt ığı bir alan. Ahşap ve kumaş malzemeler 
buradaki s ıcaklığı ve or tamı daha da hareketlendir iyor. Oturma alanları sizi rahatlat ırken  
kendinizi de şarj edin. Peki, öyleyse duş tasarımında neden farklı bir yaklaşım olmasın ki? İşte 

size ankastre tek spreyli tepe duşunun yanında bağlantısı direkt olarak duvardan sağlanan ve geniş depo-
lama raflı ShowerTablet Select 700. A ve ankastre tesisatın kusursuz kombinasyonu. Böylece rahatsız edici 
elemanlar olmadan duşlar mobilyaların seçkin ve işlevsel parçaları haline geliyor. 
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D uş ve iç alanın birleşimi modern banyo tasarım-
lar ında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. 
Aplike duş sayesinde kuru alandan ıslak alana 
akıcı bir geçiş sağlayabilir, cam ayrımların yol 

açtığı engellerden kur tulabilir veya duş bataryasının eşsiz 
keyfini çıkarabilirsiniz. Rainmaker Select ankastre geniş 
tepe duşlarının bile küçük alanlara elit bir şekilde uygu-
landığını gördüğünüzde kali te ve özgünlüğün farkına  
varacaksınız. Tepe duşu üzerinde bulunan beyaz kaplama 
cam yüzeyler modern teknoloji sayesinde görünmez olurken 
entegre termostat da duvar ve tavan içine kusursuz bir 
şekilde gizlenecektir. Odanın gerçek ölçüsüne bakılmak-
sızın ar t ık banyonun odak noktası olan duşlarla banyo -
nuzda maksimum duş keyfinin tadını çıkarın. 
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RAINMAKER® SELECT ANKASTRE 
ÇÖZÜM – KUSURSUZ TASARIM  
VE TEKNOLOJİNİN BİRLEŞİMİ. 

Üç sprey akışlı  
tepe duşu.

Kolayca sprey t ipinizi seçin.

El duşunu açıp kapatın.

Arzu edilen sıcaklığı ayarlayın.Beyaz kaplama cam raf ve  
krom kaplama metal çerçevenin 
muhteşem uyumu.

Tek bir düğme dokunuşu ile tepe 
duşunu spreyini değişt ir in.

Sıcak 
su

Soğuk  
su

Aplike tesisat kurulumu.

Mono

Select

Select

Whirl

Select
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Sıcak 
su

Soğuk  
su

Ilık su

ANKASTRE ÖZELLİKLERİNİ 
KARŞILAYAN APLİKE MONTAJLI 
DUŞLAR İÇİN YENİ ÇÖZÜM.

Tek sprey t ipli tepe duşu. 

Aplike montajlı ankastre tesisat.

ShowerTablet duvardan gelen su 
bağlantıs ına direkt olarak 

uygulanmaktdır.  

Arzu edilen sıcaklığı 
ayarlayın.

Tepe duşunu açıp kapatın.

El duşunu açıp kapatın.

Kolayca sprey  
t ipinizi seçin.

YENİ

Select

Select

Select

Whirl
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Rainmaker
®

 Select 460 3jet Showerpipe  
Rainmaker Select 460 3jet tepe duşu ile 
(RainXL: yakla. 18 l/dak.; RainStream:  
yakla. 18 l/dak.; Mono: yakla. 16 l/dak.),  
Raindance Select S 120 3jet el duşu ile  
(16 l/dak.) ve ShowerTablet Select 700  
termostat, duş dirseği 450 mm 
# 27106, -400 
# 27029, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 
 
 
 

     

   

Rainmaker
®

 Select 460 2jet Showerpipe  
Rainmaker Select 460 2jet tepe duşu ile 
(RainXL: yakla. 18 l/dak.; RainStream:  
yakla. 18 l/dak.), Raindance Select S 120 3jet  
el duşu ile (16 l/dak.) ve ShowerTablet Select 700  
termostat, duş dirseği 450 mm 
# 27109, -400 
# 27028, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 
 
 
 
 

     

 

Rainmaker
®

 Select 420 2jet Showerpipe  
Raindance E 420 2jet tepe duşu ile 
(RainAir: 18 l/dak.; RainFlow: yakla. 20 l/dak.),  
Raindance Select S 120 3jet el duşu ile 
(16 l/dak.) ve ShowerTablet Select 700  
termostat, duş dirseği 400 mm 
# 27168, -400 
 
 
 
 
 

     

 

Rainmaker® Select Showerpipes – Aplike tesisat kurulumu.
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Duş

Banyo

Raindance
®

 Select S 120 3jet El duşu 
# 26530, -000, -400 (16 l/dak.) 
# 26531, -000, -400  EcoSmar t (9 l/dak.) 
 
 
 

     

   

ShowerTablet
®

 Select 700 Aplike termostatik  
banyo, Beyaz 
# 13183, -000 Raf, Parlak Krom (Resmi yok) 
 
 
 

 

Rainmaker
®

 Select 460 1jet Tepe Duşu 
(RainXL: yakla. 20 l/dak.) 
# 24003, -400 Duş dirseği ile 460 mm 
# 24013, -400 EcoSmar t 
# 24002, -400 tavan bağlantıs ı i le 100 mm (Resmi yok) 
# 24012, -400 EcoSmar t (Resmi yok) 
 
 
 

   

Raindance
®

 Select S 120 3jet El duşu 
# 26530, -000, -400 (16 l/dak.) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 
 
 
 
 
 

       

   

ShowerTablet
®

 Select 700 Aplike termostatik duş 
# 13184, -400 Raf, Beyaz 
# 13184, -000 Raf, Parlak Krom (Resmi yok) 
 
 
 

Batarya/duş için belir lenen akış oranı basıncı 0,3 MPa’dır (3 bar)

Aplike montajlı ankastre tesisat.
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RAINMAKER® SELECT ANKASTRE 
ÇÖZÜM – KUSURSUZ TASARIM 
VE TEKNOLOJİNİN BİRLEŞİMİ. 

Sıcak 
su

Soğuk 
su

Ilık su

Krom kaplama metal çerçeveler 
daha net çizgiler sunar. 

Tek bir düğme dokunuşu ile tepe  
duşunu spreyini değişt ir in. 

El duşunu açıp 
kapatın.

Arzu edilen sıcaklığı 
ayarlayın.

Üç sprey akışlı  
tepe duşu.

Sprey t ipinizini 
kolayca seçin.

Ankastre tesisat.

Select

Select

Mono

Select

Whirl

iBox

iBox

iBox
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4 fonksiyon 4 fonksiyon

Alt açma- kapama valf ı üzerinde bulunan düğmeye dokunarak el duşunu açıp 
kapat ın, üs t açma - kapama val f ı üzer inde bulunan düğmeye dokunarak da  
tepe duşu için sprey seçimi yapın ve su sıcaklığını kontrol etmek için kolu kulla -
nın. Bu tepe duşu üzerinde bulunan özel sprey t ipi zenginlik ve lüksü yaşatan 
RainStream’dir. 

A l t val f i le e l duşunu aç ıp kapat ın, üs t val f i le de tepe duşu iç in sprey t ip i 
seçimini yapın ve ardından su s ıcakl ığ ın ı düzenlemek iç in kolu kul lanın. Bu 
tepe duşunu özel k ı lan şey RainFlow adını verdiğimiz şekil ve akış jet ler idir. 

Rainmaker
®

 Select 580 3jet Tepe Duşu 
(RainXL: yakla. 20 l/dak.; RainFlow: yakla. 15 l/dak.; 
Mono: yakla. 20 l/dak.) 
# 24001, -400 
# 24011, -400 EcoSmar t  
iBox universal için 
 
 
 
 
 

     

iBox

   

Rainmaker
®

 Select 460 3jet Tepe Duşu 
(RainXL: yakla. 20 l/dak.; RainStream: yakla. 15 l/dak.;  
Mono: yakla. 20 l/dak.) 
# 24007, -400 Duş dirseği ile 460 mm 
# 24017, -400 EcoSmar t 
iBox universal için 
# 24006, -400 tavan bağlantıs ı i le 100 mm (Resmi yok) 
# 24016, -400 EcoSmar t (Resmi yok) 
 
 
 

     

iBox

   

ShowerSelect
®
  

Valf 3 çıkış için 
# 15736, -400, - 600 
Cam yüzey 
 
 
 

 

Fixfit
®

 Porter Square 
Entegre duş askısı, isteğe bağlı 
hor tum ve duş seçimi ile DN15 
hor tum bağlantıs ı. 
# 26486, -000

Fixfit
®

 Porter Square 
Entegre duş askısı, isteğe bağlı 
hor tum ve duş seçimi ile DN15 
hor tum bağlantıs ı. 
# 26486, -000

ShowerSelect
®
  

Valf 3 çıkış için 
# 15736, -400, - 600 
Cam yüzey 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Yüksek debi termostat 1 çıkış 
için (alt tan) ve ilave bir çıkış 
(üst ten) 
# 15735, -400, - 600  
Cam yüzey 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Yüksek debi termostat 1 çıkış 
için (alt tan) ve ilave bir çıkış 
(üst ten) 
# 15735, -400, - 600  
Cam yüzey 
 
 
 

 

Raindance
®

 Select S 120 3jet El duşu 
# 26530, -000, -400 (16 l/dak.) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t  
(9 l/dak.) 
 
 
 
 

       

   

Raindance
®

 Select S 120 3jet El duşu 
# 26530, -000, -400 (16 l/dak.) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t  
(9 l/dak.) 
 
 
 
 

       

   

İŞTE BURADA SEÇME  
ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİPSİNİZ.
Ankastre tesisat.
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Fixfit
®

 Porter Square 
Entegre duş askısı, isteğe bağlı 
hor tum ve duş seçimi ile DN15 
hor tum bağlantıs ı. 
# 26486, -000

Fixfit
®

 Porter Square 
Entegre duş askısı, isteğe bağlı 
hor tum ve duş seçimi ile DN15 
hor tum bağlantıs ı. 
# 26486, -000

ShowerSelect
®
  

Valf 3 çıkış için 
# 15736, -400, - 600 
Cam yüzey 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Termostat 2 çıkış için 
# 15738, -400, - 600 
Cam yüzey 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Termostat 1 çıkış için 
# 15737, -400, - 600 
cam yüzey 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Maksi Termostat 
# 15734, -400, - 600 
Cam yüzey

Raindance
®

 Select S 120  
3jet El duşu 
# 26530, -000, -400 (16 l/dak.) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t 
(9 l/dak.) 
 
 
 

       

   

Raindance
®

 Select S 120  
3jet El duşu 
# 26530, -000, -400 (16 l/dak.) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t 
(9 l/dak.) 
 
 
 

       

   

Fixfit
®

 Porter Square 
Entegre duş askısı, isteğe bağlı hor tum ve duş 
seçimi ile DN15 hor tum bağlantıs ı. 
# 26486, -000

3 fonksiyon 2 fonksiyon 1 fonksiyon

Valf i le el ve/veya tepe duşunu açın ve termostat 
üzerinde yer alan kol ile su sıcaklığını ayarlayın. 

Tek bir düğme dokunuşu ile el ve/veya tepe 
duşunu açın ve su sıcaklığını ayarlamak için 
kolu kullanın. 

Tek bir düğme dokunuşu i le el veya 
t epe du şunu aç ıp  kapa t ı n  ve  s u 
s ıcak l ığ ın ı  kon t ro l e tmek iç in ko lu 
kul lanın.  

Rainmaker
®

 Select 460 2jet Tepe Duşu 
(RainXL: yakla. 20 l/dak.; RainStream: yakla. 15 l/dak.) 
# 24005, -400 Duş dirseği ile 460 mm 
# 24015, -400 EcoSmar t 
iBox universal için 
# 24004, -400 tavan bağlantıs ı i le 100 mm (Resmi yok) 
# 24014, -400 EcoSmar t (Resmi yok) 
 
 
 
 

     

iBox

 

Rainmaker
®

 Select 460 1jet Tepe 
Duşu (RainXL: yakla. 20 l/dak.) 
# 24003, -400 Duş dirseği ile 460 mm 
# 24013, -400 EcoSmar t 
# 24002, -400 tavan bağlantıs ı i le 
100 mm (Resmi yok) 
# 24012, -400 EcoSmar t (Resmi yok) 
 
 
 
 

   

Rainmaker
®

 Select 460 1jet Tepe Duşu 
(RainXL: yakla. 20 l/dak.) 
# 24003, -400 Duş dirseği ile 460 mm 
# 24013, -400 EcoSmar t 
# 24002, -400 tavan bağlantıs ı i le 100 mm (Resmi yok) 
# 24012, -400 EcoSmar t (Resmi yok) 
 
 
 
 
 

   

ShowerSelect®  
Tasarım modelleri

Hortum bağlantısı  
ile duş askısı

Batarya/duş için belir lenen akış oranı basıncı 0,3 MPa’dır (3 bar)

Yüzey
Beyaz/Krom (- 400)

Yüzey
Siyah/Krom (- 600)
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TEK BİR  
DÜĞMEDE POPÜ-

LER OLANDAN  
SEVİLENE – YENİ 
CROMA® SELECT.
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MİLYONLARIN SEVGİLİSİ  
ŞİMDİ SELECT FONKSİYONU 
İLE BİRLİKTE. 

Müşteri isteklerini ve entegre Select teknolojisini yeni jeneras -
yon Croma el duşlarında birleştirdik. Çünkü yeni Croma Select 
el duşunun avantajlar ı tam olarak sizin eller inizde. Entegre 
Select teknolojisi sayesinde, sprey tipleri tek bir tuş dokunuşu 
ile kolay ve ergonomik bir şekilde seçilebilir. Ve iki ayrı tarza 

sahip modern tasarımlar seçkin beyaz sprey yüzü ile daha da 
modern hale getirilmiştir. Buna ek olarak yuvarlak köşeli yeni 
tasarım dili çevrilen düğme anlayışının yerine yeni Croma el 
duşlarını getirmiştir. 

Yeni Croma® Select el duşları. 

Croma® Select E Multi El duşuCroma® Select S Multi El duşu

Yuvarlak köşeler i le 
tasarımın yeni dili . 

Klasik yuvarlak  
tasarımlı bir duş. 

Tek bir düğme ile ideal ve  
sezgisel sprey değişimi. 

Select
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Croma® Select S Multi ve Croma® Select E Multi El duşu

Saçlarınızı yıkamak  
için ideal dolu
dolu bir duş yağmuru.

Farkl ı sprey t ipler i  
iç in sadece düğmeye 
basınız. 

Farkl ı sprey t ipler i  
iç in sadece düğmeye 
basınız. 

İyi hissetmeniz için 
vücudunuza bakım 
yapan yumuşak su 
spreyi. 

Saçlarınızı yıkamak 
için ideal dolu
dolu bir duş yağmuru.

Sizi harekete geçiren 
ve enerji veren yoğun 
su jet i. 

Sizi harekete geçiren 
ve enerji veren yoğun 
su jet i. 

Bölgesel yoğunluk  
ile canlandıran güçlü 
masaj spreyi. 

Tazeleyen yoğun  
duş yağmuru. 

Croma® Select S Vario ve Croma® Select E Vario El duşu

Croma® Select S 1jet ve Croma® Select E 1jet El duşu

Select

Select

Massage
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BAŞINIZDAN AYAK 
PARMAĞINIZA KADAR  
KEYİF VEREN TASARIM. 

Yeni Select teknolojisi Croma Select tepe duşunu düğmeli bir 
duşa çevir iyor. Yapmanız gereken şey tek bir parmağınızla 
sprey yüzü merkezindeki entegre düğmeye dokunmak ve farklı 
sprey tiplerini kolaylıkla seçmek. Ve ayrıca yeni Croma tepe 
duşunun kullanımı da oldukça basit. QuickClean silikon uçlar 

sayesinde yapmanız gereken sadece sprey yüzünü silip temiz-
lemek. Ve hepsinden daha iyisi, is ter klasik tasarımda olsun 
ister modern tasarımda olsun, size düşen tek şey tadını çıkara-
bileceğiniz kusursuz bir duş deneyimi. 

Yeni Croma® Select tepe duşları.

Croma® Select S 180 2jet Tepe Duşu

Saçlarınızı yıkamak için ideal 
dolu dolu bir duş yağmuru.

Sizi harekete geçiren ve  
enerji veren yoğun su jet i. 

Tek bir düğme ile ideal ve  
sezgisel sprey değişimi. 

Beyaz sprey yüzlü klasik 
yuvarlak şekil . 

Select
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Croma® Select E 180 2jet Tepe Duşu

Saçlarınızı yıkamak için ideal 
dolu dolu bir duş yağmuru.

Sizi harekete geçiren ve  
enerji veren yoğun su jet i. 

Yuvarlak köşeli ve beyaz 
sprey yüzü ile tasarımın 

yeni dili. 

Tek bir düğme ile ideal ve  
sezgisel sprey değişimi. 

Select
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TEK BİR DÜĞME DOKUNUŞU 
İLE ÇEKİCİ BİR DUŞ DENEYİMİ. 

Yeni Croma Select Duş kolonları kusursuz bir bütünlük sağla -
maktadır. Entegre Select teknolojisi sayesinde ideal bir kontrol 
s is temi başl ıyor. Böylece iht iyacınız olan sadece düğmeye 
haf i fçe basarak e l veya tepe duşu spreyin i  değiş t i rmek .  
Kromun basit ama şık tarzı, beyaz renk teması ve yuvarlak uçlu 

yeni tasarım dili Croma Select duş kolonuna duş deneyiminde 
çekicilik katmaktadır. Duvardan gelen su bağlantılarına kolay-
lıkla uygulanabildiğinden banyo yenilemeleri için kusursuz bir 
çözümdür. 

Yeni Croma® Select Showerpipe.

Croma® Select S 180 2jet Showerpipe Croma® Select E 180 2jet Showerpipe

Arzu edilen sıcaklığı ayarlayın.

Yuvarlak hatlı tasarım  
klasik banyolara da  
uyum sağlamaktadır. 

Yuvarlak köşeleriyle  
tasarımın yeni dili . 

Sprey yüzü or tasında  
bulunan düğmeye basarak 

sprey t ipini değişt ir in. 

Select düğmesi i le  
ergonomik ve sezgisel 

sprey t ipi kontrolü.  

Select
Intense
Rain

Select Massage
Intense
Rain
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Croma® Select S

Croma
®

 Select S Vario El duşu 
# 26802, -400 (15 l/dak.) 
# 26803, -400 EcoSmar t (9 l/dak.)  
 
 
 
 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select S 1jet El duşu 
# 26804, -400 (16 l/dak.) 
# 26805, -400 EcoSmar t (9 l/dak.)  
# 26806, -400 EcoSmar t (7 l/dak.) 
 
 
 
 

 

Croma
®

 Select S Multi Duş setleri 
# 26560, -400 (16 l/dak.) 0,65 m 
# 26561, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,65 m 
# 26570, -400 (16 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
# 26571, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select S Multi El duşu 
# 26800, -400 (16 l/dak.)  
# 26801, -400 EcoSmar t (9 l/dak.)  
 
 

     

   

Croma
®
 Select S Vario Duş setleri 

# 26562, -400 (15 l/dak.) 0,65 m 
# 26563, -400 EcoSmart (9 l/dak.) 0,65 m  
# 26566, -400 (15 l/dak.) 0,65 m Casetta sabunluk ile 
(Resmi yok) 
# 26572, -400 (15 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
# 26573, -400 EcoSmart (9 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select S 1jet Duş setleri 
# 26564, -400 (16 l/dak.) 0,65 m 
# 26565, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,65 m 
# 26574, -400 (16 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
# 26575, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
 
 
 

 

El duşları ve duş setleri
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Croma® Select E

Croma
®

 Select E Vario Duş setleri 
# 26582, -400 (15 l/dak.) 0,65 m 
# 26583, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,65 m  
# 26586, -400 (15 l/dak.) 0,65 m Caset ta sabunluk ile 
(Resmi yok) 
# 26592, -400 (15 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
# 26593, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E Vario El duşu 
# 26812, -400 (15 l/dak.) 
# 26813, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E 1jet El duşu 
# 26814, -400 (16 l/dak.) 
# 26815, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 
# 26816, -400 EcoSmar t (7 l/dak.) 
 
 
 
 

 

Croma
®

 Select E Multi Duş setleri 
# 26580, -400 (16 l/dak.) 0,65 m 
# 26581, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,65 m 
# 26590, -400 (16 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
# 26591, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E Multi El duşu 
# 26810, -400 (16 l/dak.) 
# 26811, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 
 
 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E 1jet Duş setleri 
# 26584, -400 (16 l/dak.) 0,65 m 
# 26585, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,65 m 
# 26594, -400 (16 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
# 26595, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
 
 
 

 

El duşları ve duş setleri

Batarya/duş için belir lenen akış oranı basıncı 0,3 MPa’dır (3 bar)
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Croma® Select

Croma
®

 Select S 180 2jet Tepe Duşu 
(Rain/IntenseRain: 17 l/dak.) 
# 26522, -000, -400 
# 26523, -000, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 
# 27413, -000 İsteğe bağlı 390 mm‘lik duş dirseği (Resmi yok) 
# 27418, -000 İsteğe bağlı 100 mm‘lik tavan bağlantısı (Resmi yok) 
 
 
 

     

 

Tepe Duşu

Krom (- 000)

Krom (- 000)

Beyaz/Krom (- 400)

Beyaz/Krom (- 400) Croma
®

 Select E 180 2jet Tepe Duşu 
(Rain/IntenseRain: 17 l/dak.) 
# 26524, -000, -400 
# 26528, -000, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 
# 27446, -000 İsteğe bağlı 390 mm‘lik duş dirseği (Resmi yok) 
# 27467, -000 İsteğe bağlı 100 mm‘lik tavan bağlantısı (Resmi yok) 
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Croma® Select

Croma
®

 Select S 180 2jet Showerpipe  
Croma Select S 180 2jet dönebilir tepe duşu ile 
(Rain/IntenseRain: 16 l/dak.), Croma Select S Mult i  
el duşu (13 l/dak.) ve Ecostat Comfor t termostat, duş 
dirseği 400 mm  
# 27253, -400  
# 27254, -400 EcoSmar t (9 l/dak.)  
# 27255, -400 tek kollu batarya versiyonu (Resmi yok) 
# 27351, -400 küvet versiyonu (Resmi yok) 
 
 
 

     

 

Croma
®

 Select E 180 2jet Showerpipe  
Croma Select E 180 2jet dönebilir tepe duşu ile 
(Rain/IntenseRain: 16 l/dak.), Croma Select E Mult i  
el duşu (13 l/dak.) ve Ecostat Comfor t termostat, duş 
dirseği 400 mm  
# 27256, -400  
# 27257, -400 EcoSmar t (9 l/dak.)  
# 27258, -400 tek kollu batarya versiyonu (Resmi yok) 
# 27352, -400 küvet versiyonu (Resmi yok) 
 
 
 

     

 

Showerpipes

Batarya/duş için belir lenen akış oranı basıncı 0,3 MPa’dır (3 bar)
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Üç farklı sprey t ipi ayar 
halkasından seçilebilir. 

Şık beyaz yüzeyle bir likte  
geniş bir sprey yüzü. 

Crometta® 160 1jet Tepe duşu

Crometta® 100 Multi El duşu

DUŞ ALMAK OLDUKÇA  
GÜZEL.

Yeni Cromet ta duş ürünlerinin hem ölçüsü hem de işlevi büyük 
oranda gelişmiştir. Tepe duşunun geniş sprey yüzü daha fazla 
su konforu sağlarken, el duşu da dört sprey tipine kadar seçe -
nek sunmaktadır. Cromet ta duş kolonu, tepe duşu, el duşu ve 
termostatı kombine eden ve çekici bir duş deneyimi sağlayan 
mükemmel bir çözüm sunar. 

Bu ürün ayrıca, mevcut tesisatlara kolayca uygulanabildiğin -
den banyo yenilemeleri için de idealdir. Cromet ta ürün yelpa-
zesi banyolara göz al ıc ı bir görüntü sağlar. Beyaz/krom 
yüzeyli ürünler lavabo, fayans ve aynaları bir araya getiren 
kusursuz bir uyum sağlar. 

Yeni Crometta® el duşları, tepe duşları ve duş kolonları. 

Massage
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Crometta® 100

Crometta
®

 100 Multi Duş setleri 
# 26650, -400 (19 l/dak.) 0,65 m 
# 26653, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,65 m  
# 26656, -400 (19 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
# 26659, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
 
 
 

 

   

Crometta
®

 100 Vario Duş setleri 
# 26651, -400 (18 l/dak.) 0,65 m 
# 26654, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,65 m 
# 26657, -400 (18 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
# 26662, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
  
 
 

 

     

Crometta
®

 100 1jet Duş setleri 
# 26652, -400 (16 l/dak.) 0,65 m 
# 26655, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,65 m 
# 26658, -400 (16 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
# 26663, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 0,90 m (Resmi yok) 
 
 
 

 

Crometta
®

 100 Multi El duşu 
# 26823, -400 (19 l/dak.) 
# 26826, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 
 
 
 

 

   

Crometta
®

 100 Vario El duşu 
# 26824, -400 (18 l/dak.) 
# 26827, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 
 
 
 
 
 

 

     

Crometta
®

 100 1jet El duşu 
# 26825, -400 (16 l/dak.) 
# 26828, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 
# 26829, -400 EcoSmar t (7 l/dak.) 
 
 
 
 

 

El duşları ve duş setleri
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Batarya/duş için belir lenen akış oranı basıncı 0,3 MPa’dır (3 bar)

Crometta® 160

Crometta® 160

Crometta
®

 160 1jet Showerpipe  
Cromet ta 160 1jet tepe duşu ile (Rain: 17 l/dak.),  
Cromet ta 100 Vario el duşu (18 l/dak.) ve 
Ecostat Universal termostat, duş dirseği 350 mm  
# 27264, -400   
# 27265, -400 EcoSmar t (9 l/dak.)  
# 27266, -400 tek kollu batarya versiyonu (Resmi yok) 
 
 
 

   

Crometta
®

 160 1jet Tepe Duşu 
(Rain: 17 l/dak.) 
# 26577, -000, -400 
# 26578, -000, -400 EcoSmar t (9 l/dak.) 
# 26576, -000, -400 Düşük basınç (0,2 bardan it ibaren) 
# 27412, -000 İsteğe bağlı 390 mm‘lik duş dirseği  230 mm 
# 27479, -000 İsteğe bağlı 100 mm‘lik tavan bağlantısı 100 mm 
 
 
 

   

Tepe duşları

Showerpipe

Beyaz/Krom (- 400)

Krom (- 000)
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FORM VE İŞLEVİN  
TEK BİR DÜĞMEDE 

BİRLEŞMESİ – TALIS® 
SELECT S. 
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HER SORUYA CEVAP 
VEREN BİR DÜĞME.

Talis® Select S ile tasarım ve işlevin berraklığı  
bir araya geliyor. 

Lavabonun üzer indek i  mus luk büyük  
mesafeler kat etti. Tek volandan biri sıcak 
biri soğuk su ihtiyacını karşılayan iki vo -
lanlı musluğa kadar artık her iki suyu aynı 
volandan verebilen tek kollu bataryalar 
üretilmişt ir. Phoenix Tasarım ile işbirliği 
içinde çalışarak, kullanımı hem kolay hem 
de şık görünümlü tek kollu bataryayı yap-
mayı başardık. Talis Select S ile volanı ol -
mayan bir batarya yaptık. Select düğmesi 
burada alışılagelmiş kolun yerini alıyor. 
Bu da bataryaya eşsiz estetik bir görüntü 
sağlıyor. En üstünden altına kadar uzun ve 
narin duruşu ve konik gövdesi her sıcaklık 
ayarında sabit tutulan devamlı bir hat t ı  
takip eder. Entegre Select teknolojisi saye-
sinde, Talis S hem indirgenmiş tasarımı ile 
hem de  mükemmel kullanım kolaylığı ile 
dikkatleri üzerine çekmektedir. Duştaki ba-
şarısına ek olarak, düğme ayrıca lavabo 
bataryaları yenilemeleri için de uygundur. 
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Tasarımın en saf dili olan Talis Select S doğadan esinlenerek 
şekillendirilmiş ve Select düğmesi ile basit işlev kazanmıştır. 
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Tek bir düğmeye  
dokunarak suyu  

açıp kapatın. 

Sıcaklık kontrolünü seçiniz.  
Küçük pin seçili sıcaklığı  
göstermektedir. 

Sezgisel kontrol: ister tırnaklarınızı temizleyin 
isterseniz gözlüklerinizi ...

… ya da sadece ellerinizi 
yıkayın.

Yeni Talis S batarya ile tek bir düğme ile gerçekleştirilen sezgisel 
kontrol teknolojisi duşu lavaboya taşımışt ır. Yani, Hansgrohe 
sadece bir moda akımı belir leyicisi olarak kalmayıp ayr ıca 
sizin ve ailenizin banyonuzdaki günlük banyo alışkanlıklarınızı  
da kolaylaşt ırmaktadır. Talis Select S teknolojisini kullanmak 
çıkıntılı Select düğmesi sayesinde alfabe kadar kolay. Tek bir düğ-
meye dokunarak suyu açıp kapatabilirsiniz. Hatta gerektiğinde, 

ellerinizi kullanmadan kolunuzla sezgisel düğme ile Talis Select 
S bataryayı kontrol edebilirsiniz. Bu da eller iniz kir l i veya 
sabunlu iken gerçekten gerek duyulan bir özelliktir. İndirgenmiş 
kol tasarımı sayesinde, batarya herhangi bir sıcaklık ayarını  
estetik bir şekilde tutabilir. Kısacası, yeni Talis Select S az ama 
öz deyiminin kanıtıdır. 

AZ AMA ÖZ.
Yeni Talis® Select S batarya.
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HER SEVİYEDE  
STANDART İÇİN.

Talis Select S’ in sadece kolay kullanımı değil ayrıca banyo -
nuza da nasıl kusursuz şekilde uyum sağladığından emin olmanız 
için bir sonraki adım lavabonuza uygun bataryayı bulmaktır.  
Üç farklı yükseklikte diğer bir deyişle üç farklı Comfor tZone’u 
seçebilirsiniz. Hansgrohe’de bizler buna. Batarya ile lavabo  
arasında kalan konfor alanı yani ComfortZone diyoruz Karar  

vermeden önce iki önemli noktanın düşünülmesi gerekmektedir: 
ne kadar hareket özgürlüğüne iht iyacınız var ve lavabo için 
hangi bataryaya ihtiyacınız var? Talis Select S’in farklı yüksek-
lik seçenekleri siz ve banyonuz için en uygun kombinasyonu 
bulmanıza yardım eder. 

ComfortZone ile Talis® Select S bataryaları.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

Tek bir düğmeye dokunarak 
suyu açıp kapatın. 

Sıcaklık ayarı için yapmanız  
gereken sadece çevirmek. 

ComfortZone – Batarya 
musluğu ve lavabo 
arasındaki mesafe. 
Daha uzun batarya daha 
yüksek ComfortZone.
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Hansgrohe Comfor tZone tes t in i en s ık kul lanı lan lavabolar i le 9000 batar ya  
kombinasyonunu denemişt ir. Böylece size en iyi kombinasyonları sunabilmektedir. 
www.hansgrohe.com.tr/comfortzone- testi adresinden daima en güncel 
sonuçları alabilir isiniz.  

Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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BATARYA MI  
HEYKEL Mİ?
Talis Select S’ in saf ve indirgenmiş tasarımı banyo ambiyan -
s ına kusursuz şek i lde uyum sağlar.  Konik gövdes i  ve ş ık  
hat lar ı sayesinde batarya en son iş lev teknolojis i i le estet ik 
bir görüntü kazanmaktadır. 
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KİM BU VOLANI  
KULLANMAK İSTEMEZ 

Kİ? – TALİS® S. 
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KİŞİYE ÖZEL BANYO KEYFİ.

Narin pim kolu sayesinde, Talis S işlevselliği ve klasik tek kollu 
bataryayı modern tasar ım dil inde bir araya get irmektedir. 
Ayrıca Comfor tZone ile farklı yükseklikleri de mevcut tur. Bu, 
lavabonuz iç in doğru batarya kombinasyonunu bulmanız ı 

kolaylaşt ır ırken, ayrıca ellerinizi veya saçınızı yıkamak veya 
vazolar ı doldurabilmeniz için kiş iye özel bataryayı seçme -
nizde de yardımcı olacaktır. 

Talis® S bataryalar.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

ComfortZone – Batarya 
musluğu ve lavabo 
arasındaki mesafe. 
Daha uzun batarya daha 
yüksek ComfortZone.

Volanı yukar ı ve aşağı doğru oynat ın. bu suyu 
açıp kapamanızı sağlayacak. sağ veya sol ise 

ıs ı ayar ını.
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Hansgrohe Comfor tZone tes t in i en s ık kul lanı lan lavabolar i le 9000 batar ya  
kombinasyonunu denemişt ir. Böylece size en iyi kombinasyonları sunabilmektedir. 
www.hansgrohe.com.tr/comfortzone- testi adresinden daima en güncel 
sonuçları alabilir isiniz.  

Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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Talis® Select S

Lavabo ve Bide

Lavabo

Talis® S

Talis
®

 Select S  
Bide bataryası 
# 72202, -000 
 
 
 
 

     

Talis
®

 Select S 190 
Lavabo bataryası 
# 72044, -000 Kumanda seti i le 
# 72045, -000 Kumanda seti hariç 
 
 
 

       

Talis
®

 Select S 100 
Lavabo bataryası 
# 72042, -000 Kumanda seti i le 
# 72043, -000 Kumanda seti hariç 
 
 
 

       

Talis
®

 Select S 80 
Lavabo bataryası  
# 72040, -000 Kumanda seti i le 
# 72041, -000 Kumanda seti hariç 
 
 
 

       

Talis
®

 S 100 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 72020, -000 Kumanda seti i le 
# 72021, -000 Kumanda seti hariç 
# 72022, -000 Cool Star t kumanda 
seti i le (Resmi yok) 
# 72023, -000 Cool Star t kumanda 
seti hariç (Resmi yok) 
# 72024, -000 Düşük Akım kumanda 
seti i le 
# 72025, -000 Düşük Akım kumanda 
seti hariç 
 
 
 
 
 
 
 

       

Talis
®

 S 80 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 72010, -000 Kumanda seti i le 
# 72011, -000 Bas -Aç gider seti i le 
# 72012, -000 Kumanda seti hariç 
# 72013, -000 CoolStar t kumanda 
seti i le (Resmi yok) 
# 72014, -000 Cool Star t kumanda 
seti hariç (Resmi yok) 
# 72015, -000 Düşük Akım kumanda 
seti i le 
# 72018, -000 Düşük Akım kumanda 
seti hariç 
# 72016, -000 açık su ıs ı t ıc ıları için 
# 72017, -000 Tek akım musluk 
(Resmi yok) 
 
 
 

       

Talis
®

 S  
Tek kollu lavabo bataryası 
Ankastre, duvardan 
# 72110, -000 165 mm 
# 72111, -000 225 mm (Resmi yok) 
# 13622180 iç set 
 
 
 

     

Talis
®

 S  
3 -delikli labavo bataryası 
# 72130, -000 
 
2016 yılından it ibaren 
 
 
 
 

     

Talis
®

 S 210 
Tek kollu lavabo bataryası 
Dönebilir gaga 120° 
# 72105, -000 Kumanda seti i le 
 
2016 yılından it ibaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 S 250 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 72115, -000 Kumanda seti i le 
# 72116, -000 Kumanda seti hariç 
 
2016 yılından it ibaren 
 
 
 

     

Talis
®

 S 140 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 72113, -000 Kumanda seti i le 
# 72114, -000 Kumanda seti hariç 
 
2016 yılından it ibaren 
 
 
 

     

Talis
®

 S 190 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 72031, -000 Kumanda seti i le 
# 72032, -000 Kumanda seti hariç 
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Bide

Talis® S

Küvet

Duş

Talis
®

 S 
Tek kollu bide bataryası 
# 72200, -000 
 
 
 

   

Talis
®

 S 
Tek kollu duş bataryası 
Aplike montaj 
# 72600, -000

Talis
®

 S 
3 -delikli banyo bataryası 
# 72416, -000 
# 13437180 iç set 
 
2016 yılından it ibaren 
 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Tek kollu banyo bataryası 
Aplike montaj 
# 72400, -000 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
4 -delikli banyo bataryası 
# 72418, -000 
# 13444180 iç set 
 
2016 yılından it ibaren 
 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Gaga 
Ankastre montaj 
# 72410, -000 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Tek kollu duş bataryası 
Ankastre montaj 
# 72605, -000 
# 72607, -000 Yüksek debi

Talis
®

 S 
3 -delikli banyo bataryası 
# 72415 -000 
# 13233180 iç set 
 
2016 yılından it ibaren 
 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Tek kollu banyo bataryası 
Ankastre montaj 
# 72405, -000 
# 72406, -000 Emniyet kombinasyonu 
ile birlikte

Talis
®

 S 
Axor Starck baton t ipi el duşu ile  
yerden tek kollu küvet bataryası 
# 72412, -000 
# 10452180 iç set 
 
2016 yılından it ibaren 
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TALIS® SELECT E –  
ETKİLEYİCİ TASARIM  

VE İŞLEV.



65



66

TALIS® SELECT E İLE  
KONFORUN TADINI ÇIKARIN. 

Talis ailesi yeni üyesi Talis Select E’yi sunar. Tıpkı taze bir  
meltem esint isi gibi hem görüntü olarak hem de iş lev olarak 
batarya tasarımında forma yeni bir soluk getirmişt ir. Hepsin -
den ötesi, yenilikçi Select teknolojisi sayesinde kolay ve sezgisel 
kontrolü memnun edicidir. Herhangi bir kol yerine sadece bir 
düğme dokunuşu ile basit bir şekilde hem su akışı hem de su 
sıcaklığı kontrol edilir Ve iki ayrı batarya yüksekliği seçeneği 
ile tamamen kendinize ait kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve 
banyonuza mükemmel uyum sağlayacak Comfor tZone ayrıca-
lığını yaşayabilirsiniz. 

ComfortZone ile Talis® E bataryalar. 

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

Comfor tZone – Batarya musluğu ve lavabo 
arasındaki mesafe. Daha uzun batarya daha  
yüksek Comfor tZone.

Tek bir düğme ile su  
akış ını açıp kapatın. 

Sıcaklık ayarı için yapmanız gere -
ken sadece çevirmek. 
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Hansgrohe Comfor tZone tes t in i en s ık kul lanı lan lavabolar i le 9000 batar ya  
kombinasyonunu denemişt ir. Böylece size en iyi kombinasyonları sunabilmektedir. 
www.hansgrohe.com.tr/comfortzone- testi adresinden daima en güncel 
sonuçları alabilir isiniz.  

Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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ZERAFET İÇİN E.
Ta l i s  Se lec t  E ba tar ya tasar ım d i l i  kes in l ik le gurur 
duyulması gerken bir teknolojidir. Kusursuz hatları, gezici 
a lan ve konik gövdenin ak ı l l ı  kombinasyonu modern 
tasarımı vurgularken ambiyansa olan uyumunu da gözler 
önüne sermektedir. 
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TALIS® E – 
GÜÇLÜ KARAKTER 
FONKSİYONELLİK.



71



72

ZERAFET VE KONFOR  
DAİMA ELİNİZDE.

Ve sonunda Talis E batarya ile Talis batarya serileri tamamlan-
mış oldu. Uca doğru incelen konik gövdesi, net hatları ve volanı 
ile lavaboya tam uyum sağlarken ona modern bir görünüm de 
kazandırdı. Talis E işlevselliği ile uyumsuzluk yaşamanız imkansız. 

Hareket özgürlüğü ve lavabo ölçüleri gibi özel ihtiyaçlarınıza 
bağlı olarak Talis E ComfortZone teknolojisinin üç seçeneği ile 
kendinize özel çözüm buabilirsiniz.

Volan ile Talis® E bataryalar ve ComfortZone.

Hansgrohe Comfor tZone tes t in i en s ık kul lanı lan lavabolar i le 9000 batar ya  
kombinasyonunu denemişt ir. Böylece size en iyi kombinasyonları sunabilmektedir. 
www.hansgrohe.com.tr/comfortzone- testi adresinden daima en güncel 
bulabilirsiniz alabilir isiniz.  

Kolu yukarı veya aşağıya 
hareket et t irerek suyu açıp 
kapatabilirsiniz. 

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

Comfor tZone – Batarya musluğu ve lavabo 
arasındaki mesafe. Daha uzun batarya daha  
yüksek Comfor tZone.

Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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Talis® Select E

Lavabo

Lavabo

Talis® E

Talis
®

 Select E 240 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 71752, -000 Kumanda seti i le 
# 71753, -000 Kumanda seti hariç 
 
2016 yılından it ibaren 
 
 
 

       

Talis
®

 Select E 110 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 71750, -000 Kumanda seti i le 
# 71751, -000 Kumanda seti hariç 
 
2016 yılından it ibaren 
 
 
 

       

Talis
®

 E 240 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 71716, -000 Kumanda seti i le 
# 71717, -000 Kumanda seti hariç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 E 110 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 71710, -000 Kumanda seti i le 
# 71711, -000 Bas -Aç gider seti i le 
# 71712, -000 Kumanda seti hariç 
# 71713, -000 Cool Star t kumanda seti i le  
(Resmi yok) 
# 71714, -000 Cool Star t kumanda seti hariç 
(Resmi yok) 
# 71715, -000 Düşük Akım kumanda seti i le 
 
 
 
 
 

       

Talis
®

 E 80 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 71700, -000 Kumanda seti i le 
# 71701, -000 Bas -Aç gider seti i le 
# 71702, -000 Kumanda seti hariç 
# 71703, -000 CoolStar t kumanda seti i le  
(Resmi yok) 
# 71704, -000 Cool Star t kumanda seti hariç 
(Resmi yok) 
# 71705, -000 Düşük Akım kumanda seti i le 
# 71707, -000 açık su ıs ı t ıc ıları için 
# 71706, -000 Tek akım musluk (Resmi yok) 
 
 
 

       

Talis
®

 E 
Tek kollu lavabo bataryası 
Ankastre, duvardan 
# 71732, -000 165 mm 
# 71734, -000 225 mm (Resmi yok) 
# 13622180 iç set 
 
 
 

   

Talis
®

 E 150 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 71754, -000 Kumanda seti i le 
# 71755, -000 Kumanda seti hariç 
 
2016 yılından it ibaren 
 
 
 

     

Talis
®

 E 
3-delikli labavo bataryası 
# 71733, -000 
 
2016 yılından it ibaren 
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Bide

Küvet

Talis® E

Duş

Talis
®

 E  
Tek kollu bide bataryası 
# 71720, -000 Kumanda seti i le 
# 71721, -000 Bas -Aç gider seti i le 
 
 
 
 
 

   

Talis
®

 E 
Gaga 
Ankastre montaj 
# 71410, -000 
 
 
 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
3 -delikli banyo bataryası 
# 71730, -000 
# 13437180 iç set 
 
2016 yılından it ibaren 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
Tek kollu duş bataryası 
Ankastre montaj  
# 71765, -000 
# 71768, -000 Yüksek debi

Talis
®

 E 
Tek kollu banyo bataryası 
Aplike montaj 
# 71740, -000 
 
 
 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
3 -delikli banyo bataryası 
# 71747, -000 
# 13233180 iç set 
 
2016 yılından it ibaren 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
Tek kollu duş bataryası 
Aplike montaj  
# 71760, -000

Talis
®

 E 
Tek kollu banyo bataryası 
Ankastre montaj  
# 71745, -000 
# 71474, -000 Emniyet kombinasyonu le birlikte 
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TEK BİR DÜĞME 
DOKUNUŞU İLE  

MUTFAK İŞLERİNDEN 
MUTFAK KEYFİNE. 
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Mutfaktaki günlük hayat ve özellikle lavabonun işlevi su akışı ile 
belirlenmektedir. Su akışı ne kadar kolay akarsa, günlük rutinle -
rinizden de o kadar zevk alırsınız. Yeni Metris Select ile tek bir 
düğmeye dokunarak verimi basit bir şekilde ar t ırabilirsiniz.  
Ergonomik olarak tasarlanan uzatma fonksiyonu musluk üzerin-
de yer alan hassas düğmeye basıp suyu açıp kapatmanıza yar-

dım ederken size de daha fazla hareket özgürlüğü sağlar. Böy-
lece kolu kul lanarak bataryayı açt ığınızda sadece tek bir 
elinizle pek çok işi yapabilirsiniz. Bununla hem su ve enerji 
tasarrufu sağlar hem de tek bir düğme ile mutfak işlerini rahatça 
yaparken harika bir keyif yaşarsınız. 

Pratik uzatılabilir fonksiyon ve ergonomik volan lavabonuzda  
fazladan 50 cm hareket özgürlüğü sağlamaktadır. 

Batar ya, volan kul lanı larak aç ı l ı r  ve arzu edi len s ıcak l ık 
ayarlanır. Su akışı musluk üzerinde yer alan hassas düğme ile 
kolaylıkla açıl ıp kapatılabil ir. 

MUTFAKTA DAHA  
FAZLA ÖZGÜRLÜK İÇİN 
BAŞARIMIZIN TARİFİ. 

Çekilebilir el duşu ve Select teknolojisi ile yeni Metris® Select. 
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Ayrıca musluğu kol ile kapatmaya gerek kalmadan pek çok işi 
bir arada yapabilirsiniz. Aynı zamanda su sadece ihtiyacınız 
olduğunda akar. Böylece bir damla su bile israf edilmiş olmaz.

Kocaman bir tencereyi veya tavayı sadece bir elinizi kullana-
rak doldurmak bile ar tık alfabe kadar kolay. Select düğmesine 
basın ve ihtiyacınız olan suyu kullanın. 
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DAHA İLERİYE TAŞINAN  
MUTFAK KONFORU.

Spiralli el duşu ve Select teknolojisi  
ile yeni Talis® Select S. 
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MUTFAK YARDIMCILARINIZ 
İLE GÜNLÜK HAYATINIZ 
KOLAYLAŞACAK VE EVİNİZE 
ŞIKLIK GELECEK.
Metris® Select

Daha fazla konfor ve 
hareket özgürlüğü için 
150° dönebilen musluk. 

İdeal esneklik için 
uzatılabilir musluk ve  

ergonomik kol. 

Musluğu açıp kapatın. 

Select düğmesini kullanarak suyu  
açın ve düğmeye hassas bir dokunuş  
yaparak durdurun. Kol açık kalır ve 

önceden ayarlanmış sıcaklığını  
korurken su miktarını da sabit ler. 

Dikdör tgen şekle sahip batarya yine dikdör tgen  
olan lavabolara kusursuz şekilde uyum sağlar. 

Bataryayı açın.

Mut fak aktivitelerinize başlarken  
bataryayı ayarlamak için ergonomik 
şekill i kolu kullanın ve ardından arzu 
et t iğiniz sıcaklığı seçin. Bataryayı  
direkt olarak musluk üzerinde bulunan 
Select düğmesi i le kontrol et t iğiniz için 
kol açık kalır. Kol kulpunu kullanarak 
istediğiniz zaman sıcaklığı değişt irebilir 
veya bataryayı kapatabilirsiniz. 

Select



83

Talis® Select S

Yuvarlak şekill i batarya ile yine 
yuvarlak olan lavabolara kusursuzca 

uyum. sağlar. 

Daha fazla konfor ve 
hareket özgürlüğü için 
150° dönebilen musluk. 

Musluğu açıp kapatın. 

 

Select düğmesini kullanarak suyu  
açın ve düğmeye hassas bir dokunuş 

yaparak durdurun. Kol açık kalır  
ve önceden ayarlanmış sıcaklığını  

korurken su miktarını da sabit ler. 

İdeal esneklik için 
uzatılabilir musluk ve  

ergonomik kol. 

Bataryayı açın.

Ergonomik kol akla su damlaları resmini getir ir. Mut fak akti -
vitelerinize başlarken bataryayı ayarlayın ve arzu et t iğiniz 
sıcaklığı seçin. Bataryayı direkt olarak musluk üzerinde 
bulunan Select düğmesi i le kontrol et t iğiniz için kol açık 
kalır. Volanı kullanarak istediğiniz zaman sıcaklığı değişt ire -
bilir veya bataryayı kapatabilirsiniz.

Select
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Mutfak bataryaları

Metris® Select

Talis® Select S

Metris
®

 Select 320 
Tek kollu evye bataryası 
Spiralsiz, 
Dönebilir gaga 150°
#14884, -000, -800 
 
 
 

 

Metris
®

 Select 320 
Tek kollu evye bataryası 
Spiralsiz, 
Dönebilir gaga 110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800 
 
 
 

 

Talis
®

 Select S 300 
Tek kollu evye bataryası 
Spiralsiz, 
Dönebilir gaga 150°
# 72821, -000, -800 
 
 
 

     

Talis
®

 Select S 300 
Tek kollu evye bataryası 
Dönebilir gaga 110°/150°/360° 
# 72820, -000, -800 
 
 
 
 

     



85

Talis® S

Logis®

Talis
®

 S 200 
Tek kollu evye bataryası 
Dönebilir gaga 110°/150° 
# 72813, -000, -800 
 
 
 
 
 

   

Talis
®

 S 260 
Tek kollu evye bataryası 
Dönebilir gaga 110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800 
# 72812, -000 anında ısı t ıcılar  
için  
 
 
 

   

Logis
®
 

Tek kollu evye bataryası 
Ankastre, duvardan 
Dönebilir gaga 180° 
# 71836, -000 
 
 
 

Logis
®

 120 
Tek kollu evye bataryası 
Dönebilir gaga 360° 
# 71830, -000 
# 71831, -000 anında ısı t ıcılar  
için  
# 71837, -000 CoolStar t  
Eco (Resmi yok) 
 
 
 
 

 

Logis
®

 260 
Tek kollu evye bataryası 
Dönebilir gaga 110°/150°/360° 
# 71835, -000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logis
®

 160  
Tek kollu evye bataryası 
Dönebilir gaga 360° 
# 71832, -000
# 71833, -000 Cam önüne kurulum için 
(Q4/2015) 
# 71834, -000 entegre açma kapama 
valf i i le (Resmi yok) 
# 71839, -000 CoolStart Eco (Resmi yok) 
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İNTERAKTİF SU DENEYİMİNİ YAŞAYIN.

Hansgrohe Teşhir salonu uygulaması i le 
Hansgrohe’n in yepyen i ,  in te rak t i f  ve 
hepsinden öte eğlendirici ürünlerini keş -
fedin. Hayal et t iğiniz duşu canlı şekilde 
keş fedin ve ev inizde nas ı l  durduğuna 
bak ın .  Seç i l i  ü rün üzer inde bu lunan  
kamera fonksiyonu i le ürünün eviniz i le 
uyumlu olup olmadığına bakabil irsiniz. 
Eğer beğenirseniz, s ize en yakın bayi -
mizi entegre arama ile bulabilirsiniz.  

İnteraktif özellikler:
–  Banyonuza uyumlu görsel 

fotoğraf fonksiyonu.
–  Teknolojiler ve sprey türleri 

hakkında videolar.
–  Hansgrohe favori ürünlerinizi 

listeleyin.
–  Satış noktası arama.

http://appstore.com/hansgroheshowroom 

Hansgrohe Showroom App

KUSURSUZ MOBİL KULLANIM.
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WORLD WIDE WATER:

Hansgrohe hakkındaki son haberler için
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

http://appstore.com/hansgrohehome 

Banyonuz doğal olarak Hansgrohe‘ye gelemeyeceği için,  
Hansgrohe size geliyor. Bu uygulama, yeni bir batarya veya duş 
çözümünün kendi evinizde nasıl duracağını görebilmenin en kolay 
yolu. Sadece resmini çekin ve parmağınızla istediğiniz ürün üzerine 
gelerek seçtiğiniz Hansgrohe ürünü ile değiştirin. Bu uygulamayı 
iPhone, iPad ve Android akıllı telefonlarınızla 
www.hansgrohe-int.com/app
adresinde veya direk olarak
http://appstore.com/hansgrohehome
veya
http://play.google.com/store/apps/details?id=
de.hansgrohe.HansgroheAtHome
adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Hansgrohe@home App
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Lavabo ve batarya arasında 
bulunan kullanılabilir kişisel 
alanı belirleyin.

Suyu bol miktarda hava ile
birleştirerek yumuşak ve
sıçramayan su spreyi ile
tam bir duş keyfi sağlar.

Bataryayı açtığınızda, ana
pozisyonda soğuk su akar.
Sıcak su sadece siz 
istediğinizde ihtiyaç 
duyduğunuz an değiştirilir.

Vücudun her bölgesine keyif 
veren muazzam duş keyfi.  

Tüm vücudunuz için 
canlandırıcı masaj spreyi.

Bol alan için güçlü
şelale akış.

İyi hissetmeniz için vücudu-
nuza bakım yapan yumuşak 
su spreyi. 

Güçlü ve faydalı masaj
spreyi.

Yumuşak spreylerden
gelen bol su akışı.

Kaplamalar
Renk kodu ilavesi ile ürün kodu oluşur (#) sekiz hane.
Örnek: 28500, - 000 = Krom
000 Krom | 400 Beyaz/Krom | 600 Siyah/Krom | 800 Çelik Optik

SPREY TİPLERİ.

TEKNOLOJİLER.

Dakikalar içinde, sadece 
basit bir dokunuş ile farklı 
sprey t iplerini veya duşu 
değişt ir in.

Esnek silikon çıkışların
üzerini parmağınızla
ovalayarak kireç kalıntıları
kolayca temizlenir.

Saçlarınızı yıkamak için ideal 
dolu dolu bir duş yağmuru.

Tazeleyen yoğun duş 
yağmuru. 

Havayla zenginleştirilmiş 
damlalarla hafif bir yağmur 
duşu.

Sizi harekete geçiren ve 
enerji veren yoğun su jeti. 

Su ve enerji tasarrufu için su
akış ını azalt ır ve daha uzun
süreli memnuniyet sağlar.

Geniş sprey diskinden suyu
dağıtarak sağlıklı damlalarla
tüm vücudunuzu kaplar.

Hedeflenmiş huzur veren 
rahatlatıcı sprey. 
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