
Hansgrohe
Sürdürülebilir duş yenilkleri

YENİ

Crometta® –  
EcoSmart teknolojisiyle su,  
enerji ve CO2 tasarrufu yaparak,  
maliyetten önemli tasarruf sağlar.

Rain
Dolu dolu duş yağmuru, saçlarınızı 
yıkamanız için ideal

Intense Rain
Sizi aktive edecek ve uyandıracak 
yoğun su jeti

Sprey tiplerinin 
değiştirilmesi
Püskürtme başlığının kolayca 
çevrilmesiyle

Ergonomik tasarımlı sap
Güvenli sap ve tek elle 
değiştirilebilen sprey türü

Beyaz/Krom Tasarım
Parlak krom ve şık beyaz arası 
renklerin çekici oyunu

QuickClean
Silikon çıkıntı sayesinde kolay 
temizlik

Crometta® – EcoSmart teknolojisiyle kolay  
su ve enerji tasarrufu

EcoSmart teknolojili yeni Crometta duşları sadece görsel olarak çekici değil, aynı 
zamanda su ve enerji tasarrufu gerektiren otel ve özel banyoların yenilenmesi ve özellikle 
bina onayları için düşük su akışının gerekli olduğu durumlarda en uygundur.

Konutlar için hesaplama

Crometta Vario el duşları için teknik bilgiler

Crometta® Vario El duşu

EcoSmart Teknolojisi
Becerikli bir akış sınırlayıcısı ve özel püs-
kürtme uçları su tüketimini dakikada 
6–9 litre azaltmaktadır. Daha az su ısıtma 
gereği olduğundan, enerji tasarrufu ile 
daha az masraf sağlanmış olur.

Hansgrohe Tasarruf Hesaplayıcı
EcoSmart teknolojili Hansgrohe duşları sadece şık tasarım ve maksimum konfor sunmakla kalmaz, su ve enerji 
tasarrufuyla birkaç ayda kendi fiyatını çıkarır. Otel ve özel konut kullanımında, tasarruf potansiyelinin ne kadar 
olduğu ve yaptığınız harcamayı ne kadar zamanda geri kazandığınızı Hansgrohe tasarruf hesaplayıcısıyla 
hesaplayabilirsiniz.

Oteller için hesaplama:
http://pro.hansgrohe-int.com/savings-calculator 
Akıllı Telefonlar için:
http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com

Konutlar için hesaplama:
www.hansgrohe.com.tr/hesaplayici
Akıllı Telefonlar için:
http://m.savings.hansgrohe-int.com

Hansgrohe Armatür Ltd. Şti. · Ortaklar Cad. Bahçeler sok. No:17 · Mecidiyeköy İstanbul · Türkiye 

Tel.: +90 212 273 07 30 PBX · Faks : +90 212 275 75 12 

info@hansgrohe.com.tr · www.hansgrohe.com.tr

Vario EU-Standard
EcoSmart
≈ 9 l/min

EcoSmart
≈ 6 l/min

Sprey tipine göre su tüketimi 13–16 l/dak. max. 9,9 l/dak. max. 6 l/dak.

Tam performans için ihtiyac
6,2 l/dak.

(0,4 bar basınçta)
3,8 l/dak.

(0,4 bar basınçta)
3,8 l/dak.

(0,4 bar basınçta)
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Crometta® Vario
El duşu
# 26330, -400
# 26332, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26336, -400 (6 l/min) Green

Crometta® 1jet
El duşu
# 26331, -400
# 26333, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26334, -400 (6 l/min) Green

Crometta® Vario
Porter Set
# 26691, -400 1,25 m
# 26693, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
# 26692, -400 1,60 m
# 26694, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart

Crometta® 1jet
Porter Set
# 26690, -400 1,25 m
# 26568, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
# 26567, -400 1,60 m
# 26569, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart

Crometta® Vario
Duş seti
# 26532, -400 0,65 m
# 26534, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
# 26555, -400 0,65 m (6 l/min) Green
# 26553, -400 0,65 m Casetta sabunluk ile (resmi yok)
# 26536, -400 0,90 m (resmi yok)
# 26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (resmi yok)

Crometta® 1jet 
Duş seti
# 26533, -400 0,65 m
# 26535, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart 
# 26554, -400 0,65 m (6 l/min) Green 
# 26537, -400 0,90 m (resmi yok)
# 26539, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (resmi yok)

Crometta® S 240 Tepe duşu
# 26723, -000
# 26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 26725, -000 LowPressure
# 27413, -000 390 mm‘lik duş dirseği
# 27393, -000 100 mm‘lik tavan bağlantısı ile
# 27389, -000 300 mm‘lik tavan bağlantısı ile

Crometta® E 240 Tepe duşu
# 26726, -000 
# 26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 26722, -000 LowPressure
# 27446, -000 390 mm‘lik duş dirseği
# 27467, -000 100 mm‘lik tavan bağlantısı ile
# 27388, -000 300 mm‘lik tavan bağlantısı ile

Metaflex® Duş hortumu
# 28167, -000 1,25 m
# 28168, -000 1,60 m
# 28169, -000 2,00 m

Ecostat 1001 CL Termostatik batarya
# 13201, -000

Crometta® Vario Kombi set
Termostatik batarya Ecostat 1001 CL ile
# 27812, -000 0,65 m
# 27813, -000 0,90 m (resmi yok)

Crometta® El duşu, Porter Set, Duş seti Crometta® Tepe duşu

Crometta Kombi set

Ecostat 1001 CL Termostat

Crometta® Showerpipes

Metaflex® Duş hortumu 

Crometta® S 240
Showerpipe
Crometta S 240 tepe duşu ile,  
Crometta Vario el duşu  
ve Ecostat 1001 CL termostat,
350 mm‘lik duş çıkış dirseği
# 27267, -000 
# 27268, -000 (9 l/min) EcoSmart

Crometta® S 240
Showerpipe
Crometta S 240 tepe duşu ile,  
Crometta Vario el duşu
ve tek kollu batarya,
350 mm‘lik duş çıkış dirseği
# 27269, -000

Crometta® S 240
Showerpipe Reno
Crometta S 240 tepe duşu ile,  
Crometta Vario el duşu,
350 mm‘lik duş çıkış dirseği 
# 27270, -000

Crometta® S 240
Showerpipe banyo
Crometta S 240 tepe duşu ile,  
Crometta Vario el duşu
ve Ecostat Comfort banyo termostat,
350 mm‘lik duş çıkış dirseği
# 27320, -000

Crometta® E 240
Showerpipe
Crometta E 240 tepe duşu ile,  
Crometta Vario el duşu,  
ve Ecostat 1001 CL termostat,
350 mm‘lik duş çıkış dirseği
# 27271, -000 
# 27281, -000 (9 l/min) EcoSmart

Crometta® E 240
Showerpipe
Crometta E 240 tepe duşu ile,  
Crometta Vario el duşu
ve tek kollu batarya,
350 mm‘lik duş çıkış dirseği
# 27284, -000

Crometta® E 240
Showerpipe Reno
Crometta E 240 tepe duşu ile,  
Crometta Vario el duşu,
350 mm‘lik duş çıkış dirseği 
# 27289, -000

Crometta® E 240
Showerpipe banyo
Crometta E 240 tepe duşu ile,  
Crometta Vario el duşu
ve Ecostat Comfort banyo termostat,
350 mm‘lik duş çıkış dirseği
# 27298, -000

Duş hortumu yüksekliği kısaltılabilir.

Ecostat 1001 CL Termostatik duş
# 13211, -000

 ▪ 1,25–2,00 m uzunluk
 ▪ Yüksek esneklikte plastik hortum
 ▪ Modern görünüş

 ▪ EcoStop fonksiyon
 ▪ Metalden ergonomik tasarımlı sap
 ▪ Temel set Ø 42 mm
 ▪ Sağlam ve bu nedenle projeler için oldukça uygun

 ▪ Yuvarlak versiyon Ø 240 mm
 ▪ Dikdörtgen 240 × 240 mm
 ▪ Optimum püskürtme performansı
 ▪ Yeni, ince tasarım


