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 İklim değişikliği uzak bir ihtimal değil, bir gerçektir. İklime zarar veren CO2 emis-
yonlarının azaltılması toplumumuzun her üyesinin görevidir. Bu yalnızca ekolojik 
değil aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur. Geleceğin rotası bugünden belir-
lenir. 

Klaus Grohe, 1992

 Dönüm Noktaları 
 Sürdürülebilirlik 

1987 1992 1994 1997

 Mistral Eco el duşu su tüketiminde 
%50‘lik bir düşüş sağlar. 

 Tüm duşlardaki 
Waterdim setleri 
akış debisini 
düşürür. 

 Baden-Württemberg 
çevrecilik ödülü sahibi. 

 Çevresel olarak değer-
lendirilen ilk armatür olan 
paslanmaz çelik armatür 
Axor Steel, iF Eco 
ödülünü kazandı. 

 Offenburg fabrikasının 
çatısına güneş enerjisi 
panelleri ve Hansgrohe 
Güneş Enerji Kulesi inşa 
edilmiştir. 



Hansgrohe  
Wassersymposium
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 İlk Hansgrohe sürdürüle-
bilirlik raporu. 

 Hansgrohe 2012 yılında Péter 
Horváth Vakfı’ndan “Yeşil 
Denetim Ödülü”nü almıştır. 

2001 2004 2007 2008 2009 2011 2012

 Armatürler ve duşlar için 
su ve enerji tasarruflu 
EcoSmart teknolojisinin 
tanıtımı. 

 Schiltach‘taki 
 Aquademie‘de düzen-
lenen ilk Hansgrohe 
Su Sempozyumu. 

 Abu Dhabi Masdar 
şehrinde gelecek 
odaklı ve sürdürülebilir 
tedarikçi olarak seçildi. 

 Hansgrohe el duşları için 
kapsamlı ekolojik bilanço 
tablosunu şart koşan ilk firma 
olmuştur. 

 Just how much CO2 is there in 
a hand shower? 

 Axor Starck Organic lavabo 
bataryası yalnızca dakikada 
3.5 Litre su tüketimine sahiptir. 

 İlk defa üretilen 3-litrelik 
duş setleri yeni bir standart 
oluşturdu. 

 Banyodaki ve duştaki suyu tekrar 
kullanmayı mümkün kulan Pontos 
AquaCycle gri su geri dönüştürme 
sistemi pazara sunuldu. 
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 H2O.    Bu maddenin her yerde bulunması, gezegenimizde yaşamı mümkün kılmaktadır. Dünya yüzeyinin %71‘i su ile kaplıdır. 
Dünyadaki toplam su hacmi 1.386 milyar kilometre küptür. Bu miktarın %96,5’i tuzlu su ve %3,5’i tatlı sudur. Ancak, bu tatlı su 
miktarının yalnızca %0,5’i içilebilmektedir. Hansgrohe‘nin uzun süredir bağlı olduğu koruma ve saflığın değerli hazinesi. 

 Su 
 Elementimiz 
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 Su bizim elementimizdir.   Armatür ve duş üreticisi olarak, bu elementi hassas şekilde kullanırız. Bu hayat veren iksir bize her 
yeni gün ilham veren ve büyüleyen bir sihire sahiptir. Sıcak bir yaz yağmuru veya yoğun bir Kasım sisinde, ferahlatıcı bir susuzluk 
giderici veya rahatlatıcı bir sıcak içecekte, sıcak, dinlendirici bir banyoda veya canlandırıcı bir duşta, nerede olursa olsun – eğer 
su olmasaydı, dünyada hayat olmazdı. 

 Raindance Air Tepe duşunun tanıtım 
modeli suyun, duş başlığında hava ile 
karışmasını açıkça göstermektedir. 
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Suyu karıştırın ve kontrol edin Suyun keyfini çıkarın

Fikir
İleri

Hansgrohe, uluslararası banyo endüstirisinin trend-belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Bu unvanı, çığır açan inovasyonlarımız ve geliştirmelerimiz ile onlarca yıllık bir süreçten geçerek kazandık. Kök salmış konseptleri 
sorgulamak ve kalıpların dışında düşünmek, bu düşünceden yola çıkarak ürünlerimizin kalitesini sürekli arttırmak ve bunun sonu-
cunda insanların yaşam kalitesini yükseltmek doğamızda var. Oldukça değerli olan içme suyunun korunması ve muhafaza edilme-
sine bulunduğumuz katkı ise bu felsefenin bir parçası. Bizi sürekli yeni ve yenilikçi çözümler bulmaya iten şey, suya olan tutkumuz. 
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Gider sistemleri Suyu geri dönüştürme

Bizim için su, diğerleri gibi yalnızca bir element değil, yaşamın iksiri ve değerli olduğu kadar da gizemli. Bu sebeple, insanların 
suyun değerinin farkına varmasını sağlayan ve onlara bu temel elemente saygı duymaları gerektiğini hatırlatan kusursuz armatür ve 
duşları üretmeye gayret gösteriyoruz. Bizim için temel soru, suyun karıştırılmasından, kontrol ve geri dönüşümüne kadar geçen tüm 
süreçlerde suyun kullanımını nasıl geliştirebileceğimizdir. Üretimdeki artışa rağmen, Hansgrohe Grup’un su tüketimini %23 azalt-
mayı başardık. (2012: 8.26 T, 2010: 10.72 T su, Hansgrohe Sürdürülebilirlik Raporu 2012/2013).
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Eğlence dolu
Yüksek verimlilik

Raindance® Select E 120
El duşu

Hansgrohe AirPower Teknolojisi. Daha verimli kullanmak 
için, suyu bol miktarda hava ile karıştırmayı seviyoruz. Hava 
yekpare sprey diskinden içeri çekilir ve akan su ile karışır. Sonuç: 
damlalar daha hacimli, hafif ve yumuşak hale gelir. Keyif artarken, 
su tüketimi aynı kalır, yüksek verimlilik ile eğlence dolu bir duş 
keyfi ortaya çıkar.
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Geniş geniş Duş Keyfi
Daha az su, enerji ve CO2

Crometta® 85 Green
El duşu, 6 l/dk

Hansgrohe EcoSmart Teknolojisi. Az miktarda bir suyu 
nasıl bir şelaleye dönüştürürsünüz? Tabii ki Hansgrohe‘nin 
EcoSmart teknolojisini kullanarak. Çok yönlü akım limitleyici, 
özel sprey jetleri ve suyun hava ile karıştırarak, size cömert bir 
duş keyfi sunarken, su tüketimini de dakikada 6 veya 9 litreye 
kadar indirir. Daha az su ısıtmasına ihtiyaç duyulacağı için 
enerji tasarrufu da sağlar. Böylelikle, çevre korunmasına olan 
günlük katkınız duşunuzun altında başlar.

Raindance®  
Select E 120 EcoSmart 
El duşu, 9 l/dk

Hansgrohe 
-EcoSmart 
teknolojisi 
olmadan duş 
yağmuru

Hansgrohe 
-EcoSmart 
teknolojisi ile 
duş yağmuru

EcoSmart akış 
kontrolü



Raindance Select E 120 EcoSmart 
yıllık tasarruf değerleri *

 Su
 CO2

 Su & Enerji 
maliyeti

Crometta 85 Green* ile yıllık 
tasarruf değerleri

 Su
 CO2

 Su & Enerji 
maliyeti

*EcoSmart teknolojisi olmayan aynı ürünle karşılaştırıl-
dığında. 2014 yılında Almanya‘da yaşayan dört kişilik 
bir aile için ortalama değerler alınmıştır.

yaklaşık 30.576 litre
yaklaşık 225 kg

yaklaşık 279 €

yaklaşık 43.680 litre
yaklaşık 326 kg

yaklaşık 399 €
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 Maksimum konfor 
 Düşük debi 

Metris® 110
 Lavabo bataryası , 5  l/dk 

 Az ama öz.   Bu söz, konumuz su olunca çok geçerli gibi görün-
müyor olabilir. Ancak, Hansgrohe armatüründen gelen yumuşak, 
hacimli su akımını hissettiğinizde, ne demek istediğimizi hemen 
anlayacaksınız. Hansgrohe armatürleri, yalnızca akıllı akım 
limitleyiciye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda suyu hava 
ile karıştıran ve dakikada 5 litre kadar düşüren hatta bu düşük 
akımda bile hoş bir su akışı sağlayan entegre perlatörlere de 
sahiptir. 

 EcoSmart 
teknolojisi 



13

 EcoSmart lavabo bataryasının 
yıllık tasarruf değerleri 

  Su 
  CO2 
  Su & Enerji 
maliyeti 

* 13.5 l/dk kapasiteye sahip standart lavabo 
bataryalarına kıyasla. Almanya’da 2014 yılında, 
4 kişilik bir ailenin günde kişi başı 5 dakika süreyle 
yıkanmasına göre elde edilmiş ortalama değerlerdir. 

 WELL verimlilik etiketinden, Hansgrohe ürününüzün su tasarru-
funa ve tüketim masrafl arını azaltmaya nasıl yardımcı olduğunu 
görebilirsiniz. Çok banyo ve tuvaleti olan, otel gibi binalarda, 
bu tasarruf potansiyeli çok defa katlanacaktır. Sonuç olarak, 
yatırımlar yalnızca bir kaç ay içinde amorte edilebilir. 

 Bir hijyen ürününe bakarak su tasarrufunda ne kadar iyi olduğunu söylemek genellikle mümkün 
değildir. Bu sebeple, Avrupa tesisat üreticileri bir araya gelmiş ve Su Verimlilik Etkileti‘ni (WELL) 
oluşturmuştur. Satın aldığınız ürünün, ekonomik, verimli ve çağdaş olup olmadığını bir bakışta 
anlamanıza yardım eder. 

 Üretici ve ürün bilgileri 

 Toplam skor 

 Verimlilik Derecesi (A = en üst not) 

 Verimlilik kriterine göre bireysel skor 

 yaklaşık 61.880 litre 
 yaklaşık 413 kg 

 yaklaşık 549 € 



Cool
Start

Hot

Cool
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Etkileyici teknoloji
Daha düşük enerji maliyeti

Hansgrohe CoolStart teknolojisi. Basit ama etkileyici fikirlerin nasıl kaynaklarımızı korumak için kullanılabileceğini göstermek-
tedir. Geleneksel lavabo bataryalarında, batarya volanı merkez konumda olduğunda, su otomatik olarak karıştırılır. CoolStart’ta ise 
volan merkez, orta pozisyondayken yalnızca soğuk su akar. Bu boru sisteminin gereksiz bir şekilde sıcak su ile doldurulmaması ve 
devamlı-akım su ısıtıcısının veya sirkülasyon pompasının ısınmaya devam etmeyeceği anlamına gelmektedir. Bu durum, daha düşük 
sıcak su tüketimi ile birleştiğinde, enerji gereksinimlerini ve CO2 çıkışını azaltacaktır.

CoolStart batarya
ile CO2, enerji ve maliyet tasarrufu sağlayın.

Soğuk su

Standart batarya

Karışmış Su
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Sürdürülebilir bina için örnek olarak İsviçre’de yapılan bir projede CoolStart 
bataryalar kullanılmıştır. Mellingen’de bulunan 130 apartman dairesi ve 
68 teraslı evden oluşan toplu konut projesi mükemmel enerji verimliliğiyle beğeni 
toplamıştır. Credit Suisse tarafından “Altın Yeşil Bina” sürdürülebilirlik mührünü 
almaya hak kazanmış ilk toplu konut projesidir ve en yüksek MinergieStandart-
ları olan P-Eco ve A-Eco standartlarında inşa edilmiştir.

CoolStart bataryanın 
yıllık tasarrufu*

 CO2

Enerji 
maliyetleri:

*20 çalışan bataryanın, ortalama bir 
kişinin günlük 20 dakika kullanımı ve 
4 kişilik bir ailenin iki batarya için dört 
değişik ısıtıcı değerlerinin ortalaması 
alınarak değerlendirilmiştir.

Metris® 110 CoolStart Focus® 100 CoolStart
Focus® 70 CoolStart  
(resmi yok)

Logis® 100 CoolStart
Logis® 70 CoolStart  
(resmi yok)

Talis® 80 CoolStart
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163 kg
 

yaklaşık 64 €
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Dokunmadan çalıştırın
Milyonlarca lira tasarruf edin

Moskova‘da bulunan ELSE ClubWellness Park Hansgrohe 
imzalı elektronik armatürler ile donatılmıştır.

Zahmetsizce Verimli. Hansgrohe, kamu ve yarı-kamu sektörleri için özel ürünler geliştirmiştir: otomatik su tasarrufu sağlayan 
armatürler. Örneğin, suyu çok daha duyarlı bir şekilde kullanan entegre sensör teknolojisine sahip elektronik armatürler: su 
yalnızca biri elini altına tuttuğunda akar – ve bu durumda bile dakikada 5 litrelik bir akış sağlar. Belli bir zaman diliminden sonra 
su akışını otomatik olarak kapatan, kendi-kendine kapanan armatürler ise başka bir örnektir. Tüm bu armatürlerin ortak özelliği ise, 
yalnızca güzel görünmeleri değil aynı zamanda sık kullanımda çok büyük önem teşkil eden dayanıklı ve sağlam karakterleridir. 
Yandaki tablo, değerli içme suyunun, enerji ve CO2 tasarrufunun ne kadar yapılabileceğini göstermektedir. Normal Hansgrohe 
armatür ve duş tipleri gösterilmiştir.
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1) Atık su ve baz oran dahil Almanya ortalaması (yaklaşık € 6,7/1,000 l). Su maliyeti bölgelere göre büyük oranda değişmektedir.
2)  1 Litrelik bir suyun sıcaklığını 1 Santigrat derece yükseltmek için gerekli enerji miktarı: 1 kkal veya 0.00116 kWh. 10 santigrat derecedeki 1 litrelik suyun (soğuk musluk 

suyu) ısısını, 35 santigrat (ılık su sıcaklığı) dereceye yükseltmek için gerekli enerji miktarı: 0.029 kWh/litre. 1 litrelik suyun (soğuk musluk suyu) ısısını, 35 santigrat (duş 
sıcaklığı) dereceye yükseltmek için gerekli enerji miktarı: 0.03248 kWh/litre. Uluslararası Birimler Sistemi‘ndeki genel hesaplama prensipleri baz alınarak enerji formülü 
ile hesaplanmıştır. kWh değerinin yakıta dönüştürülmesi: 10 kWh: 1 litre şeklindedir. 
Fiyatlar: doğal gaz: 0,07 €/kWh; petrol: 0,08 €/kWh; enerji: 0,28 €/kWh

3) Üretilen CO2 hesaplaması: 1 kWh petrol için = 0.26 kg CO2 / 1 kWh gaz için = 0.20 kg CO2

www.hansgrohe.com.tr/hesaplayici adresinden kişisel su tüketiminizi hesaplayabilirsiniz.

Raindance® Select 
El duşu

Croma® 100  
El duşu

Crometta® 85  
El duşu

Lavabo armatürü
Geleneksel ve Hansgrohe 

Select  
E 120

16 l/dk

Select E 120 
EcoSmart
9 l/dk

Multi

18,5 l/dk

Multi  
EcoSmart

9 l/dk

Variojet

16 l/dk

1jet Green

6 l/dk

Geleneksel

13,5 l/dk

Hansgrohe  
Eco Smart

5 l/dk

Su tüketimi, yaklaşık 
günde 3 dakika

48 Litre 27 Litre 55,5 Litre 27 Litre 48 Litre 18 Litre 40,5 Litre 15 Litre

Yıllık su tüketimi, 
4 kişilik bir aile, 
yaklaşık

69888 Litre 39312 Litre 80808 Litre 39312 Litre 69888 Litre 26208 Litre 58968 Litre 21840 Litre

Yıllık su maliyeti, 
4 kişilik bir aile, 
yaklaşık1

468 € 263 € 541 € 263 € 468 € 176 € 395 € 146 € 

Su maliyetlerinden 
yaklaşık tasarruf

205 € 278 € 292 € 249 €

Yıllık yaklaşık suyun 
ısıtılması için gerekli 
yakıt/gaz maliyeti2

170 € 96 € 164 € 96 € 170 € 64 € 128 € 48 €

Yıllık enerji 
maliyeti tasarrufu, 
yaklaşık

74 € 101 € 106 € 81 € 

Toplam yıllık tasar-
ruflar, yaklaşık

279 € 379 € 398 € 330 € 

Yıllık CO2 tasar-
rufu, yaklaşık3

225 Kg 310 Kg 326 Kg 247 Kg

Bir araba sürmeye eşit 
(150g CO2/km)

1700 KM 2400 KM 2500 KM 1900 KM

Ürün geri ödeme 
süresi(ay), yaklaşık

3 1 1 6

Su &  
Enerji 
Tasarruf 
Hesaplayıcı



18

Çok değeri
İki kez kullanın

Akıllı su geri dönüşümü. Her bir Alman vatandaşı günde ortalama 129 litre su kullanmaktadır – bu miktarın önemli bir kısmı 
olan değerli içme suyu korunabilir. Örneğin, tuvaletler sifon için temiz suya ihtiyaç duyulmaz. Geri dönüştürülmüş su ile de kolay-
lıkla çalıştırılabilirler. Pontos AquaCycle, duşunuz ve küvetinizdeki gri su olarak adlandırılan atık suyu, tamamen biyolojik-mekanik 
bir işlemden geçirerek arıtır. Hijyenik, arındırılmış su tuvaletlerin rezervuarlarında, temizlik işlerinde, bahçe sulaması veya araba 
yıkamasında kullanılabilir. Suyu iki kez kullanmak, hem ekolojik hem de ekonomik olarak oldukça mantıklıdır, çünkü yalnızca içme 
suyunun tüketimi değil, üretilen atık suyun hacmi de %50‘ye kadar düşürülebilir. Maliyet faktörü özellikle kamu ve yarı-kamu 
sektörleri için oldukça önemlidir – halka açık yüzme havuzları, rezidanslar veya oteller bunlara örnek gösterilebilir.

Fransa, Piscine de Yerres 
yüzme havuzu
Pontos AquaCycle 36000 duş 
suyunun geri dönüşümünden 
elde edilen tasarruf: 9,000 m3/
yıl. 2007‘den beri kullanımda: 
tuvaletler ve temizlik

Şehir temizleme, 
 Hamburg, Almanya
Pontos AquaCycle 21000 duş 
suyunun geri dönüşümünden 
elde edilen tasarruf: 2,200 m3/ 
yıl. 2005‘ten beri kullanımda: 
temizlik amaçlı

Casa Camper Oteli – 
Barselona, İspanya
Pontos AquaCycle 4500 duş 
suyunun geri dönüşümünden 
elde edilen tasarruf: 1,500 m3/ 
yıl. 2005‘ten beri kullanımda: 
temizlik ve tuvaletler

Pontos AquaCycle 2500
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Bir rota belirlemek
Kaynakları kurtarmak

Yenilenebilir Enerji. 
Kuruluşundan bugüne, 
Hansgrohe SE kendini kaynak-
ların dikkatli kullanımına ve 
yenilenebilir enerji uygulama-
larına adamıştır. Offenburg 
duş fabrikasının çatısındaki 
1993 yılında kurulan güneş 
enerjisi tesisi, o zamanlar 
Avrupa‘da kendi türünün en 
büyüğüydü. Şirketin çevresel 
bağlılığının sembolü Güneş 
Enerjisi Kulesidir, aynı 
zamanda ziyaretçi merkezi 
olan kule 1994 yılında 
Offenburg‘ta inşa edilmiştir. 
Bugün bile ekolojik ileri 
görüşlülüğün bir örneğidir. 
Hansgrohe‘nin çevre koru-
maya gösterdiği bu örnek 
teşkil eden bağlılığı için bir 
çok ödül alması şaşırtıcı 
değildir. Örneğin, Hansgrohe 
1995 yılında Baden-Württem-
berg çevre ödülünü kazan-
maya hak kazanmıştır ve bunu 
yapan ilk endüstriyel şirket 
olmuştur.
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Kinzig nehri için 
somon balığı.
Günlük çalışmaları suyun 
etrafında dönen bir şirket 
olarak, Hansgrohe Grup 
şirketlerinin sosyal misyonunun 
yapı taşlarından bir tanesinin 
bu kaynak etrafında oluşturul-
ması oldukça doğaldır. 2009 
yılında Hansgrohe yerel suların 
ekolojik kalitesine odaklanan 
bir girişim başlatmıştır. 
Baden-Württemberg Balıkçılık 
Derneği (www.wfbw.de) ile 
ortak çalışan Hansgrohe, 
Kinzig nehrinde – tam da 
şirketin fabrikasının kapılarının 
önüne – yeniden somon balığı 
aşılama görevinin temellerini 
oluşturmak için bir dizi adım 
atmıştır.

Su – Gelecek odaklı 
bir tema.
Suyun hayati fonksiyonları 
hakkında farkındalık yaratmak 
için, Hansgrohe SE 2009 
yılından beri, suyun tüm  
zenginliklerine adanmış bir 
sempozyuma ev sahipliği 
yapmaktadır. İki gün süren 
konuşmaların, atölye çalışma-
larının ve tartışmaların tamamı 
bu değerli kaynak çevresinde 
gerçekleşmektedir. 2015 
yılında da Klaus Grohe‘nin 
„Suyun geleceğin en önemli 
meselelerinden biri olduğunu 
kamuoyuna göstermek bizim 
görevimizdir“ sözüyle devam 
edecektir.

Hansgrohe Su 
 Sempozyumu

Masdar Şehri.
Abu Dhabi çölüne, gelecek-o-
daklı ve sürdürülebilir Masdar 
Şehri kuruluyor. Şehir kurul-
duktan sonra, büyük şehirlerin 
sunduğu tüm kolaylıkları 
içerecek ancak bunu hiç 
karbondioksit yaymada, 
herhangi bir atık oluşturmadan 
ve içme suyunu boşa harcama-
dan yapacak. Hansgrohe 
Grup Şirketleri, şehrin ilk 
binası olan Masdar Bilim ve 
Teknoloji Enstitüsü‘nde 
EcoSmart armatür ve duşları 
ile bu model projeye dahil 
oldu.

Sürdürülebilir yapım.
Alman Sürdürülebilir Yapılar 
Topluluğu (www.dgnb.de), 
sürdürülebilir inşaat prensiple-
rine uygun olarak yapılan 
projeleri desteklemeye kendini 
adamıştır. Bu destekler, binala-
rın planlanması, inşaatı ve aynı 
zamanda kullanımını kapsa-
maktadır. DGNB‘nin faaliyeti-
nin odak noktası, çevre dostu, 
kaynağında verimli ve konforlu 
binalar için sertifikasyon 
sistemi geliştirilmesidir. 
DGNB‘nin kurucu üyelerinden 
biri olarak, Hansgrohe SE en 
başından beri bu hareketi aktif 
olarak desteklemektedir.
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Sorumluluğu kabul etmek
Çevreyi korumak

Katı çevrecilik. 
Hansgrohe‘nin iklim değişikliği konusu tartışıl-
maya başlamadan çok öncesine dayanan uzun 
ve proaktif bir çevre koruma faaliyeti geçmişi 
bulunmaktadır. Katı çevrecilik yönetimi, yenilikçi 
üretim teknolojileri ve kaynakları koruyan çevre 
dostu ürünlerle, şirketimiz ekolojik ekonomiye 
ve sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmaktadır.

Elektro kaplama.
Hansgrohe elektro kaplama süreçlerinde, özellikle 
de su ve kimyasal kullanımının azaltılmasında, 
yeni standartlar oluşturmaya devam ediyor. Yeni-
likçi, kendi bünyesinde geliştirilmiş prosedürler ile, 
Hansgrohe enerji tüketimini ve kirletici madde 
salınımını azaltabilmiştir.
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Atık yönetimi.
Hansgrohe, sahip olduğu son teknoloji atık 
yönetimi sistemi ile, üretiminden kaynaklanan 
atıkların %90‘ını geri dönüştürebilmektedir. 
Örneğin, elektrokaplama sürecindeki nikel 
içeren atıklar nikel üretiminde kullanılır, pirinç 
polisaj tozu ise toplanır ve pirinç olarak tekrar 
işlenir.

Kullanım optimizasyonu.
Hansgrohe araştırma ve geliştirme bölümü, 
duşlarımız ve armatürlerimizdeki su tüketimini 
optimize etmek için sürekli çalışmaktadır. Sprey 
laboratuvarımızda, en düşük akış hızında 
mümkün olan en yüksek konforu elde etmek için 
armatür ve duşlarımızın kalitesi sürekli olarak 
arttırılmaktadır.
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Hansgrohe armatürleri
Sürekli tasarruf

Hansgrohe lavabo ve elektronik bataryalar
EcoSmart teknolojisi sayesinde, dakikada 5 litrelik standart akış miktarı

Hansgrohe ürün gamından özel seçim. Mevcut tüm yüzey kaplamalarını da içeren kapsamlı bir ürün tanıtımı için, Hansgrohe Kataloguna bakınız veya www.hansgrohe.com.tr adresinde bulunan ülkenize 
özel internet sayfasını ziyaret ediniz.

PuraVida® 110
# 15070400

Metris® 110
# 31080000
CoolStart # 31121000

Metris® S
# 31060000

Talis® 80
# 32040000
CoolStart # 32057000

Talis® E
# 31612000

Talis® S
# 32020000

Talis® Classic 80 
# 14111000

Focus® 100 
# 31607000
CoolStart # 31621000

Metris® Classic 100
# 31075000

Focus® E 
# 31700000

Focus® S 
# 31701000

Logis® 100 
# 71100000
CoolStart # 71103000
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Axor armatürleri
Sürdürülebilir tasarım ve tüketim

Axor lavabo ve elektronik bataryaları
EcoSmart teknolojisi sayesinde, dakikada 5 litrelik standart akış miktarı

Axor® Uno2

# 38020000
Axor® Bouroullec
# 19010000

Axor® Citterio E
# 36101000

Axor® Starck
# 10111000

Axor® Starck Organic **
# 12010000

Axor® Starck X
# 10070000

Axor® Citterio
# 39031000

Axor® Carlton
# 17010000

Axor® Montreux
# 16502000

Axor® Urquiola
# 11020000

Axor® Citterio M
# 34010000

Axor® Massaud *
# 18010000

Axor koleksiyonundan özel seçim. Mevcut tüm yüzey kaplamalarını da içeren kapsamlı bir ürün tanıtımı için, Axor Kataloguna bakınız veya www.hansgrohe.com.tr adresinde bulunan ülkenize özel Axor 
internet sayfasını ziyaret ediniz.
*Akış hızı 4 l/dk; **Akış hızı 3,5–5 l/dk
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Croma® 100 Multi 
El duşu EcoSmart (9 l/dk) 
# 28538000
Croma® 100 Multi
El duşu EcoSmart (6 l/dk)
# 26830000 (resmi yok)
Croma® 100 Vario 
El duşu EcoSmart (9 l/dk) 
# 28537000 (resmi yok)

Hansgrohe EcoSmart
Daha düşük suyla daha fazla eğlence sunar

Raindance® S 150 Air 3jet
El duşu EcoSmart (9 l/dk)
# 28550000
Raindance® S 120 Air 3jet
El duşu EcoSmart (9 l/dk)
# 28554000 (resmi yok)
Raindance® S 100 Air 3jet
El duşu EcoSmart (9 l/dk)
# 28552000 (resmi yok)

Crometta® 85 Green 
El duşu (6 l/dk) 
# 28561000

Raindance® E 150 Air 3jet
El duşu EcoSmart (9 l/dk)
# 28551000
Raindance® E 120 Air 3jet
El duşu EcoSmart (9 l/dk)
# 28549000 (resmi yok)
Raindance® E 100 Air 3jet
El duşu EcoSmart (9 l/dk)
# 28553000 (resmi yok)

El duşları

Raindance® Select S 150 3jet
El duşu EcoSmart (9 l/dk) 
# 28588000

Raindance® Select S 120 3jet
El duşu EcoSmart (9 l/dk) 
# 26531000

Raindance® Select E 150 3jet
El duşu EcoSmart (9 l/dk) 
# 26551000

Raindance® Select E 120 3jet
El duşu EcoSmart (9 l/dk) 
# 26521000
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Raindance® S 240 Air 1jet 
383 mm duş dirseği olan tepe duşu 
EcoSmart (9 l/dk)
# 27461000
Raindance® S 240 Air 
Tavan bağlantılı tepe duşu 100
EcoSmart (9 l/dk)  
# 27463000 (resmi yok)

Raindance® S 180 Air 1jet 
Tavan bağlantılı tepe duşu 100 
EcoSmart (9 l/dk)  
# 27464000
Raindance® S 180 Air 
383 mm duş dirseği olan tepe duşu 
EcoSmart (9 l/dk)
# 27462000 (resmi yok)

Raindance® E 240 Air 1jet 
240 mm duş dirseği olan tepe duşu 
EcoSmart (9 l/dk)  
# 27375000
Raindance® E 240 Air 
Tavan bağlantılı tepe duşu 100
EcoSmart (9 l/dk)  
# 27383000 (resmi yok)

Tepe Duşları

Crometta® 85 Green 
Tepe duşu (6 l/dk)
# 28423000
Opsiyonel duş dirseği 128 mm 
# 27411000

Croma® 160 1jet
Tepe duşu EcoSmart (9 l/dk) 
# 28450000
Opsiyonel duş dirseği 230 mm
# 27412000

Croma® 100 Multi 
Tepe duşu EcoSmart (9 l/dk)
# 28460000
Croma® 100 Vario 
Tepe duşu EcoSmart (9 l/dk) 
# 28462000 (resmi yok)
Opsiyonel duş dirseği 128 mm 
# 27411000

Croma® 220 Air 1jet
Tepe duşu EcoSmart (9 l/dk)
# 26465000
Opsiyonel duş dirseği 389 mm 
# 27413000

Raindance® Select S 240 2jet 
Tavan bağlantılı tepe duşu 100 
EcoSmart (9 l/dk)  
# 26469000
390 mm duş dirseği olan tepe duşu
EcoSmart (9 l/dk)  
# 26470000 (resmi yok)
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Raindance® Select S 240 1jet
 Showerpipe EcoSmart (9l/dk) 
Döner tepe duşu Raindance S 240 1jet, 
Raindance S 120 3jet el duşu ve 
Ecostat Comfort termostatlı 
# 27116000

Raindance® S 180 Air 1jet
 Showerpipe EcoSmart (9l/dk) 
Raindance S 180 1jet tepe duşu, 
Raindance S 100 3jet el duşu ve 
Ecostat 1001 SL termostatlı 
# 27165000

 Duş Kolonları 

 Hansgrohe EcoSmart Duş Setleri 
 Daha az suyla duş keyfi 

Croma® 220 Air 1jet 
 Showerpipe EcoSmart (9l/dk) 
Döner tepe duşu Croma 220 Air 1jet, 
Croma 100 Vario el duşu ve 
Ecostat Comfort termostatlı 
# 27188000
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Raindance® Select E 360 ST
 Showerpipe EcoSmart (9l/dk) 
Raindance E 360 1jet tepe duşu, 
Raindance E 120 3jet el duşu ve 
ShowerTablet Select 300 termostatlı 
# 27287000

Raindance® Select E 360
 Showerpipe EcoSmart (9l/dk) 
Raindance S 240 1jet tepe duşu, 
Raindance S 120 3jet el duşu ve 
Ecostat Comfort termostatlı 
# 27286000

Raindance® Lift Duş Paneli
 Showerpipe EcoSmart (9l/dk) 
Raindance Rainfall 180 Air 2jet tepe duşu, 
PuraVida 120 1jet baton el duşu ve 
Shower termostatlı, yükseklik ayarlı 200 mm 
# 27003400
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1. Ellerinizi yıkarken, dişlerinizi fırçalarken veya tıraş olurken 
suyun akmasına izin vermeyin. Armatürünüze bağlı olarak bu 
şekilde kullandığınızda dakikada 5 ila 20 litre arası su har-
carsınız. Dişlerinizi fırçalamak için bir bardak su kullanın veya 
fırçalarken suyu kapatın. Islak bir tıraş için, tıraşa başlamadan 
önce lavaboyu az miktarda bir suyla doldurmak yeterli olacaktır.

2. Tam bir banyo keyfi için, yaklaşık 140 litre suya ihtiyaç 
duyarsınız. Ancak duş almak çok daha az su tüketir, özellikle 
de EcoSmart teknolojisine sahip Hansgrohe duşlarını kullandığı-
nızda. En ekonomik duş Crometta 85 Green modelidir, dakikada 
yalnızca 6 litre su kullanır. 3 dakikalık bir duş için, su tüketimi 
yalnızca 18 litre olacaktır, üstelik konforunuzdan da fedarlık 
etmezsiniz.

3. Eğer güneş enerjisi kullanımı mümkün değilse, suyu ısıtmak 
için fosil yakıtlar gereklidir. Bu sebeple, sıcak su tasarrufu 
yapan aynı zamanda sera gazı üretimini de azaltmış olur. 
Dört kişilik bir evde, su tasarruflu duş ve armatürler, yılda 
600  kilograma kadar karbondioksit salınımını azaltabilir.

4. Evdeki su tüketiminin büyük bir kısmı – kişi başı günlük 
35 litre – tuvaletlerdeki rezervuarlarda kullanılan sudan 
kaynaklanmaktadır. Küçük boşaltım 3 litreden az miktarda su 
kullandığı için, bir su limitleyici veya ikili sifon sistemi kullanmak 
faydalı olacaktır. Bu şekilde, kişi başı yıllık 8,000 litreye kadar 
içme suyu tasarrufu sağlanabilir.

5. Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi ev gereçleri de büyük 
miktarda su kullanır. Yeni beyaz eşyalarınızı satın alırken, enerji 
verimliliği sınıflarına dikkat edin ve A, veya daha da iyisi A+ 
veya A++ olan modelleri seçmeye özen gösterin.

6. Tabii ki en çok tasarrufu suyu iki kere kullanarak sağlaya-
bilirsiniz. Yeni ev planlarına veya inşaat projelerine kolaylıkla 
entegre edilebilecek bir gri su geri dönüşüm sisteminin evinizde 
bulunması ile banyo ve duşta kullanılan su arıtılır ve tekrar 
kullanılabilir – örneğin sifon veya bahçe sulama için – hale 
getirilebilir. Su fıçısıyla yağmur suyu depolamak bile oldukça 
önemli bir etki yaratabilir.

7. Alışveriş alışkanlıklarımızın bile su tüketimine etkisi vardır. 
Örneğin taze fiberden yapılan 1 kilogram kağıt 100 kilo atık 
su üretir, ancak bunun yanında geri dönüştürülebilir kağıtlar 
kilogram başına yalnızca 15 litre su kullanır ve aynı zamanda 
doğal kaynaklardan tasarruf sağlar. Tuvalet veya yazı kağıdı 
alırken, oldukça iyi bilinen eko-etiketli bu ürünleri seçin.

8. Gıda üretiminde de oldukça fazla su tüketilmektedir. Örne-
ğin, kuru bölgelerdeki ekilebilir arazilerin dışarıdan sulanması 
oldukça büyük çevresel problemleri beraberinde getirmektedir. 
Bölgesel ve mevsimsel şartlara göre tasarlanmış bir rejim 
yalnızca çevre için değil sağlığınız için de daha iyi bir seçim 
olacaktır.

Her damla sayılır
Su tasarrufu için Hansgrohe ipuçları



Daha detaylı bilgi:
www.hansgrohe.com.tr/hesaplayici
www.hansgrohe.com.tr/ecosmart
www.hansgrohe.com.tr/surdurulebilirlik

Bölümsel tazeleyici duş keyfi 
için düz ve volümlü jet.

Zor geçirilen bir gün sonrası 
taze enerji verir: iyi hisset ti -
ren ve canlandırıcı masaj 
spreyi.

Şampuanı saçlarınızdan 
durulayan kusursuz çözüm.

Nazik duş damlalarının 
ve dinamik spreyin ahenkli 
 kombinasyonu.

Hava ile zenginleştirilmiş 
damlalarla yumuşak bir 
 yağmur duşu.

Göl kenarında yalnız başına 
kalıyor hissi veren güçlü 
şelale spreyi. Her gün.

Güçlü ve titreşimli masaj 
spreyi.

Whirl

Tüm vücudunuz için özel 
masaj jetleri.

Sprey modları

Massage Mono



Bu broşürün basımının çevre dostu olması için elimizden gelen 
en büyük çabayı gösterdik. Bir önceki baskıyla kıyaslan-
dığında, üretim sürecinin oluşturduğu CO2 salınımını, yeni 
tip bir kağıt kullanarak (Revive Pure) %70‘e kadar azalttık. 
Okumayı bitirdikten sonra broşürü bir başkasına vererek 
veya geri dönüştürerek siz de çevrimizi korumaya katkıda 
bulunabilirsiniz.

Bu broşür, FSC®-sertifikalı kağıda basılmıştır. Bu kağıdın üreti-
minde kullanılan odunun kaynağı FSC®-sertifikalı ormanlardır. 
Orman İdare Konseyi düzenli bir şekilde bu ormanın çevreye 
uygun, sosyal olarak yararlı ve ekonomik olarak yaşayabilir 
bir şekilde yönetilmesinden sorumludur. FSC® etiketi katı bir 
şekilde denetlenir ve gözetim zincirine dahildir.
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