
 Banyo için fikirler. 
 Banyo ve mutfak için duş ve armatürler. 
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 Hansgrohe – 
bir marka ve bir söz. 

 Yüz yıldan fazla bir süredir, 
Hansgrohe’de suyu kullanmanın yeni yol -
larına yatırım yapıyoruz. Banyo ve mut-
fakların değişmesi bizi mutlu ediyor. 
Daha önce fonksiyonel olan bir mekan ar-
tık yaşam tarzını yansıtan bir bölüme ve 
rahatlama alanına dönüşüyor. 

 Sonuç olarak, tasarım ve fonksiyonda-
ki gereksinimler de değişti. Sıhhi tesisat 
alanında lider yenilikçilerden biri olarak, 
trende aktif olarak katılmanın gururunu 
yaşıyoruz. Mutfak ve banyolar Select bu-
tonu arkasındaki akıllı çalışma teknolojisi 
olmadan düşünülemez hale geldi. Ödül -

lü rainmaker Select ürünümüz sayesinde, 
duşlar için yeni estetik ve kalite standart -
ları oluşturduk. 

 Devam eden sayfalarda seçkin tasarımın 
yenilikçi teknolojiyle ve kaliteyle evinizde 
suyu nasıl bir deneyime dönüştürdüğünü 
keşfedin. 

  Keyifle okuyun! 

 Saygılarımla,
Richard Grohe 

 Artık mutfakta ve banyoda mükemmel keyif sunan küçük bir düğme var. 

 Evinizde ya da iPad ile Hansgrohe ürünlerini interaktif 
olarak izleyin – Hansgrohe Showroom uygulaması. 
 www.hansgrohe- int.com/showroom-app 
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Hansgrohe’yi farklı kılan nedir.

GELENEK.
Hansgrohe dünyanın her yerinde 
insanları kendine hayran bırakıyor. 
Uzun süreli kullanım ve dayanıklı l ık için 
tasarım. Ürünlerimiz yüz yıl ı aşkın bir 
deneyimin izlerini taşıyor. Bu durum 
güven veriyor ve gün geçtikçe doğru 
seçimi yaptığınız duygusunu yaşıyorunuz.

Yaptığımız her şey sizin için mükemmel ürünler üretmek içindir. Uzun süre dayanıklı güvenilir ürünler, hari -
ka tasarım ve sıra dışı kullanıcı konforu. Bu amaçla, Almanya’da Kara ormanlarında ve dünyanın diğer yer-
lerindeki tesislerimizde araştırıyor, test ediyor ve en yüksek standartları üretiyoruz.

Beklentileriniz 
ölçümüzdür.

Kalite: Hansgrohe.
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Hansgrohe’yi farklı kılan nedir.

Tasarım.
Ürünlerimizin fonksiyonundan her gün keyif alabilmeniz için, uzun zamandan beri tanınmış tasarım -
cılarla bir likte çalış ıyoruz. Estetik anlayışımızın sadece değerli müşterilerimiz taraf ından beğenili -
yor olması değil, aynı zamanda uluslararası tasarım ödülleri de alması en büyükmutluluğumuz. En 
son aldığımız ödül Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe için 2015 iF Gold Award olmuştur.

TEST MERKEZİ.
Memnuniyetiniz bizim için en yüksek 
önceliğe sahiptir. En önemlisi ise mü -
kemmel ürün kalitesidir. Sayısız test ler-
le ve tabi isterseniz sizlerinde yardımı 
ile armatürlerimizin ve duş sistemlerimi -
zin günlük kullanım için kesinlikle en uy-
gun hale gelmesini sağlıyoruz.

ÜRÜN KLASİĞİ.
Mükemmel tasarımı, yüksek iş levselliği ve 
özenli üretimi sayesinde, ürünlerimizin yıl -
lar süren su keyfini yaşayabilirsiniz.

ÜRETİM.
Hansgrohe adı Hansgrohe kalite -

sinin onayıdır. Bütün dünyadaki 
Hansgrohe merkezlerinin en yük-
sek kalite standar tlarıyla çalış t ı -

ğından emin olabilirsiniz.

GELİŞİM.
Mühendislerimiz, normal bir duşu, harika 
bir duş deneyimine dönüştürmek için çalı -

ş ıyorlar. Bu nedenle, sürekli olarak, günlük 
su kullanımınızı mümkün olduğu kadar kon -

forlu hale getirmek için yeni sprey t ipleri ve 
kullanım metotları geliş t ir iyorlar.
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 Hansgrohe’yi farklı kılan nedir. 

 Phoenix Design ile işbir liği, 
görsellik ve iş levsellik bakımın -
dan ürünlere yeni standar tlar 
getirmektedir. İlk çizimlerden, 
bitmiş ürüne kadar, ayrınt ı lara 
gösterilen özen önemli bir rol 
oynamaktadır. 

 Bizim için tasarım bir zevk meselesi değil, bir seviye meselesidir. Phoenix Design’dan bir çok ödül kazan-
mış olan ekiple işbirliği içinde, sıra dışı kreasyonlar üzerinde çalışıyoruz. Bu şekilde en akıllı çözümlerin 
bulunmasına büyük öncelik veriyoruz. Mükemmel kalitede ürünlerimizi oluştururken tasarım ve fonksiyon 
birlikte yürütülmelidir ve aynı zamanda estetik standartlar da geliştirilmelidir. 2015 iF şirket sıralaması, 
Hansgrohe’yi sıhhi ürünler arasında birinci, bütün üreticiler ve sektörler arasında ise on birinci olarak sı -
ralamaktadır. 

 Günlük rutinlerinizi 
organize etmenin 

en güzel yolu. 
 Tasarım – Made by Hansgrohe. 

COMPANY
RANKING
2015 PO

S 
11



2009
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 2007 ve 2009 arasında Raindance Rainfall 240 Air 3jet ’e ödül yağdı. 

 Parlak krom Rainmaker Select 460 3jet duş 
kolonu 2015’de Gold iF ödülünü aldı. 

 2009’dan 2011’e kadar 
PuraVida armatürün parıl t ı -

s ı jürinin gözünden kaçmadı. 

 Talis Select S 100 tüm serisi 
i le inandır ıcı bir üründür. 

 2014 Focus Open, Metris Select 320 
evye bataryası armatürü ilk defa Gümüş 

Madalya aldı. Ve ilk gümüş madalyayı 
kazanan evye bataryası oldu. 

 Raindance Select E 120 el duşu 2013 yıl ın -
da bir düğme dokunuşuyla büyüledi. 



8

Hansgrohe’yi farklı kılan nedir.

Yenilikçi çözümlerin bulunması arayışımızda, kendimize sorduğumuz bir soru var: Günlük hayatı sizin için 
nasıl daha rahat hale getirebiliriz? Banyo ve mutfakta kullanımı kolay ürünler. Tek bir dokunuşla hayatı ko-
laylaştıran düğmeden esinlenerek, hem kolay hem de pratik bir buton geliştirdik. O günden beri, Select bu-
tonu banyo ve mutfaklarda sezgisel dokunuşla kullanılmaktadır. Duşta sprey tipleri ve duş başlıkları düğ-
meye dokunarak değiştirilebilirken, banyo ve mutfaklardaki akan su da dokunmadan değiştirilebilmektedir.

Hayatınızı kolaylaştıran 
bir düğme.

Select teknolojisi – Hansgrohe tarafından yaratıldı.

Select düğmesi banyo ve mut faklarda 
günlük rutini kolaylaşt ırmaktadır.
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Hansgrohe’yi farklı kılan nedir.

Raindance Select el ve tepe 
duşları Hansgrohe ürün -
lerinde Select teknoloji -

si olan ilk ürünler olmuştur.

Mut fakta da Select düğmesi, çalışma akışını -
nın kesilmeden devam etmesini sağlıyor.

Select armatürlerimiz ve duşla -
r ımız pratik ve uzun süren etki -
l i ürünlerin hayatı nasıl kolaylaş -
t ırdığı ve nasıl günlük kültürün 
bir parçası olduğunu gösteren ilk 
ürünlerdir.

2012

2011

2013

2013

2015

2014



10

Hansgrohe’yi farklı kılan nedir.

Otel Saint Regis, Roma: 
Raindance® E Showerpipe dus kolonu 420,  
Raindance® Classic 300 tepe duşu, 
Raindance® E 120 Air el duşu

Konfor dünyasında 
deneyim.

Bütün dünyada geliştiriciler ve yatırımcılar, sofistike projeler üzerinde mimar ve planlayıcılarla birlikte ça-
lışmaktadırlar. Suyun kullanımında akıllı ve estetik çözümlere ihtiyaç duymaktadırlar. Armatürlerimiz ve 
duşlarımız tasarım ve konforun adreslerine hitap etmektedir: etkileyici oteller ve kamu binaları, özel resi -
danslar ve saraylar, spor kulüpleri, yolcu gemileri ve lüks yatlar. Web sayfamızda bu konuda çok sayıda 
referans bulabilirsiniz. www.hansgrohe.com.tr

Referanslar – Hansgrohe reklamları.
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Hansgrohe’yi farklı kılan nedir.

Bella Sky Hotel, Copenhagen: 
Croma® 160 tepe duşu,  
Croma® Vario 100 el duşu.

Royal Spa Hotel, Kitzbühel:  
Raindance® tepe duşu, Croma® 100 el duşu.

Château Bethlehem, Maastricht :  
Metris® S, Talis® S, Metropol® S, PuraVida®  lavabo  bataryası, 

Raindance® Rainmaker ® tepe duşu, Ecostat ® S termostat,  
Croma 100 Showerpipe dus kolonu.

Hyat t Capital Gate Hotel, Abu Dhabi: 
Raindance® S 240 Air duş başlığı.

Alice Lane Towers, Güney Afrika:  
Metris® S Elektronik-Tezgah armatürü.

Celebrity Equinox gemisi: 
Talis® S tek kollu tezgah armatürü.
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 Hansgrohe’yi farklı kılan nedir. 

 iPad ya da akıll ı telefon 
üzerinden interaktif olarak 
izleyebilir ve Hansgrohe 
ürünleri hakkında daha 
fazla bilgi edinebilirsiniz. 

 Ürünlerimizi online 
olarak görüntüleyin. 

 Hansgrohe’nin bu geniş ürün yelpazesi sayesinde su ile istediğiniz deneyimi yaşayabileceksiniz. Ayrı -
ca istediğiniz bilgiye ulaşabileceğiniz pek çok çevrimiçi uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu uygulamalarla 
Hansgrohe yeniliklerini ister evinize, ister denemek istediğiniz yere getirin. 

 Hansgrohe mobil erişim – İnteraktif Hansgrohe web sitesi. 
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 Hansgrohe’yi farklı kılan nedir. 

 Hansgrohe Showroom App. 
 Hansgrohe Showroom uygulaması duşlarımızı, armatür-
lerimizi vs. interaktif olarak görmenizi sağlamaktadır. 
Örneğin fotoğraf özelliğiyle, tek bir dokunuşla istedi -
ğiniz herhangi bir ürünü doğrudan evinize getirebilir -
siniz. Seçilen ürün gerçek kamera görüntüsünün mer-
kezine gelecektir. Sağ perspektif ten bir fotoğraf çekin 
ve hayal et t iğiniz ürün evinizin bir parçası olsun. Gör-
düğünüzü beğenirseniz, en yakın sat ıcıdan arama ya -
pabilirsiniz. 

 İnteraktif özellikler: 
–   Ürünün banyonunuzda nasıl göründüğünü 

 görmek için fotoğraf fonksiyonu 
–   Teknolojiler ve sprey türleri hakkında 

 videolar 
–   Hansgrohe ürünleri favori listesi 
–   Satış noktası arama 

 www.hansgrohe-int.com/app 
http://itunes.com/app/hansgrohehome 
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se

 Hansgrohe@home App. 
 Banyonuz Hansgrohe’ye gelemeyeceği için, 
Hansgrohe sizin banyonuza geliyor: Hansgrohe@
home uygulaması lavabo bataryası veya duş çözü 
mlerinin evinizde nasıl görüneceğini öğrenmenin en 
kolay yolu. Banyonuzun mevcut durumunun fotoğ -
raf ını çekin, mevcut bataryayı ya da el duşunu par-
mağınızla işaretleyin ve Hansgrohe ürünüyle değiş -
t ir in. Sonucu ekranda göreceksiniz. Entegre sat ış 
noktası arama, gerektiğinde size en yakın olan nok-
tayı gösterecektir. 

http://itunes.com/app/hansgrohe-showroom

 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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Suyun yeni boyutu.
Rainmaker® Select™.
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Duş keyfi. Rainmaker® Select

Dizayn.
Yenilikçi oda ve ürün konsepti Phoenix 

Design ile işbir liği içinde oluşturuldu.

Tasarımdan malzemeye  
gerçek bir ustalık.
Rainmaker® Select çekiciliği öncelikle estetiğinden ve kullanılan malzemelerden geliyor.

Son yıllarda yaşam tarzına uy-
gun banyolar trend haline geldi. Bu oda-
lar da gelen taleplere göre değişiyor. 
Estetik görünüşlü ferah bir yerden fonk-
siyon banyolara. Bu anlayıştan esinlene-
rek, Phoenix Design ile birlikte bütünüyle 
yeni bir su tecrübesi olan en yüksek ka-

liteli Rainmaker Select’i geliştirdik. Rain-
maker Select’in sade ve doğrusal tasarı -
mı anında cezbediyor. Bu belirgin tasarım 
dili malzeme seçimine de yansımış kelime-
nin tam anlamıyla. Rainmaker Select ’ in 
cömert cam sprey yüzü ve ince krom çer-
çevesi pırıl pırıl ve özel estetik bir görü-

nüm veriyor. Bir yandan beyaz arka planlı 
cam ve parlak metal yüzeyler banyo do-
ğallığını vurgularken diğer yandan sera-
mik, fayans veya ayna gibi diğer malze-
meler için referans oluyor.
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Duş keyfi. Rainmaker® Select

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

Malzeme.
Cam sprey yüzün imalat sürecinde en son lazer 
teknolojisi i le orij inal malzemeler kullanılmışt ır.
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 Duş keyfi . Rainmaker® Select

 Duş alanı 
2  m 

4  m   Banyo 

3
  m

   B
a

nyo 

 D
uş a

la
nı 

1
  m

 



19

 Duş keyfi . Rainmaker® Select

 Ambiyans 1: 
Duş, iç tasarımcı olursa. 
 Rainmaker® Select Showerpipe Duş Kolonu – ideal aplike montajda cözüm 

 Son yıllarda, ev içindeki başka hiç 
bir oda banyo kadar değişiklik yaşama-
mıştı. Bir zamanlar sadece sudan iba-
ret olan banyo artık estetik görüntüsü ile 
tam bir sağlık alanı. Banyonun ihtiyaç ol -
madıkça büyütülmesine gerek yoktur fa-
kat artan ev tasarımı ve suyun eğlence-

li kullanımı hem mimari olarak hem de 
ürün açısından banyolara yeni bir ha-
yat kazandırmaktadır. Banyoda duş alanı 
odak noktası haline geldiği için daha faz-
la alan kaplamaktadır. Rainmaker Select 
duş kolonu ölçüsü görevinden daha fazla-
sı anlamına gelmektedir. Bir yandan parıl -

tılı cam ve krom yüzey biçimlendirilebilir 
oda elemanını oluştururken diğer yan-
dan duşun cam duvar, ayna ve seramik-
lerle tam uyum içerisinde olmasını sağla-
maktadır. 
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 Duş keyfi . Rainmaker® Select

 Ambiyans 2:
Duş için yenilikçi çözüm. 
 Rainmaker® Select yarı ankastre montaj. 

 Günümüzde artık banyo sadece ki -
şisel hijyenin sağlandığı bir alan değil, 
oturma odasının da bir parçası. Ve ay-
rıca yeni fikirlerin de ortaya çıktığı bir 
alan. Ahşap ve kumaş malzemeler bura-
daki sıcaklığı ve ortamı daha da hareket-

lendiriyor. Oturma alanları sizi rahatlatır-
ken kendinizi de şarj edin. Peki, öyleyse 
duş tasarımında neden farklı bir yaklaşım 
olmasın ki? İşte size ankastre tek sprey-
li tepe duşunun yanında bağlantısı direk 
olarak duvardan sağlanan ve geniş de-

polama raflı ShowerTablet Select 700 ve 
ankastre tesisatın kusursuz kombinasyo-
nu. Böylece rahatsız edici elemanlar ol -
madan duşlar mobilyaların seçkin ve iş -
levsel parçaları haline geliyor. 
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 Duş keyfi . Rainmaker® Select
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 Duş keyfi . Rainmaker® Select

 Ambiyans 3:
Mükemmel entegre 
tasarım ve teknoloji. 
 Rainmaker® Select sıva altı çözüm. 

 Duş ve iç alanın birleşimi modern 
banyo tasarımlarında oldukça önem-
li bir rol oynamaktadır. Aplike duş saye-
sinde kuru alandan ıslak alana akıcı bir 
geçiş sağlayabilir, cam ayrımların yol aç-
tığı engellerden kurtulabilir veya duş ba-
taryasının eşsiz keyfini çıkarabilirsiniz. 

Rainmaker Select ankastre geniş tepe duş-
larının bile küçük alanlara elit bir şekilde 
uygulandığını gördüğünüzde kalite ve öz-
günlüğün farkına varacaksınız. Tepe duşu 
üzerinde bulunan beyaz kaplama cam yü-
zeyler modern teknoloji sayesinde görün-
mez olurken entegre termostat da duvar 

ve tavan içine kusursuz bir şekilde giz-
lenecektir. Odanın gerçek ölçüsüne ba-
kılmaksızın artık banyonun odak noktası 
olan duşlarla banyonuzda maksimum duş 
keyfinin tadını çıkarın. 

2
  m

 

1  m 

3  m   Banyo 

3
  m

   B
a

nyo 

 D
uş a

la
nı 



23

 Duş keyfi . Rainmaker® Select



Mono
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Select

Whirl
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Duş keyfi. Rainmaker® Select

Rainmaker® Select™ Duş kolonu –  
ideal aplike montajda çözüm.

Kodu tarayın ve ürün 
f ilmini izleyin.

Üç spreyli tepe duşu.

Kolayca sprey t ipinizi seçin.

El duşunu açma ve kapama.

Arzu edilen sıcaklığı ayarlayın.Beyaz kaplama cam raf ve krom 
kaplama metal çerçevenin muhte -
şem uyumu.

Tek bir düğme dokunuşu ile tepe 
duşunu spreyini değişt ir in.
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Duş keyfi. Rainmaker® Select

Sıva altı gereksinimlerini karşılayan 
sıva üstü – Duş için yenilikçi yarı 
ankastre çözüm.

Kodu tarayın ve ürün 
f ilmini izleyin.

Kolayca sprey t ipinizi seçin.

Arzu edilen sıcaklığı ayarlayın.

ShowerTablet duvardan gelen 
su bağlantıs ına direk olarak 
uygulanmaktadır.

Tek sprey t ipli tepe duşu.

Tepe duşunun açıl ıp kapanması.

El duşunu açma ve kapama.
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Duş keyfi. Rainmaker® Select

Krom kaplama metal çerçeveler 
daha net çizgiler sunar.

Üç spreyli tepe duşu.

Raınmaker® Select™ ankastre 
çözüm – kusursuz tasarım 
ve teknolojinin birleşimi.

Kodu tarayın ve ürün 
f ilmini izleyin.

Kolayca sprey t ipinizi seçin.

Arzu edilen sıcaklığı 
ayarlayın.

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

El duşunu açma 
ve kapama.
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Sadece keyif 
için ayarlandı:
Hangrohe duş keyfi.
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Duş keyfi. Duş durumları

El duşları  
ve duş setleri.

 
Tepe duşu.

Showerpipe  
ve Duş Paneli.

Temel çözüm: El duşları bir çok şekilde kullanı -
labilir; tek ya da duş seti ile kombine olarak – 
Armatür ve termostat uyumu.

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

Mükemmellikte duş keyfi – Mevcut su bağlantı -
ları üzerinden hızlı ve basit montaj. Tadilat için 
ideal.

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.
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Duş keyfi. Duş durumları

 
Aplike duş sistemleri.

Ankastre duş  
sistemleri.

Duş kontrolü  
(yarı ankastre).

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

Armatür gövdesi duvarda görünmez – Duş  
altında tam bir hareket serbestliği sağlar.

Bu montaj tipi için ShowerTablet, tek sprey 
tepe duşuyla sebestçe kombine edilebilmekte -
dir. Aynı zamanda, bağlantı görünmeden duvar 
içinden yapılabilmektedir.



Rain
Air XL
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Duş keyfi. Sprey çeşitleri

Sprey tiplerimiz.
El ve tepe duşları için tasarlanan pek çok sprey çeşidi ile zevkin tadını çıkarın.

Sadece kodu tarayın ve 
püskür tme t iplerini izleyin.

Sprey tipleri, ürün modeline göre değişebilir.

RainAir ve RainAir XL
Çoğu sadece vücut bakımıyla ilgilenmez 
ayrıca ruhlarının da su ile okşanmasını is -
ter. Bunun için tek doğru şey el veya tepe 
duşlarıyla hava ile zenginletirilmiş dam-
laları ve geniş delikleriyle yumuşak do-
kunuşlar sağlayan lüks RainAir spreyidir. 
Günlük sıkıntıları saf su ile atın.

IntenseRain 
Güçlü IntenseRain su spreyi ile şampuanı 
durulamak oldukça kolay. Kendinizi güne 
hazırlamanın en mükemmel yolu. Intense-
Rain sprey sadece şampuanı durulamakla 
kalmaz ayrıca güne tazeleyici bir başlan-
gıç yapmanız için sabahın yorgunluğunu 
da üzerinizden alıp atar.

SoftRain
Yumuşak SoftRain su spreyi vücudu narin 
bir şekilde sarıp sarmalar. Hem cildinini -
ze hem de ruhunuza hitap eder. İster gün-
lük duş olsun ister rahatlatıcı duş olsun, 
SoftRain spreyi daima doğru seçimdir. Sa-
bahları hızlı bir duş ile sizi kendinize ge-
tirirken zorlu bir günün ardından rahatla-
manızı da sağlar.

Rain ve Rain XL
El veya tepe duşunun yüzeyleri küçük ola-
bilir fakat etkisi daha büyüktür. Yağmur 
spreyi vücudu tamamen sararak canlan-
dırır ve tazeler. İşte bu yüzden şampua-
nı hemen ve tamamen durulamak için ide-
aldir.

TurboRain 
Hızlı sonuç sağlayan çok amaçlı akış: 
Canlandırıcı TurboRain sprey isminin tüm 
özelliklerini yansıtmaktadır. Tüm Rain 
spreylerinin güçlerini bir arada toplayan 
gücü tazeleyici ve canlandırıcı bir duş de-
neyimi sunar. Özellikle hızlı ve kolay so-
nuç almayı sevenler için uygundur.

Mix 
Aynı anda hem yumuşak hem dinamik. 
Karma sprey zengin ve yumuşak RainAir 
spreyi güçlü ve canlandırıcı CaresseAir 
ile birleştirir. Ilık su cildinize masaj yapar-
ken yumuşak damlalar vücudunuzun ta-
mamını sarar. Günlük duş keyfi için kusur-
suz kombinasyon.
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Duş keyfi. Sprey çeşitleri

Sprey tipleri, ürün modeline göre değişebilir.

RainFlow 
RainFlow’un boynunuzdan omuzlarınıza 
düşen dalga etkisi ile temiz ve hoş bir şe -
kilde biçimlenen tepe duşu banyonuza 
şelale deneyimini getirir. Böylece sudan 
sanki doğal halindeymişcesine zevk alır-
sınız. Bu duş vucüdunuzun bu bölümlerine 
direkt olarak yönlendirilebilir ve gerilimi -
niz de anında kaybolur. Bu sistem özel -
likle rahatma banyolarında kullanılan bir 
yeni bir trenddir.

Massage 
Günün stresini ortadan kaldıran konsant-
re sprey. Hedefli sprey gergin bölgeleri -
nizi kolayca rahatlatır. Spreylerin yenilik-
çi dairesel ayarları evinizdeki banyonuzu 
bir sağlık merkezine çevirir.

RainStream 
Köpük jetli yeni RainStream, Hansgrohe 
sprey geliştiricilerinin en yeni başarısıdır. 
Bu özel tepe duşu sert şekilde püskürtme 
yapmaz fakat zemine yoğun ve canlandı -
rıcı bir şekilde düşer. Sonuç olarak yeni, 
canlandırıcı bir duş deneyimi.

Mono 
Duşun tam merkezinden gelen hedeflen-
miş, yumuşak bir rahatlatıcı sprey. Mono 
spreyin hafifliği gevşemenize yardım 
eden rahatlamanız için en ideal spreydir.

Whirl
Konsantre döner sprey günün yorgunluğu-
nu kolayca atmanızı sağlar. İster el duşu 
ister tepe duşu: Rahatlama sağlayan yo-
ğun masaj için birbiri etrafında dönen üç 
ayrı sprey.

CaresseAir 
Beş ayrı güçlü sprey, keyif veren ve mem-
nun eden bir rahatlama için canladırıcılı -
ğı ve güçlü masajı bir arada sunar. Zorlu 
bir spor veya iş gününden sonra dakikalar 
içinde sonuç alırsınız.
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Whirl

Select

Duş keyfi. El duşları

El duşlarımız: Dokuna-
bileceğiniz 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 düğmeye 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.

Raindance® Select E 120 3jet El duşu

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

Küçük sprey jet lerinden gelen ve 
şampuanı tamamen durulayan  

güçlü yağmur duşu.

Gerginliğinizi or tadan 
kaldıracak döner jet lerden 
gelen yoğun masaj spreyi.

Geniş sprey jet lerinden keyfini çıkara -
cağınız, havayla zenginleşt ir i lmiş dam-
lalardan oluşan nazik bir yağmur duşu.
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El duşlarına genel bakış.
Bu tabloda el duşların üst ürünlerinden bazı seçimler listelenmiştir. Diğer el duşların tamamını web sayfamızda
bulabilirsiniz: www.hansgrohe.com.tr

Piktogramların ayrıntılı açıklamaları kapakta katlanmış sayfada bulunabilir.

Crometta® 100 1jet

Croma® Select E 1jet Croma® Select S 1jetCrometta® 100 Vario

Croma® Select E Vario Croma® Select S VarioCrometta® 100 Multi

Croma® Select E Multi Croma® Select S Multi

Duş keyfi. El duşları

Croma® 100 1jet

Croma® 100 Vario

Croma® 100 Multi

Crometta® Croma®
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Raindance® Select E 120 3jet Raindance® Select S 120 3jet

Raindance® Select E 150 3jet Raindance® Select S 150 3jet

Duş keyfi. El duşları

Raindance®
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Duş keyfi. Duş setleri

Duş setlerimize genel bir bakış.
Bu tabloda duş setlerinin üst ürünlerinden bazı seçimler listelenmiştir. Diğer duş setlerinin tamamını web sayfamızda 
 bulabilirsiniz: www.hansgrohe.com.tr

Piktogramların ayrıntılı açıklamaları kapakta katlanmış sayfada bulunabilir.

Crometta® 100 Multi Duş seti Croma® 100 Multi/ 
Unica® ’C Duş seti

Croma® Select E Multi Duş seti Croma® Select S Multi Duş seti

Crometta® Croma®
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Duş keyfi. Duş setleri

Raindance® Select E 120/ 
Unica® ’S Puro Duş seti

Raindance® Select S 120/ 
Unica® ’S Puro Duş seti

Raindance® Select E 150/ 
Unica® ’S Puro Duş seti

Raindance® Select S 150/ 
Unica® ’S Puro Duş seti

Raindance®
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Select
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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 düğmeyle ayarlanabiliyor. 
Bütün sprey diski üzerinden tam yüzey-
li akış. RainStream on iki ferah bol akış 
ile omuzlarınızdaki yükü alır. Duş dene-

yiminin çok yönlü olması kadar, duş baş-
lığı görünümü de çok yönlüdür: Klasik yu-
varlak seçenek ya da modern köşeli şekil; 
krom yada krom parlaklığında beyaz duş 
yüzeyi. Ek olarak kenarlarda şık görünüm-

lü krom kaplama çekici bir dalgalı görü-
nüm vermektedir. Sökülebilen ve kolay te -
mizlenebilen sprey diski uzun ömürlüdür 
ve kalıcı bir güzellik vermektedir.

Raindance® Select E 300 3jet Tepe duşu

Küçük sprey jet lerinden gelen 
ve şampuanı tamamen durula -
yan güçlü yağmur duşu.

12 yatay sprey çıkış ından  
gelen şelale şeklindeki  
rahatlama.

Geniş sprey jet lerinden keyfini çıkara -
cağınız, havayla zenginleşt ir i lmiş dam-
lalardan oluşan nazik bir yağmur duşu.

Tek bir düğme dokunuşuyla su akış 
şeklini hissederek değişt ir in.
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Tepe duşlarına genel bakış.
Bu tabloda tepe duşu alternatif lerimizin üst ürünlerinden bazı seçenekleri listeledik. Diğer bir çok tepe duşu seçeneği web 
 sayfamızda bulunmaktadır: www.hansgrohe.com.tr

Piktogramların ayrıntılı açıklamaları kapakta katlanmış sayfada bulunabilir.

Crometta®  
160 1jet

Croma® Select S  
180 2jet

Croma® Select E  
180 2jet

Raindance® E  
420 Air 2jet

Raindance® Royale S 
350 Air 1jet

Duş keyfi. Tepe duşları

Crometta® Croma® Raindance®
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Raindance® Royale S 
350 Air 1jet

Raindance® Select E  
300 3jet

Raindance® Select S  
300 2jet

Raindance® Rainmaker®  
Air 3jet

Raindance® Rainmaker®  
Air 3jet

Rainmaker® Select  
460 3jet

Rainmaker® Select  
580 3jet

Duş keyfi. Tepe duşları

Raindance® Rainmaker®
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Whirl

Select

Select
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 Duş keyfi .  Showerpipes 

 Duş Kolonlarımız: Ödün verme-
den en yüksek standart için. 
 Bir düğme dokunuşuyla duşu yeniden yaşayın. 

 Güzelliği yansıtan duş kolonu şim-
di çok kolay. Duş başlığında ve termos-
tat taki yeni Select butonları duş ve sprey 
türünün seçimini kolaylaştırmaktadır. 
ShowerTablet’e entegre edilmiştir. Sade-

ce bir dokunuşla yeni bir duş dünyasına 
geçiş yapın. Bütün Hansgrohe duş kolon-
ları mükemmel şekilli ve bir birine uyum-
ludur Sadece duvardan gelen su bağlan-
tısına monte etmeniz yeterlidir. Tadilatlar 

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

Raindance® Select E 300 3jet ST  Showerpipe 
Duş kolonu 

 Kodu tarayın ve ürün 
f ilmini izleyin. 

 Arzu edilen sıcaklığı ayarlayın. 

 Tepe duşunun açıl ıp kapanması. 

 Tepe duşunda RainStream sprey 
 açıl ıp kapatılması. 

 El duşunu açma ve kapama. 

 Tepe duşunun açıl ıp kapanması. 

 Sprey t ipini kolayca seçin. 

 Sprey t ipini kolayca seçin. 
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Duş keyfi. Showerpipes

Showerpipes genel bakış.
Bu tabloda duş kolunu serimizin üst ürünlerinden bazı seçenekleri listeledik. Diğer bir çok duş kolunu seçeneği web 
 sayfamızda bulunmaktadır: www.hansgrohe.com.tr

Piktogramların ayrıntılı açıklamaları kapakta katlanmış sayfada bulunabilir.

Crometta®  
160 1jet

Croma® Select S  
180 2jet

Croma® Select E  
180 2jet

Croma® 
220 Air 1jet

Crometta® Croma®
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Duş keyfi. Showerpipes

Raindance® Select S 
300 2jet

Raindance® Select E 
360 1jet

Raindance® Select E 
300 3jet ST

Rainmaker® Select  
460 3jet

Raindance® Rainmaker®
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Duş keyfi. Aplike duş sistemleri

Sezgisel.

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

Tam hassasiyet.

İstenen 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.

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 duşunu açma ve kapama.

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

Arzu edilen sıcaklığı ayarlayın.

Cam raf.

ShowerTablet® Select 300 Termostatik duş
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Duş keyfi. Aplike duş sistemleri

Aplike duş bataryalarına  
genel bakış.

Ecostat® Universal  
Duş

Ecostat® Comfort  
Duş

Ecostat® Select 
Duş

Ecostat® Universal  
Banyo/küvet

Ecostat® Comfort  
Banyo/küvet

Ecostat® Select 
Banyo/küvet

Bu tabloda aplike termostat serimizin üst ürünlerinden bazı seçenekleri listeledik. Diğer bir çok aplike termostat seçeneği web 
sayfamızda bulunmaktadır: www.hansgrohe.com.tr

Piktogramların ayrıntılı açıklamaları kapakta katlanmış sayfada bulunabilir.

Ecostat®
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Duş keyfi. Aplike duş sistemleri

ShowerTablet® Select 300 
Duş

ShowerTablet® Select 700 
Duş

ShowerTablet® Select 300 
Banyo/küvet

ShowerTablet® Select 700 
Banyo/küvet

ShowerTablet®
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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 kontrol üni -
teleri, duş keyfini tamamen yeniden belir-
lemektedir. Duşlar entegre Select butonu 
ile kolayca açılıp kapanmaktadır. Kolay-
ca anlaşılabil mekte ve mekanik olarak 
üretildiği için, son derece sağlamdır. Sıva 

altı duş kontrol teknolojisi hassas iBox uni -
versal içinde sıva altında kalmaktadır. İki 
unsura ayrılmıştır, biri duvar önünde ve 
biri duvar arkasındadır, ayrı olarak monte 
edilebilirler. Bu durum, bataryayı değiş -
tirmek istediğinizde, görünür unsurların 

seçiminde daha fazla zaman ve esneklik 
sunmaktadır. Düz montaj, duşta daha faz-
la serbestlik ve hareket imkanı vermekte -
dir. 

 Duşu açma ve kapama için. Şık mat Select 
butonları, krom renkli yüzeye iyi uyum 
sağlamaktadır. Bütük semboller kolay 
kullanım sunmaktadır. 

 El duşu ve hor tum 
ShowerSelect ürünüyle 

bağımsız olarak kombine 
edilebilmektedir. 

 Tepe duşunun açıl ıp kapanması. 

 İstediğiniz ıs ıyı seçin, termostat teknolojisi 
sayesinde sabit kalacaktır. 

 El duşunu açma ve kapama. 

 Kolay okunan sıcaklık göstergesi. 

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

 ShowerSelect® entegre duş hor tumu bağlantısı ve el duşu askısı 
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Duş keyfi. Ankastre duş sistemleri

Ankastre çözümlerde duş 
kontrol seçeneklerimiz.
Her uygulama için doğru seçim.

Duş deneyimi söz konusu olduğunda, herkesin farklı beklentileri bulunmaktadır. Bu ne -
denle, Hansgrohe duşlarının ne kadar fonksiyonu olmasını istediğinizi seçebilirsiniz. 
Tek akım duştan, el ve tepe duşları için çoklu sprey tiplerine kadar, her uygulama tipi 
için ankastre duş kontrolü bulunmaktadır.

Termostat nedir?
İstenen su sıcaklığı duş kolundan ayarlanır ve termostat valfı tarafından sabit tutu-
lur. Değişen su sıcaklıklarından kaynaklanan sıcak ya da soğuk su şoku artık geçmiş -
te kaldı.

Armatür nedir?
Armatürler sabit su basıncı olan borular için özellikle uygundur. Burada da su sıcaklı -
ğı sabit kalır ve maksimum duş keyfi sunar.

1 çıkış için duş 
kontrolü.

2 çıkış duş 
kontrolü.

Basitliğin en güzel şekli: Bu dış setler bir çıkışı açıp 
kapamanızı sağlamakta, örn. bir el ya da tepe 
duşu. ShowerSelect ürünlerinde bu bir düğme doku-
nuşu ile yapılabilmektedir, Ecostat ve tek kollu ba-
taryalarda bu seçim volan ya da kolu çevirmekle 
yapılmaktadır. Kolu kullanarak su sıcaklığını kont-
rol edebilirsiniz.

Çif te keyif. Bu dış setlerle düğmeye basarak 
(ShowerSelect), kolu kullanarak (Ecostat) ya da 
düğmeyi çekerek el ya da tepe duşu olarak 2 çıkışı 
açıp kapatabilirsiniz.
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Duş keyfi. Ankastre duş sistemleri

3 çıkışlı duş 
kontrolü.

4 çıkış duş 
kontrolü.

Kişisel keyif için: ShowerSelect 3 fonksiyona sahip -
tir. El duşunu düğme ile açıp kapatabilirsiniz ya da 
tepe duşunda iki sprey arasında geçiş yapabilirsi -
niz. iControl ve diğer bütün setlerde, seçim büyük 
kolun kullanımıyla yapılmaktadır. Termostat üzerin-
deki kolu su sıcaklığını hassas bir şekilde kontrol et -
mek için kullanabilirsiniz.

Sınırsız duş keyfi: ShowerSelect 4 fonksiyona sahip-
tir. El duşunu düğme ile açıp kapatabilirsiniz ya da 
tepe duşunun üç spreyi arasında geçiş yapabilirsi -
niz. iControl setleri ve diğer bütün sistemler kolları 
kullanarak manüel olarak kontrol edilmektedir. Ter-
mostattaki büyük kol su sıcaklığını kontrol etmekte -
dir.

iBox® universal

Ecostat ® termostat çözümüShowerSelect ® cam termostat çözümü 
beyaz/krom ve siyah/krom

Hepsi için tek

iBox universal ile batarya teknolojisi sıva altında kalmaktadır. Daha güzel görünmekte ve duşta daha fazla serbestlik sağlamakta-
dır. Görünür her hangi bir termostatla ve batarya çözümüyle uyumludur. iBox, dış seti seçmeden önce monte edilebilir.

Metris® batarya çözümü

ShowerSelect ® termostat çözümü
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 1 çıkış için duş kontrolü  2 çıkış duş kontrolü 

 Duş keyfi .  Ankastre duş sistemleri 

 Ankastre duş 
kontrolleri. 

Ecostat® E
 Termostat 

ShowerSelect®

 Termostat 
ShowerSelect® 
 Termostat 

ShowerSelect®  Cam 
 Termostat 

ShowerSelect®  Cam 
 Termostat 

ShowerSelect®  Cam 
 Termostat 

ShowerSelect®  Cam 
 Termostat 

ShowerSelect® S 
 Termostat 

ShowerSelect® S
 Termostat 

Metris®

 Tek kollu duş bataryaları 
Metris®

 Tek kollu duş bataryaları 

Ecostat® E
 Termostat 

Metris®

 Tek kollu duş bataryaları 

Ecostat® S
 Termostat 

Ecostat® S
 Termostat 

Metris®

 Tek kollu duş bataryaları 

 Serinin tüm alternatif leri web sayfamızda:   www.hansgrohe.com.tr 
 Piktogramların ayrıntılı açıklamaları kapakta katlanmış sayfada bulunabilir. 
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 3 çıkışlı duş kontrolü  4 çıkış duş kontrolü 

 Duş keyfi .  Ankastre duş sistemleri 

ShowerSelect® 
 Valf 

iControl® E 
 Valf 

iControl® E 
 Valf 

ShowerSelect®

 Valf 

ShowerSelect®

 Termostat 

Ecostat® E
 Termostat 

Ecostat® E
 Termostat 

 Açma/kapama valfi E  Açma/kapama valfi S 

ShowerSelect®

 Termostat 

ShowerSelect®  Cam  
 Termostat 

ShowerSelect®  Cam  
 Termostat 

ShowerSelect®  Cam  
 Termostat 

ShowerSelect®  Cam  
 Termostat 

ShowerSelect®  Cam  
 Valf 

ShowerSelect®  Cam  
 Valf 

ShowerSelect®  Cam  
 Valf 

ShowerSelect®  Cam  
 Valf 

ShowerSelect® S 
 Valf 

iControl® S 
 Valf 

iControl® S 
 Valf 

ShowerSelect® S 
 Valf 

ShowerSelect® S 
 Termostat 

Ecostat® S 
 Termostat 

Ecostat® S 
 Termostat 

ShowerSelect® S 
 Termostat  Ta
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Mükemmel 
şekliyle su:
Banyo bataryaları.
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Banyo bataryaları. Stil Dünyaları

Duygusal tasarım dilinin kolay ayrınt ı lar ıyla mekana özel bir anlam katın.

Avantgarde.

Üç tarz dünyamız.
Banyo hayellerinizi gerçekleştirin.

Banyolar uzun zamandan beri sa-
dece fonksiyonel alanlar olmaktan çık-
tı ve insanların kendilerini iyi hissettikleri 
yerlere dönüştü; Banyolar aynı zaman-
da rahatlama ve günlük hayattan uzak-

laşma olarak da kullanılmaktadır. Günlük 
hayatın stresinden kurtulmak için sığındı -
ğınız bir oda. Bataryalarımız mükemmel 
fonksiyon ve güzel tasarım arasındaki bu 
dengeyi yansıtmatadır. Kişisel banyonuz-

da mükemmeli bulmanıza yardımcı olmak 
için, ürünlerimizde üç farklı tasarım geliş -
tirdik. Hayalinizdeki banyo ve şahsi zev-
kiniz için çok sayıda fikir bulacaksınız. Bı -
rakın size ilham verelim.
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Banyo bataryaları. Stil Dünyaları

Bu tarz, şekil ve fonksiyonda standar tları belir lemetedir. Sonuç, temiz hatlı ve hassas şekill i bir sukunet.

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

Classic.

Modern.
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Avantgarde Stil Dünyası.
Ödüllü beyaz ve krom tasarım.

Banyolar yarının trendi değil, sizin kendi trendinizdir. Özelliği 
tercih ederseniz, Avantgarde tarz sahip bataryalarımzı seveceksiniz.

www.hansgrohe.com.tr/avantgarde
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 Banyo bataryaları . Avantgarde

 Krom 

 Beyaz 

 Avantgarde Stil Dünyası .
PuraVida®.

 PuraVida armatürlerinin yuvarlak hatları ve organik şekli yaratıcı bir özgüve-
ni yansıtmaktadır. Beyaz ve krom yüzeyler, dikişsiz olarak DualFinish işlemin izlerini 
taşımaktadır. PuraVida armatürleri çeşitli yüksekliklerde bulunmaktadır, ComfortZone 
olarak adlandırdığımız kişisel alanlar için. 

PuraVida® 240 PuraVida® 200 PuraVida® 110 PuraVida® 100
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Modern Stil Dünyası.
Çağdaş. Dengeli. Fonksiyonel.

Modern banyolar, modern çözümleri gerektirir. Burada mükem-
mel, çağdaş bir tasarım dili önemli bir rol oynamaktadır. Aynı derece-
de önemli olan son ayrıntıları üzerinde çalışılan işlevselliktir.

www.hansgrohe.com.tr/modern
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 Banyo bataryaları . Modern

 Modern Stil Dünyası .
Talis® Select S  ve  Talis® S.

Talis® Select S
 Belirgin Select düğmesi, büyük kolaylıkla Talis Select S’i kullanmanıza imkan verir. Su 
akışını butona tek dokunuşla açıp kapatabilirsiniz. istediğiniz sıcaklığı ayarlamak için 
butonu çevirin. Uyumlu bir şeklide uzanan musluğu, bataryanın konik şekliyle Select 
düğmesi eşsiz bir estetik görünüm sunmaktadır. 

Talis® S
 Zarif kolu ve yukarı doğru konik gövdesiyle Talis S klasik tek kollu bataryanın işlevsel -
liğini modern tasarım dili ile birleştirmektedir.  

Talis® Select S 190 Talis® Select S 100 Talis® Select S 80

Talis® S 100 Talis® S 80Talis® S 190

Talis® STalis® S 210Talis® S 250 Talis® S 140
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 Banyo bataryaları . Modern

 Modern Stil Dünyası .
Talis® Select E  ve  Talis® E.

Talis® Select E
 Kolay kullanımının yanı sıra, Select Teknolojisi sayesinde, Talis Select E her banyoya 
modern bir görünüş katan mükemmel akış alanları ve hassas çizgiler sunmaktadır. Su 
kontrolü buton dokunuşuyla kolayca kontrol edilmektedir ve buton su sıcaklığını kont-
rol etmek için de kullanılır. 

Talis® E
 Açık hatlar, zarif, yukarı doğru uzanan gövde ve musluğa mükemmel uyan bir kol 
Talis E için modern kaliteli bir görünüş vermektedir. 

Talis® Select E 240 Talis® Select E 110

Talis® E 110 Talis® E 80Talis® E 240

Talis® ETalis® E 150
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 Banyo bataryaları . Modern

 Modern Stil Dünyası .
Metris®, Talis®, Focus®  ve  Logis®. 

Metris®

 Metris armatürleri lavaboda mükemmel konfor sağlamaktadır. Geniş, açık yuvarlak 
alanlar lüksü hissettirirken, hassas kenarlar bataryaya karakterini vermektedir. 

Metris® 260

Talis® 250

Focus® 240

Logis® 210

Metris® 200

Talis® 150

Focus® 100

Logis® 100

Metris® 230

Talis® 210

Focus® 190

Logis® 190

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 70

Logis® 70

Metris® 100

Logis®

Talis®

 Talis bataryaları görsel ve işlevsel berraklığı yansıtmaktadır. Bu durum temel silindir 
şekli ve musluk kolunda kolay kullanım sağlamaktadır. 

Focus®

 Eğimli, silindir şeklinde gövdesi ve düz volanı ile Focus bataryaları, banyonuzda gün-
lük rutine şıklık ve kalite katmaktadır. 

Logis®

 İnce çizgili yüzeyler, yumuşak kenarlar, açık hatlar ve belirgin volanıyla Logis, bir çok 
küvetle kombine edilebilecek yumuşak, hassas bir görünüm sunmaktadır. 
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Classic Stil Dünyası.
En güzel şekliyle gelenek ve işlevsellik.

Bazı şeyler klasik güzellik anlayışını ana ve mekana aktara-
bilmektedir. Böyle bir tasarım şıklık, sıcaklık ve uyum gibi geleneksel 
değerleri modern unsurlarla birleştirebilmektedir. Dengeli şekiller iyi 
olan için zamanın ötesinde bir bilincin altını çizmektedir.

www.hansgrohe.com.tr/classic
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 Banyo bataryaları . Classic

 Classic Stil Dünyası .
Metris® Classic, Talis® Classic  ve  Logis® Classic. 

Metris® Classic

Talis® Classic

Logis® Classic

Metris® Classic 250

Talis® Classic 230

Logis® Classic

Talis® Classic 80Talis® Classic 
Natural 90

Metris® Classic 100

 Metris Classic’in yüksek gövdesi, yuvarlak tasarımı ve parlak yüzeyleri lüksü ve kon-
foru temsil etmektedir. 

 Yuvarlak musluğu, pim volanı ve yüksek iç setiyle Talis Classic banyolarda klasik bir 
güzellik. 

 Klasikçizgilere sahip iki kolu ile Logis Classic konfordan taviz vermeyen klasik bir 
tasarımdır. 
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 Banyo bataryaları .  Ürün içeriği 

 Banyo armatürleri. 
 Bu tabloda banyo bataryalarının üst ürünlerinden bazı seçenekler verilmiştir. Diğer banyo bataryalarının tamamını web 
 sayfamızda bulabilirsiniz:   www.hansgrohe.com.tr 

 Piktogramların ayrıntılı açıklamaları kapakta katlanmış sayfada bulunabilir. 

Logis® 100

Talis® 80

Focus® 100

Talis® S 100Talis® E 110

Modern
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 Banyo bataryaları .  Ürün içeriği 

Metris® 110

Talis® Select S 100Talis® Select E 110

Metris® Classic 100

Talis® Classic 80

PuraVida® 110

Modern Classic Avantgarde
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Banyo bataryaları. Ürün içeriği

Metris® batarya serisi.
Hangi ürün serisini seçerseniz seçin, Hansgrohe’de banyonuz için doğru ürünü bulursunuz. Burada gösterilen Metris serisi, 
banyodan, duşa geniş standart armatür serimizin toplam ürün seçeneğini sunmaktadır. Bütün serimiz web sayfamızda bulun-
maktadır: www.hansgrohe.com.tr

Piktogramların ayrıntılı açıklamaları kapakta katlanmış sayfada bulunabilir.

Metris® Lavabo ve Bide

Metris®  
Tek kollu bide bataryası

Metris® 260 
Tek kollu lavabo bataryası

Metris® 110 
Tek kollu lavabo bataryası

Metris® 200 
Tek kollu lavabo bataryası

Metris® 100 
Tek kollu lavabo bataryası

Metris® 230 
120° Döner gagalı tek kollu 
 lavabo bataryası

Metris®  
Ankastre tek kollu  
lavabo bataryası

Metris® 100 
3 -delikli lavabo bataryası

Metris® 100 
Tek akım musluk
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Banyo bataryaları. Ürün içeriği

Metris® Banyo bataryası

Metris® Duş

Metris® S Lavabo

Metris®  
Aplike tek kollu duş  bataryası

Metris®  
Ankastre tek kollu duş bataryası

Metris®  
Ankastre tek kollu duş bataryası

Metris®  
2 çıkış için termostatik banyoı

Metris®  
Ankastre tek kollu banyo  bataryası

Metris®  
Küvet gagası

Metris®  
Ankastre tek kollu banyo  bataryası

Metris®  
4 -delikli küvet kenarı banyo bataryası

Metris®  
3 -delikli kenara monte banyo bataryası

Metris®  
Aplike tek kollu banyo  bataryası

Metris® S 
120° Döner gagalı tek kollu 
 lavabo bataryası

Metris® S 
Tek kollu lavabo bataryası

Metris® S 
Tek kollu lavabo bataryası

Metris® S 
Tek kollu lavabo bataryası
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Banyo bataryaları. Aksesuarlar

Aksesuarlar.
Banyoda genel estetik için, tasarım dünyamızdan farklı aksesuarlar da sunmak-
tayız. Sıvı sabunluktan, havlu askısına kadar, duşun dışında sanatsal tasarımlar 
oluşturabilirsiniz.

Avantgarde
www.hansgrohe.com.tr

PuraVida® 
Tuvalet kağıt l ığı

PuraVida® 
300 mm’lik havlu barı

PuraVida® 
Sabunluk

PuraVida® 
Seramik tuvalet f ırcası 

PuraVida® 
Sabunluk

PuraVida® 
2’li havluluk

PuraVida® 
Tekli askı

PuraVida® 
Yedek tuvalet kağıt l ığı

PuraVida® 
600 mm’lik banyo havluluğu

PuraVida® 
Diş f ırçalık
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Classic 
www.hansgrohe.com.tr

Banyo bataryaları. Aksesuarlar

Modern 
www.hansgrohe.com.tr

Logis® Classic 
2’li havluluk

Logis® 
2’li havluluk

Logis® Classic 
300 mm’lik havlu barı

Logis® 
300 mm’lik havlu barı

Logis® Classic 
600 mm’lik banyo havluluğu

Logis® 
600 mm’lik banyo havluluğu

Logis® Classic 
Sabunluk 
seramik

Logis® 
Sabunluk 
Cam

Logis® Classic 
Tuvalet kağıt l ığı

Logis® 
Tuvalet kağıt l ığı

Logis® Classic 
Sabunluk 
seramik

Logis® 
Sabunluk 
Cam

Logis® Classic 
Yedek tuvalet kağıt l ığı

Logis® 
Yedek tuvalet kağıt l ığı

Logis® Classic 
Tekli askı

Logis® 
Tekli askı

Logis® Classic 
Seramik tuvalet f ırcası

Logis® 
Tuvalet f ırçalığı 
Cam

Logis® Classic 
Diş f ırçalık 
seramik

Logis® 
Diş f ırçalık 
Cam

Logis® Classic 
Tuvalet kağıt l ığı 
kapaksız

Logis® 
Tuvalet kağıt l ığı 
kapaksız
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Mutfakta daha 
fazla eğlence için 
başarımızın tarifi: 
Select™.
Evye bataryaları.
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Banyo bataryaları

Armatürün yüksekliği, döner fonksiyonu ve egonomik kollu çıka-
rılabilen musluğu ile lavabolarda büyük serbestlik imkanı ver-
mektedir. Biz buna ComfortZone diyoruz.

Batarya, volan kullanılarak açılır ve arzu edilen sıcaklık ayarla-
nır. Su akışı musluk üzerinde yer alan hassas düğme ile kolaylık-
la açılıp kapatılabilir.

Mutfakta bir dokunuş ileride.
Yeni Metris® Select 320 bataryaları Select teknolojisini ön plana çıkarmaktadır.

Mutfaktaki günlük hayat ve özel -
likle lavabonun işlevi su akışı ile belirlen-
mektedir. Su akışı ne kadar kolay akarsa, 
günlük rutinlerinizden de o kadar zevk 
alırsınız. Yeni Metris Select ile tek bir düğ-
meye dokunarak verimi basit bir şekilde 

artırabilirsiniz. Ergonomik olarak tasar-
lanan uzatma fonksiyonu musluk üzerin-
de yer alan hassas düğmeye basıp suyu 
açıp kapatmanıza yardım ederken size 
de daha fazla hareket özgürlüğü sağlar. 
Böylece kolu kullanarak bataryayı açtığı -

nızda 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.



87

 Banyo bataryaları 

 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 kullanarak 
doldurmak bile artık alfabe kadar kolay. Select dü ğmesine ba-
sın ve ihtiyacınız olan suyu kullanın. 

Metris® Select 320 
 spiralli el duşu ile  
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Banyo bataryaları

Armatürün açılması: Armatürü bir kere ayarlayın ve istenen sı -
caklığı seçin ve bundan sonra Select düğmesini su akışını baş-
latmak ve bitirmek için kullanın

Parmaklarınız kirli ya da elleriniz dolu olduğunda, özellikle kul -
lanışlı.

Mutfakta her şeyin tek bir buton 
dokunuşuyla yapılması için.
Dönebilir fonksiyonlu ve Select teknolojili Metris® Select.

Yenilikci Select teknolojisi tek bir 
duğme dokunuşu ile mutfakta bile hat saf-
hada bir konfor sağlar. Pek cok insan ye-
mek yapmanın kendilerini rahatlattığını 
ve dinlendirdiğini duşunmektedir. Select 
duğmesi ile, elinizin veya dirseğinizin do-

kunuşuyla bile işlem gercekleşebilir. Bu 
da ellerinizi kirli olsa bile bataryayı te -
miz tutar. Farklı işler arasında su musrifli -
ğini ortadan kaldırarak suyu kapatabilir-
siniz. Ve boylece Hansgrohe’nin modern 
ve pratik mutfak bataryaları sayesinde 

yemek yapmak rahatlatıcı olmaya devam 
eder. Select teknolojisi ile spiralli el duşu 
da mevcuttur. Akıllı tutuş yemek yapmayı 
gercek bir zevke donuşturur.
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 Banyo bataryaları 

 Armatür tek elle, elin arkasıyla ya da kolla düğme dokunuşuyla 
kolayca çalıştırılabilir. 

 Armatür her zaman temiz kalır. 

Metris® Select 320 
 dönebilir gaga ile 
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 Banyo bataryaları .  Ürün içeriği 

 Mutfak armatürleri. 
 Bu tabloda evye bataryalarının üst ürünlerinden bazı seçenekler verilmiştir. Diğer evye bataryalarının tamamını web 
 sayfamızda bulabilirsiniz:   www.hansgrohe.com.tr 

 Piktogramların ayrıntılı açıklamaları kapakta katlanmış sayfada bulunabilir. 

Focus® 240
 Spiralli, 2 sprey modu ,
 Kuğu boyun 150° 

Focus® 280
 Dönebilir gaga ile  
110°/150°/360°

Logis® 260
 Dönebilir gaga ile 
110°/150°/360°

Focus® 160
 Dönebilir gaga ile  360°

Logis® 160
 Dönebilir gaga ile  360°

Logis® Focus®
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 Banyo bataryaları .  Ürün içeriği 

Talis® S 260
 Dönebilir gaga ile 
110°/150°/360°

Talis® S 200
 Spiralli, 2 sprey modu ,
 Döner gövde  110°/150°

Metris® 320
 Dönebilir gaga ile 
110°/150°/360°

Metris® 320
 Spiralli, 2 sprey modu ,
 Kuğu boyun 110/150° 

Talis® Select S 300
 Dönebilir gaga ile 
110°/150°/360°

Talis® Select S 300
 Spiralli , 
 Döner gövde  150°

Metris® Select 320
 Dönebilir gaga ile 
110°/150°/360°

Metris® Select 320
 Evye bataryası , 
 Döner gövde  150°

Talis® Metris®
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Rahatınız için 
fikirlerimiz.
Hansgrohe teknolojileri.
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 Teknolojiler . Select

 Duşta, Select düğmesi tek bir dokunuşla farklı bir spreye 
ve duş tipine geçiş yapmaktadır. Banyo veya mutfak batar-
yalarında basıldığında suyun akışını değiştirmekte ve açıp 
kapatmaktadır. 

 Select™ teknolojisi. 
 Düğme dokunma keyfi. 

 Duşta Select. 

 Ele ve baş üstü duş başlıkları. 
 El ya da tepe duşlarında Select düğmesine tek bir dokunuş sprey 
tipini değiştirmektedir. 

 Termostatlar 
 Entgre Select teknolojisi sayesinde, termostatta su akışı düğme-
ye dokunarak kolayca açılıp kapanabilmektedir. Select düğme-
leri farklı duş başlıkları ve sprey tipleri arasında geçiş yapmak-
tadır. 

Select
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 Teknolojiler . Select

 Banyo armatürlerinde 
Select. 

 Belirgin Select düğmesi bataryaları kolay kullanmanı -
zı sağlamaktadır. Su akışını düğme dokunuşuyla açıp 
kapatabilirsiniz. Gerekli olduğunda, armatürü ellerini -
zi kullanmadan da dirseğinizle ya da kolunuzla sezgi-
sel bir dokunuşla kontrol edebilirsiniz. 

 Mutfakta Select. 

 Çekilebilir el duşu ile bataryalar. 
 Çekilebilir el duşuna ek olarak, Select teknolojisi mak-
simum serbestlik sağlamaktadır. Başlamak için, arma-
tür sadece volandan kontrolle açılabilmektedir. Musluk 
su akışı bir dokunuşla hassas şekilde açılıp kapanmak-
tadır. 

 Dönebilir gaga fonksiyonuna 
sahip bataryalar. 
 Select buton sayesinde mutfakta iş akışı daha yumuşak 
hale gelmektedir. Başlamak için armatür kolunun açıl -
ması yeterlidir. Armatürün ön kısmındaki butona tek bir 
dokunuşla su akışı açılıp kapanmaktadır. Dirsek veya 
elinizin arkasıyla kolayca açabilirsiniz. Bu şekilde ar-
matür temiz kalmaktadır. 
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Teknolojiler. ComfortZone

ComfortZone testi.

Hangi armatür, hangi lavaboya uygundur? Suyun sıçramaması için armatürün yüksekliği nasıl olmalıdır? Optimum rahatlık için ba-
tarya ve lavabo arasındaki mesafe nasıl olmalıdır? Gerçek koşulları simüle eden ComfortZone testi ile Hansgrohe bataryaları ile 
önde gelen üreticilerin lavabolarının 9000 kombinasyonunu analiz et ti. Testlerde batarya ve lavabo arasındaki serbest alan, fark-
lı su basınçlarındaki ve el yıkamadaki sıçrama alanı inceledi. Sonuçları web sayfamızda bulabilirsiniz:
www.hansgrohe.com.tr/comfortzone-testi

Hansgrohe ComfortZone, lavabo ve lavabo bataryası ara-
sında kişisel kullanım alanını oluşturmaktadır.

ComfortZone teknolojisi. Banyo.
Her müşteriye uygun.

 FU
NCTION APPROVED

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Hansgrohe
Test Center
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 Teknolojiler . ComfortZone

 Kodu tarayın ve açıklayıcı 
videoyu izleyin. 

Metris® 200
 Pratik: sulama kapları bile kolayca sığa-
bilir. 

Metris® 260 
 Yüksek esneklik seviyesi: maksimum hare-
ket serbestlği için yüksek musluk. 

Metris® 110
 Rahat yükseklik: günlük rutinler kolayca 
yapılabilir. 

Metris® 100
 Kompakt ve işlevsel: küçük lavobalar için 
optimum çözüm. 

Metris® 230
 Çok rahat: Büyük kaplar bile kolayca dol -
durulabilir. 
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 Teknolojiler . ComfortZone

 Evye bataryaları için üçten fazla ComfortZone boyutu var-
dır: armatürün yüksekliği, dönebilme fonksiyonu ve çekile -
bilir el duşu/gaga. 

 ComfortZone teknolojisi. Mutfak. 
 Lavaboda daha fazla hareket serbestliiği. 

 Kodu tarayın ve açıklayıcı 
videoyu izleyin. 
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Teknolojiler. ComfortZone

Dönebilir fonksiyon.
Armatürler ya sınırlı bir dönüş (110°/150°) sunmakta ya da her 
yöne (360°) hareket etmektedir. Armatürün solunda ya da sa-
ğında çalışmak için özellikle pratik.

Çekilebilir el duşu/gaga.
Çekilebilir el duşu/gaga lavaboda mesafeyi artırmaktadır. 
Avantajı; örn. Bitkileri sulama vs.

ComfortZone.

Yükseklik.
Ultra yüksek musluk geniş alan sunar ve büyük kapların doldu-
rulması için idealdir.
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 Teknolojiler . EcoSmart

 Üründe entegre görünürlük, EcoSmart teknolojisi su akışını 
azaltmakta ve su ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. 

 EcoSmart teknolojisi. 
 Düşük su tüketimiyle bol eğlence. 

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

 Banyo bataryaları. 
 EcoSmart banyolarda günlük rutinde su tasarrufu sağlamakta-
dır. Bu teknoloji sayesinde, lavabo bataryalarının su tüketimi 
azaltılır ve standart olarak dakikada sadece beş litre su harcar.  EcoSmart 

teknolojisi 

 EcoSmart teknolojisi 
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 Teknolojiler . QuickClean

 Pratik QuickClean teknolojisi kireç kalınıtılarını parmakla-
rınızla kolayca temizlemenizi sağlamaktadır. 

 QuickClean teknolojisi. 
 Daha fazla temizlik için hızlı çözümler. 

 Banyo ve mutfak armatürleri. 
 Banyo ve mutfak bataryalarındaki perlatörler esnek silikon çı -
kışlara sahiptir, bu şekilde daha kolay temizlenebilmektedirler.
Bataryanız daha uzun süre güzel görünecek ve daha dayanık-
lı olacaktır. 

 Duş. 
 Duş başlıklarımızın sprey ağızlarında esnek silikon çıkışlar bulun-
maktadır. Herhangi bir birikinti kolayca ovularak temizlenmekte -
dir. Kireçsiz ürünler sadece daha iyi görünmekle kalmayıp, aynı 
zamanda daha iyi çalışmakta ve daha fazla dayanmaktadır. 
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 Teknolojiler .  Daha fazla teknoloji 

 AirPower teknolojisi büyük miktarda havayı su ile karıştırır. 
Yumuşak, çarpma yapmayan su akışı sağlar. 

 Daha fazla teknoloji. 
 Uzun süreli keyif için yenilikçi fikirler. 

AirPower. 

 Duş. 
 Duş başlığının sprey diski üzerinden akan suya hava karıştırır. 
Hava ile dolu bu su damlaları daha hafif ve yumuşaktır. Bu du-
rum sadece iyi bir duygu vermekle kalmamakta, aynı zamanda 
suyun daha etkili ve düz akmasını sağlamaktadır. 

 Banyo ve mutfak armatürleri. 
 AirPower armatürünüz akan suyu hava ile karıştırır. Bu nedenle 
su çarpması daha az olur ve kullanımı daha keyiflidir. 
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 MagFit manyetik tutucu. 

 Banyo bataryaları .
 MagFit fonksiyonu sayesinde hortum geriye sessizce kayar ve 
batarya gagasın ortadasındaki yerine oturur. 

 XXL Performance. 

 Duş.  
 Suyun geniş bir alanda akıllıca dağıtılmasıyla, bütün vücut bir 
rahatlama hissi yaşamaktadır. Harika bir duş keyfi oluşmaktadır. 

CoolStart.

 Banyo ve mutfak armatürleri. 
 CoolStart, sürekliliğin en yeni adı: Batarya açıldığında, temel 
ayar durumunda soğuk su akar. Sıcak sudan ve enerjiden ta-
sarruf etmek için gerekmediği sürece volanı sola çevirmezseniz 
bataryadan soğuk su akar. Bu fonksiyon hem lavabo batarya-
larımızda hemde evye bataryalarımızda bir ürün çeşidi olarak 
bulunmaktadır. 

 Teknolojiler .  Daha fazla teknoloji 
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 Sprey çeşitleri 
 Ayrıntlar 32. sayfada. 

 Teknoloji 
 Ayrıntlar 92. sayfada. 

 Yumuşak duş yağmuru ve 
 dinamik spreyin dengeli 
kombinasyonu. 

 Cömert akışla kaplanmak 
için güçlü bir şelale akım 
duş spreyi. 

 Vücudun algılama duyarlı -
lığını ar tırmak için onu sar-
malayan yumuşak su spreyi 

 Yumuşak spreyin 
bol akışı. 

 Genişliğinizi tam olarak 
kaplayan yumuşak duş 
 yağmuru. 

 Sizi harekete geçiren ve 
enerji veren yoğun su jeti. 

 Hava ile zenginleştirilmiş 
damlalarla yumuşak bir 
yağmur duşu. 

 Tazeleyen yoğun duş yağ-
muru. 

 Lavabo ve musluk arasın -
daki kullanılan kişisel ala -
nı tanımlar. Her düzey ihti -
yaç için. 

 Tek bir dokunuş su akışı -
nı ayarlar: Duş ve sprey tipi 
kolayca açılıp kapanabilir 
veya değiştirilebilir. 

 Su ve enerji tasarrufu için 
akış oranını azaltır. Daimi 
memnuniyet için. 

 Geniş sprey diskleriyle suyu 
dağıtır. Tüm vücudu huzur 
veren damlalarla sarmalar. 

 Kodu tarayın ve 
videoda sprey 
tiplerini izleyin 

 Teknoloji  kliplerini 
 izlemek için kodu 
 tarayın. 
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 Vü cudun her bölgesine keyif 
veren muazzam duş keyfi. 

 Dinamik canlandırıcı 
masaj spreyi. 

 Tü m vü cudunuz için 
canlandırıcı masaj spreyi. 

 Yoğun etkili masaj spreyi. 

 Saçlarınızı yıkamak için 
ideal dolu dolu bir duş 
yağmuru. 

 Hedeflenmiş huzur veren 
 rahatlatıcı sprey. 

 Suyu bol miktarda hava ile 
birleştirir. Yumuşak, sıçrat -
ma yaratmayan su spreyleri 
ve zengin dopdolu duş dam-
laları. 

 Temel ayarda soğuk su 
akmaya başlar. Sıcak 
suyu sadece ihtiyacınız 
olduğunda tüketirsiniz. 

 Kireç kalıntıları silikon uçla -
rın kolayca ovalanmasıyla 
rahatça temizlenir. 
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 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 

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

 Hansgrohe Showroom uygulamasıyla ürünleri interaktif 
 olarak izleyin. 
 Evinizde ya da iPad ile Hansgrohe ürünlerini interaktif olarak izleyin – 
Hansgrohe Showroom uygulaması. 
 http://itunes.com/app/hansgrohe-showroom 

 Hansgrohe@home app ile simülasyon 
 iPhone, iPad ve android -Smartphone ile görsel olarak Hansgrohe bataryala-
rı 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 üre -
tilmiştir. Broşürle işiniz bit t iğinde çevreyi korumak için broşürü başkalarına 
verebilir veya geri dönüşüme teslim edebilirsiniz. 


