
 Su fikirleri. 
 Banyo ve mutfak ürün yelpazesi. 



 Benzersiz su keyfi. 
 Banyo ve mutfaklar günümüzde, her zamankinden daha fazla vakit geçirdiğimiz 
yerlerdir. Bu alanlarda arkamıza yaslanır, kendimizi bırakır, rahatlar ve enerjimizi 
yeniler, yalnız ya da ailemizle keyifli zamanlar geçiririz. 

 Bu nedenle, hansgrohe su ile karşılaşmanızı mükemmel, unutulmaz anlara dönüş
türen çözümler geliştirmektedir. Bu broşürde tasarım ve tekniği ile su kullanımını 
yeniden keşfeden ve günlük yaşantınızda size mükemmeliği sunan hansgrohe 
yeniliklerini keşfedin: 

�hansgrohe.�Meet�the�beauty�of�water.�
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4 hansgrohe Gelenek  

Hansgrohe Şirketi

Hansgrohe ‒ 1901‘den beri orijinal:  
Baştan beri yenilikçi

Hans Grohe var olanla yetinmedi, 
çünkü biliyordu ki; sadece bu şekilde yeni, 
sıra dışı ve öncü olana ulaşılabilirdi. Özel 
banyoların ilk defa düşünülmeye başlandığı 
zamanlarda ve günlük duş henüz bir hayal 
iken, hansgrohe ilk duş başlıklarını geliştirdi. 
Bu şekilde – Kara Orman sınırlarının çok 
ötesinde banyolarda yeni standartlar oluş-

turdu. Bütün kıtalarda 34 şirketi, 21 satış ofisi, 
146 ülkeye satışı ve dünya çapında teda-
rik ağıyla hansgrohe markası, sıhhi ürünler 
alanında dünya çapında küresel bir oyuncu 
olmayı başarmıştır. Şirket eskiden olduğu gibi, 
bugün de – Made in Germany vurgusunun 
yapıldığı Schiltach ve Offenburg‘da üretime 
devam etmektedir. En önemli değerlerinden 

biri sosyal sorumluluklar üstlenmesidir. Bu 
şekilde Hansgrohe Grubu sürdürülebilirlik, 
çevre ve iklim koruması konularında önemli 
roller üstlenmektedir. Bu durum su ve enerji 
tasarrufu yapan ürünlerde ve dünya çapında 
çevre koruma projelerinde ve su kaynakları-
nın sürdürülebilir olarak kullanımında kendini 
göstermektedir.

1901‘den beri Hansgrohe geleneksel olarak zamanın bir adım ötesinde.
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 Güvenebileceğiniz kalite 

 İstekleriniz bizim 
için ölçüdür 

 hansgrohe‘de Alman know-how‘u 
kullanılmakta ve bu sayede tasarım ve fonk-
siyonellikte en yüksek kaliteye ulaşılmaktadır. 
Made in Germany bizim için bir başarı reçe-
tesi olarak önemlidir: Ürünlerimizin neredeyse 
tamamı Güney Almanya Kara Orman bölge-
sinde üretilmektedir. Temel gayemiz, işlevsel-
lik ve kalitede ölçüt oluşturan, uzun ömürlü 

ürünler üretmektir. Sürekli memnuniyet sağ-
layabilmek adına, bugün de eskiden olduğu 
gibi araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi 
sürdürmekteyiz. Geleneksel bilgi birikimimizle 
biraraya getirilen bu modern keşif ruhu, başa-
rısı geleceğe uzanan bir şirketin temellerini 
oluşturmaktadır. 

 Sektörün öncüsü   hansgrohe’ de, ciromu-
zun yaklaşık %30’u 3 yaşından fazla olmayan 
yeni ürünlerle gerçekleştirilmektedir. Bu yüksek 
canlılık endeksi, Kara Orman sıhhi uzmanını 
bu endüstrideki yenilik liderlerinden biri yapar. 
hansgrohe tarafından düşünülmüş, geliştirilmiş 
ve tasarlanmış olan şeylerin birçoğu tüm dün-
yada son derece iyi karşılanmıştır. Ve bir Kara 
Orman düşünce kuruluşu olarak, birçok yeni-
liği geride bıraktık. Bu fikirlerin bazıları sıhhi 
donanım bazıları ise kültür hikayesine katkıda 
bulunmuştur. 

 Çevrenin Korunması için:   Sürdürülebi-
lirlik, çevre ve iklim koruması hansgrohe‘nin 
genel anlayışını içermektedir. Dünya çapın-
daki çevre projelerimiz ve su kaynaklarının 
korunması için yaptığımız bilgilendirme çalış-
maları, ekolojinin korunmasına katkı sağlamak-
tadır. Üretimimizde CO2 emisyonunu azaltmak 
için yenilenebilir enerji, etkin geri dönüşüm 
sistemleri ve ısı geri kazanımı kullanmaktayız. 
hansgrohe ile ekolojik sorumluluk içinde uzun 
ömürlü ürünleri tercih etmiş olursunuz. 

 En yüksek standartlar   hansgrohe yal-
nızca içme suyu ile kullanım için onaylanmış 
yüksek kaliteli malzemeler kullanır. Tüm mut-
fak gereksinimlerine uymaları için uzun vadeli 
testlere tabi tutulurlar. Tek tek her parça ilgili 
standartlara uygundur ve önümüzdeki yıllarda 
güvenli kullanım kolaylığı ve rahatlık için en 
uygun hassasiyetle donatılmıştır. Ürün güven-
liği için tarafımızdan hazırlanan yönergeler, 
bu sektörde her zamanki özelliklerin çoğunu 
aşıyor. Bu nedenle, ürünlerimizin tamamında 
beş yıllık bir gönüllü üretici garantisi fonksiyon-
ları sunuyoruz.  

 YIL 
 GARANTİ 
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Mükemmel tasarım ödülü

Günlük yaşantınızı tasarla-
manızın en güzel yolu

Tasarım bizim için bir zevk meselesi 
değil, bir yaşam tarzıdır. Phoenix Design‘ın 
dünyaca ünlü ekibiyle işbirliği içinde, sürekli 
olarak mükemmel koleksiyonlar üzerinde çalış-
maktayız. Burada en önemli amaçlarımızdan 
biri de akıllı çözümler sunmaktır. Çünkü sıra 
dışı kalitesiyle büyüleyen ürünlerin üretilmesi, 
aynı zamanda estetik standartların yeniden 

tanımlanması için tasarım ve işlevin birlikte 
düşünülmesi gerekir. Hansgrohe Grubu ulus-
lararası 50 tasarım yarışmasında, 500‘ün 
üzerinde ödül aldı. Konu mükemmel tasarım 
olduğunda iF Design Award dünyanın en 
tanınmış ödüllerinden biridir. Bu ödül, ulusla-
rarası düzeyde öne çıkarak yenilikçi ürün ödül-
leri için bir simge haline gelmiş ve yılda bir kez 

bağımsız tasarım kuruluşları tarafından verilen 
dünyanın en önemli tasarım ödüllerinden biri 
olmuştur. iF Company Ranking 2017 verilerine 
göre, Hansgrohe Grup şu an altıncı sırada yer 
almaktadır ve iF Ranking şirketimizin sıhhi 
donanım alanında en yüksek dereceye sahip 
olduğunu doğrulamıştır.

Birden fazla ödül:  
Phoenix Design
hansgrohe’nin yüzünü yıllardır bu ekip şekillendirmektedir. Başarılı 
tasarımlarının karşılığı, ürünlerini kullanan insanların memnuniye-
tidir. Arka planda çalışan bu yaratıcı ekip, tasarımlarıyla pek çok 
ödülün sahibi olmuştur.
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Signiel Seoul, Seoul: 
PuraVida 3-delikli lavabo bataryası,  
Croma 100 Multi el duşu.
Telif hakkkı Signiel Seoul

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau: 
PuraVida tek kollu banyo bataryası,  
Raindance Select S 240 2jet tepe duşu,  
PuraVida 110 lavabo bataryası.
Telif hakkkı derWaldfrieden naturparkhotel

The Pakubuwono, Jakarta: 
Metris S 100 tek kollu lavabo bataryası,  
Metris S tek kollu duş bataryası,  
Raindance S 150 Air 3jet el duşu.
Telif hakkkı The Pakubuwono

Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi: 
Raindance S 240 Air 1jet tepe duşu.
Telif hakkkı Hyatt Capital Gate

Hotel Excelsior, Dubrovnik: 
Talis S tek kollu lavabo bataryası,  
Talis S tek kollu küvet bataryası, yerden,  
Crometta S 240 1jet tepe duşu.
Telif hakkkı Hotel Excelsior

NUO Hotel Beijing, Peking: 
PuraVida tek kollu küvet bataryası, yerden,  
Raindance S 300 Air 1jet tepe duşu.
Telif hakkkı NUO Hotel Beijing



 Son haliyle su 
 hansgrohe batarya ve duşları 
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Aplike montaj çözümü

Kolay Yenileme

Daha fazla konfor ve esneklik

Tepe duşuna daha kolay ulaşım

Daha az zahmetle, daha fazla duş 
keyfi mi istiyorsunuz? Yeni montaj veya rena-
vasyon: El duşları, duş setleri, duş kolonları ve 
termostatlar gibi, hansgrohe sıva üstü ürünle-
riyle, banyonuza teknik ve görsel olarak değer 
katarsınız. Günlük duş keyfiniz için, her zevke 
ve duş tipine uygun sıva üstü çözümlerden 
birini seçin. Mevcut tesisatlara uyumlu olduğu 

için, bütün ürünler kolayca monte edilebilmek-
tedir. Duvara bir entegrasyon gerekli değildir. 
Su taşıyan bütün unsurlar üzerinden geçtiği 
için, az bir çabayla değiştirilebilmektedirler. 
El duşu gibi münferit unsurların değiştirilme-
siyle, önemli bir değişiklik hissedersiniz. Bu 
sayede süper hızlı bir çözümden faydalanmış 
olursunuz.

Banyonuz bir yenilemeyi kaldırabilir mi? Banyolarda tasarım ve teknik ile birlikte, taleplerde 
sürekli değişmektedir. Enerji konusundaki sorular mı sizi meşgul ediyor? Bunun için duvarları 
kırmak istemiyor ve kapsamlı bir tadilat mı yapmak istiyorsunuz? Öyleyse, kolayca sıva üstüne 
monte edilebilen ürünlerden birini seçin. Bağlantı ölçüleri standarttır, bu şekilde termostat veya 
duş aksamları gibi hansgrohe ürünleri banyonuza uyumludur. Bu ürünler banyonuza teknik ve 
görünüm olarak zenginlik katar.

Duş tijleri sağlam, kolay kullanımlıdır ve çok kolay temizlenebilmektedir. Bu ürünlerle, el duşları 
istenen yüksekliğe ayarlanabilmektedir- her vücut yüksekliğine, her yaş grubuna ve bireysel 
duş konumlarına uygundur. Kuşaklar arası banyo için pratik ve idealdir: Unica Comfort duş tiji, 
aynı zamanda tutunmak için de uygundur (200 kg’ye kadar). TÜV tarafından onaylı ürün, bütün 
aileye daha fazla konfor, tutunma kolaylığı, duş altında ve küvette daha az kayma tehlikesi 
sağlamaktadır.

Daha fazla incelik veya daha büyük bir tepe duşunuzun olmasını mı istiyorsunuz? Öyleyse, hepsi 
bir arada duş kolonu sizin için bir çözüm olacaktır. Daha fazla konfor, daha fazla sprey ve daha 
çok su keyfi. hansgrohe duş kolonları sıva üstü termostat, tepe ve el duşundan oluşmaktadır. Bu 
şekilde, duvarı kırmanıza gerek kalmadan, büyük yağmur akış rüyanız gerçek olacaktır. Çok 
kolay şekilde mevcut duvar tesisatlarına monte edilmektedir.

Duş kontrolü
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Duş kontrolünde boruların sıva altına 
gizlenmesi ve görünmez olması iyi olmaz 
mıydı? Öyleyse, hansgrohe’nin sıva altı çözüm-
leriyle her şeyi şık bir şekilde duvar altına gizle-
yin. Ankastre duş kontrollerimizin iç seti duvar 
içinde kalmaktadır. İç setin sıva arkasında bir 
kutu içinde monte edilmesinden dolayı, mon-

tajı biraz daha uğraştırıcıdır. Montajın, bir 
montaj ustası tarafından yapılmasını öneririz. 
Duvar önü ve arkasında iki unsurun birbirinden 
ayrılması, bağımsız montaj imkanı sağlamak-
tadır. Bu durum, şayet değiştirmek isterseniz 
size görünür parçaların son seçiminde daha 
fazla zaman ve esneklik kazandıracaktır.

Maksimum duş keyfi

Çeşitli tasarım imkanları

Daha fazla hareket serbestliği

Select teknolojisi sayesinde sezgisel kumanda ve tasarım konsepti, özellikle sıva altı alanda kul-
lanım kolaylığı sağlamakta ve şık görünmektedir. ShowerSelect termostatlarıyla, dört kullanıcıya 
kadar, hatta RainSelect ile beş kullanıcıya kadar tuş dokunuşu ile kontrol sağlayabilirsiniz. Basit 
bir dokunuşla duş spreyinin şeklini de değiştirebilirsiniz. Entegre ısı kumandası, su miktarı her 
zaman değiştirilebilirken, güvenlik ve rahatlık hissi vermektedir.

Teknik görünmez olduğunda, tasarım duvara mükemmel şekilde entegre edildiğinde ve kumanda 
rahatlığı sizi büyülediğinde, hansgrohe ürünlerinden bahsedilmektedir. Dar silüet, kaliteli yüzey 
ve şıklık alana hakim bir stil oluşturmaktadır. Farklı tasarım şekillerinin yanında, yüzeylerde krom, 
beyaz/krom, siyah/krom veya parlak cam yüzeyleri seçebilirsiniz.

Boyutu küçültülmüş duş kontrolü, duvara düz olarak yerleşmekte ve bu şekilde duşta daha 
fazla hareket serbestliği sağlamaktadır. Bu şekilde modern ve düzenli bir görüntü oluşmaktadır. 
hansgrohe teknolojisi kolayca duvar arkasında gizlenmekte – tasarıma odaklanma sağlamakta 
ve konforlu duş keyfi için daha fazla alan kalmaktadır. Duşta artık çarpmamak için dikkat etme-
nize gerek kalmayacaktır. Daha fazla serbestlik, konfor ve su keyfini birarada yaşayacaksınız.

Ankastre montaj çözümü
Duş kontrolü
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Geniş yerleştirme alanı

Belirgin görüntü

Tasarım özgürlüğü

hansgrohe ShowerTablet termostatlar çok işlevlidir. 30 cm ve 70 cm ebatındaki güvenlik camın-
dan geniş ve pratik yerleştirme alanı ile duş malzemeleri için geniş yer oluşturmaktadır. Bu 
şekilde şampuan veya duş jelleri elinizin altındadır. Kaliteli tasarımı her alana şıklık katmaktadır. 
Krom veya beyaz/krom düz yüzeyler sadece kaliteyi yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda kolay 
temizlenir ve çizilmelere karşı da dayanıklıdır.

Sıva üstü ve altı  
montaj çözümleri

Duş kontrolü

Duşta borular gibi rahatsız edici unsur-
lar olmadan ve bir raf kullanımından feragat 
etmeden açık, düzenli bir görüntü ister misiniz? 
hansgrohe’de sıva üstü ve sıva altı çözümlerle 
bu avantajları çok kolay kombine edebilirsiniz. 
hansgrohe ShowerTablet termostatı, geniş cam 
bölmesiyle, duş eşyalarınız için yeterli alan 
sağlamaktadır ve duş rafını gereksiz kılmak-

tadır. hansgrohe duş başlıkları tavana veya 
duvara monte edilebilmektedir. Farklı sprey 
türleriyle klasik yuvarlak veya modern köşeli 
tasarım arasında bir seçim yapabilirsiniz. 
Sade tasarım her duş alanına şıklık katmak-
tadır. Seçiminiz ne olursa olsun; her durumda 
geniş rahatlık ve kişisel vurgu ile şık bir görüntü 
elde edersiniz.

Rahatsız etmeyen unsurlarda yenilikçi ve işlevsel tasarım. Termostat doğrudan su çıkışlarına 
bağlanabilmektedir ve duş başlığına olan bağlantı duvar arkasında gizli kalmaktadır. Bu 
şekilde görüntü borular nedeniyle bozulmaz. Her banyo ortamına uyumlu bir görsel vurgu 
oluşturmaktadır.

Duşta daha fazla konfor, duş kontrolü ve duş eşyaları, her zaman olmasını istediğiniz yerde. 
Termostat ve tepe duşunun nereye yerleştirilmesi gerektiğine kendiniz karar verebilirsiniz. Bu 
durum tam da hansgrohe ShowerTablet ile sağlanmaktadır. Tamamen kişisel duş alışkanlığınıza 
göre, duş eşyalarını yerleştirme bölmesini sağ veya sol tarafa yerleştirebilirsiniz. Duşun bir tara-
fında veya köşesinde termostat ve duş başlığını yerleştirmeniz durumunda, her zaman kullanım 
kolaylığına sahip olacaksınız.
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Kodu tarayın ve bütün sprey türlerini 
video olarak izleyin.

PowderRain
Yumuşak mikro damlalarla mükemmel bir duş deneyimi.

Büyüleyen mikro damlalar
PowderRain, geleneksel sprey tiplerinden çok daha ince-
dir. Duş başlıklarının çıkışları suyu yumuşak şekilde cilde 
temas eden ve vücudu bir su kozası gibi saran binlerce 
mikro damlacığa bölen sekiz ince çıkışa sahiptir.

Düşük ses
Düşük ses nedeniyle stressiz bir duş. Bu sayede doğrudan 
hayale dalarsınız.

Daha az sıçrama.
PowderRain çok daha az su sıçrattığı için, duş alanında 
temizlik zahmeti azalmaktadır. Özellikle açık duş kabinleri 
için önemli bir avantaj.

Tasarruflu ve sürekli
PowderRain el duşu ile duş yaparken %20’ye varan su 
tasarrufu sağlarsınız, bundan başka suyun ısıtılması için 
gerekli olan enerjiden de tasarruf edersiniz.

hansgrohe sprey türlerinin heyecan 
verici dünyasına adım atan, daha azını iste-
meyecektir. Kendi laboratuvarımızda, kişisel 
gereksinimlerinize uygun sprey türlerini geliş-

tiriyoruz. Günlük vücut temizliği veya rahat-
lama, sprey türlerimizle bütün isteklerinizi 
yerine getiriyoruz.

Her duş tipine uygun sprey türü
El ve Tepe duşlarının farklı sprey çeşitleriyle daha fazla keyif

IntenseRain
Güçlü IntenseRain spreyi ile şampuan çok basit durulan-
maktadır. Sabahları hızlı duş almak için idealdir. Intense-
Rain sprey sadece şampuanı değil, yorgunluğu da duşta 
bırakır. Güne başlamak için idealdir.

TurboRain
Hızlı bir sonuç için çok amaçlı sprey: Canlandıran Turbo-
Rain spreyi, adına yakışanı yapmaktadır. Güçlü yağmur 
akışı, hızlı duş almak isteyenlere canlandırıcı bir duş dene-
yimi sunar.

Mix
Yumuşak ve aynı zamanda dinamik. Mix, RainAir ve 
CaresseAir’ı birleştirmektedir. Dış kısım vücuda yumuşak 
damlalar uygularken, orta kısım masaj özelliği taşımakta-
dır. Günlük duş deneyimi için mükemmel karışım.

YENİ



Mono

Massage

  hansgrohe Sprey türleri 17

RainAir ve RainAir XL
Birçok kişi sadece vücut temizliği değil, ruhunun da 
su tarafından okşanmasını ister. İşte RainAir, büyük ve 
geniş başlıklı hava ile zenginleştirilmiş damlaları ile bunu 
sağlamaktadır.

SoftRain
Yumuşak SoftRain spreyi vücudu hassas bir şekilde sarar. 
Cildiniz ve ruhunuz için rahatlama sağlar. Günlük duş ya 
da rahatlama için: SoftRain sprey doğru seçimdir. Sabah-
ları hızlı bir duş almak ve zorlu geçen bir iş gününün ardın-
dan rahatlamak için idealdir.

Rain ve Rain XL
El ve duş başlığındaki çıkış açıklıkları çok küçük olmasına 
rağmen, büyük etki yapmaktadır. Rain güçlü tarzıyla can-
landırmakta ve vücuda tazelik vermektedir. Bu şekilde, 
örneğin şampuanı hızlı ve iyi bir şekilde durulamak için 
idealdir.

RainFlow
RainFlow sprey türü banyonuza bir şelale duygusu kata-
caktır. Suyun keyfini, omzunuza ve sırtınıza akan doğal 
haliyle çıkarın. Bu şekilde vücudunuzun bu bölümlerini 
hedef alarak rahatlama sağlayabilirsiniz.

RainStream
Tek damlacıklardan oluşan RainStream ile hansgrohe’nin 
uzmanları büyük bir iş başarmıştır. Çünkü bu özel başlıktan 
çıkan su yere değene kadar her yükseklikte eşit ve yoğun 
kalmaktadır. Sonuç: duş alanın bedeninden bağımsız ola-
rak canlandırıcı bir duş deneyimi.

Mono
Tam ortadan nokta şeklinde, rahatlatıcı bir sprey türü. 
Mono sprey hafifliğiyle, rahatlatmaktadır.

Massage
Günün yorgunluğunu söküp atan yoğunlaştırılmış bir sprey 
tipi. Vücuda ayarlanabilir sprey türü ile istediğiniz yerde 
rahatlama sağlayabilirsiniz. Yenilikçi halka şeklindeki 
sprey ile banyonuzda kendi sağlık merkezinizi kurun.

Whirl
Yoğunlaştırılmış Whirl ile günün yorgunluğunu üzerinizden 
kolayca atabilirsiniz. El ya da tepe duşu; 3 farklı sprey vida 
gibi iç içe dönmektedir ve yoğun masaj etkisiyle rahatla-
manızı sağlamaktadır.

CaresseAir
5 güçlü sprey iç içe akmakta ve canlandırıcı, güçlü bir 
masaj etkisiyle rahatlama sağlamaktadır. Spordan veya 
zorlu bir iş gününden sonra, tam da ihtiyaç duyulandır.



18 hansgrohe El duşları  

El duşlarındaki Select teknolojisi şimdi 
duş almayı daha keyifli bir hale getirmektedir. 
Uğraşarak sprey diskini ayarlamak yerine, 
sadece dokunarak 3 sprey türü arasında seçim 
yapabilirsiniz. El duşlarımız görüntü olarak da 

göz alıcıdır. Yuvarlak ve köşeli, krom ya da 
krom parlaklığında beyaz. Bu şekilde sadece 
parmağınıza değil gözünüze de hoş gelen 
bir duygu yaşarsınız. EcoSmart ürün çeşitleri 
akıllı akış sınırlamasıyla su tüketimini ve enerji 

gereksinimini yüzde 60’a varan oranda azalt-
maktadır. hansgrohe el duşları bütün duş hor-
tumlarına uymaktadır.

El duşları
Her duş tipine uygun

Teknolojiler Sprey türleri

Butona dokunarak sprey türünü sezgisel 
ve kolayca değiştirebilirsiniz.

Silikon çıkışları hafifçe ovarak kireç 
artıklarını kolayca temizleyebilirsiniz.

Bütün vücut için canlandırıcı 
güçlü bir yağmur akışı.

Yumuşak saran mikro damlacıklar 
sayesinde unutulmaz bir duş deneyimi.

Rahatlamak için yoğunlaştırılmış akış.

MonoMassage

YENİ

Raindance® Select S 120 3jet P
# 26014, -000
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Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.trYüzeyler -000 Krom, -400 Beyaz/krom

YENİ

PuraVida
El duşu 3jet 
# 28557, -000, -400 
# 28567, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
El duşu 150 3jet 
# 26550, -000, -400 
# 26551, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
El duşu 150 3jet 
# 28587, -000, -400 
# 28588, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
El duşu 120 3jet P 
# 26014, -000

Raindance Select E
El duşu 120 3jet 
# 26520, -000, -400 
# 26521, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
El duşu 120 3jet 
# 26530, -000, -400 
# 26531, -000, -400 EcoSmart

Croma Select E
El duşu Multi 
# 26810, -400 
# 26811, -400 EcoSmart

Croma Select S
El duşu Multi 
# 26800, -400 
# 26801, -400 EcoSmart

Croma Select E
El duşu Vario 
# 26812, -400 
# 26813, -400 EcoSmart

Croma Select S
El duşu Vario 
# 26802, -400 
# 26803, -400 EcoSmart

Croma 100
El duşu Multi 
# 28536, -000 
# 28538, -000 EcoSmart

Croma 100
El duşu Vario 
# 28535, -000 
# 28537, -000 EcoSmart

Crometta 100
El duşu Multi 
# 26823, -400 
# 26826, -400 EcoSmart

Crometta 100
El duşu Vario 
# 26824, -400 
# 26827, -400 EcoSmart

Crometta
El duşu Vario 
# 26330, -400 
# 26332, -400 EcoSmart

Crometta
El duşu 1jet 
# 26331, -400 
# 26333, -400 EcoSmart



20 hansgrohe  Duş Setleri   

 hansgrohe duş setleri, el duşu duş 
tiji ve duş hortumundan oluşmaktadır, duşu-
nuz ve küvetiniz için rahat, kişisel ve güvenli 
kombinasyonlardır. Bunları farklı banyolara 
entegre edebilirsiniz ve sorunsuz şekilde mev-

cut armatürlere ve duvar bağlantılarına monte 
edebilirsiniz. Neredeyse bütün el duşlarımızı 
set olarak da sunduğumuz için, serbest seçim 
imkanınız bulunmaktadır. hansgrohe duş tij -
leri sabit, kolay temizlenir özelliğe sahiptir. El 

duşunu istediğiniz yüksekliğe ayarlayabilirsi-
niz- bütün vücut ölçüleri, yaş grupları ve kişisel 
duş konumları için. Duş tiji eğimli açıya sahiptir 
ve bu nedenle rahat ayarlanabilmektedir. 

 Duş Setleri 
 Mükemmel kombinasyon 

 Teknolojiler  Sprey türleri 

 Duş eşyaları için entegre cam tabla, 
montajda yükseklik istendiği gibi ayarlanabilir. 

 Yüksekliği ayarlanbilen duş tiji, değişken 
şekilde döner ve eğilebilir, tek elle kullanım 
için kendinden takılan sürgü. 

 Cam duş tiji üç farklı yüzeyde bulunmaktadır: 
ayna krom, beyaz/krom ve siyah/krom. 

 Düz yüzey sayesinde kolay temizleme. 

 Butona dokunarak sprey türünü sezgisel 
ve kolayca değiştirebilirsiniz. 

MonoMassage

YENİ

Raindance® Select S  Duş seti 120 3jet 
# 27648, -000



  hansgrohe  Duş Setleri  21

 Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr  Yüzeyler  -000  Krom , -400  Beyaz/krom 

 Not:   Gösterilen duş barları, farklı uzunluklarda bulunmaktadır. 
Duş barına göre, 65 cm, 90 cm, 110 cm ve 150 cm uzunlukları seçebilirsiniz. 

 Ek askı oturarak duş almayı 
kolaylaştırmaktadır 

 Kaliteli plastikten çıkarılabilir 
tabla 

 Sağlam tutunma barı 

YENİ

YENİ YENİ

Raindance Select S
 Duş seti 120 3jet
duş barı ile 90 cm
Sabunluk ile 
# 27648, -000, -400

Raindance Select S
 Duş seti 120 3jet P 
duş barı ile 65 cm
Sabunluk ile 
# 27654, -000

Raindance Select S
 Duş seti 120 3jet
duş barı ile 110 cm
sol 
# 26324, -000, -400

Raindance Select E
 Duş seti 120 3jet 
duş barı ile 65 cm
Sabunluk ile 
# 26620, -000, -400

Croma Select S
 Duş seti Vario 
duş barı ile 65 cm 
# 26562, -400

Raindance Select E
 Duş seti 150 3jet
duş barı ile 65 cm
Sabunluk ile 
# 27856, -000, -400

Crometta 100
 Duş seti Multi 
duş barı ile 65 cm 
# 26650, -400

Raindance Select S
 Duş seti 150 3jet
duş barı ile 65 cm
Sabunluk ile 
# 27802, -000, -400

Crometta
 Duş seti Vario 
duş barı ile 65 cm 
# 26532, -400



22 hansgrohe Aplike duş kontrolü  

hansgrohe çok sayıda sıva üstü termos-
tat seçeneği sunmaktadır. Bunlarla banyolar 
sadece teknik olarak değil, görsel olarak da 
değer kazanacaktır. Su miktarı, su basıncı ve 
su sıcaklığı rahatça ayarlanabilmektedir. Sıva 

üstü termostatlar banyonuz için idealdir, çünkü 
kolayca mevcut bağlantılara monte edilmek-
tedirler. Şık tasarımı, akıllı işlevi ve hansgrohe 
kalitesiyle kendilerini kanıtlamaktadırlar. 
ShowerTablet’ler çok işlevlidir: birçok yenilikçi 

fonksiyon kişisel duş ve banyo keyfinizi düzen-
lemektedir. Geniş tabla, duş eşyalarınız için 
idealdir ve sade tasarımı her banyoya şıklık 
kazandırmaktadır.

Duş kontrolü; aplike
Duş keyfi için duş kontrolü

Duş eşyaları için geniş tabla.

Dar sap, dikkat çeken ısı 
göstergesiyle birlikte basit ve 
rahat ısı ayarı sağlamaktadır.

Kişisel duş keyfi için, su miktarı ayarı.

Belirgin yazı ile sezgisel kullanım.

Yükseltilmiş cam kenar 
sadece mükemmel şekil 
sunmakla kalmaz, aynı 
zamanda duş eşyalarının 
kaymasını da önler.

Teknolojiler

Akışı azaltarak su ve enerji tasarrufu 
sağlar. Sürekli bir keyif.

YENİ

ShowerTablet Termostatik duş 350
# 13102, -000
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 Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr  Yüzeyler  -000  Krom , -400  Beyaz/krom 

YENİ

YENİ YENİ

ShowerTablet Select
 Termostatik 700 Universal aplike 
2 çıkış için 
# 13184, -000, -400

ShowerTablet
 Termostatik 600 Universal aplike 
2 çıkış için 
# 13108, -000, -400

ShowerTablet Select
 Termostatik banyo 700 aplike 
 (ürün resimde görülmüyor) 
# 13183, -000, -400

ShowerTablet
 Termostatik banyo 600 aplike 
 (ürün resimde görülmüyor) 
# 13109, -000, -400

ShowerTablet Select
 Termostatik banyo 300 aplike 
# 13151, -000, -400

ShowerTablet Select
 Termostatik duş 300 aplike 
# 13171, -000, -400

Ecostat
 Termostatik banyo 1001 CL 
aplike 
# 13201, -000

Ecostat
 Termostatik duş 1001 CL 
aplike 
# 13211, -000

ShowerTablet
 Termostatik duş 350 aplike 
# 13102, -000, -400

Ecostat
 Termostatik duş Comfort 
aplike 
# 13116, -000

Ecostat
 Termostatik duş Comfort Care 
aplike 
# 13117, -000

Ecostat
 Termostatik duş Universal 
aplike 
# 13122, -000

ShowerTablet
 Termostatik banyo 350 aplike 
# 13107, -000, -400

Ecostat
 Termostatik banyo Comfort 
aplike 
# 13114, -000

Ecostat
 Termostatik banyo Comfort Care 
aplike 
# 13115, -000

Ecostat
 Termostatik banyo Universal 
aplike 
# 13123, -000



24 hansgrohe Duş kolonları  

El duşu, tepe duşu ve termostatın tek bir 
üründe birleştirildiği duş kolonları ile herşey 
güzel ve basittir. Bunların ayrı olarak monte 
edilmesine gerek yoktur. Duş sistemini rahatça 
mevcut tesisata monte edebilirsiniz. Standart 
bir montaj için idealdir. Bu şekilde duş rüyanız 

hızlı biçimde gerçekleşecektir. El duşlu ve ter-
mostatlı duş sistemlerinde, birli, ikili ya da üçlü 
sprey tipini seçebilirsiniz. El duşundaki Select 
butonu tepe duşu ve termostat, akış seçimini 
daha rahat hale getirmektedir.

Duş kolonları
Bütün duş gereksinimleri için komple sistem

Teknolojiler Sprey türleri

Butona dokunarak sprey türünü sezgi-
sel ve kolayca değiştirebilirsiniz.

RainAir: büyük, yumuşak damlalarla 
rahatlatıcı bir su akışı. Sonradan dam-

lamalar önemli ölçüde azalmaktadır.

Akışı azaltarak su ve enerji tasarrufu 
sağlar. Sürekli bir keyif.

Konforlu ısı ve su miktarı ayarı.Duş eşyaları için geniş tabla.

Yüksekliği ayarlanabilen duş askısı, değişken 
şekilde döner ve eğilebilir, tek elli kullanım için 
kendinden takılan sürgü.

Camdan boru, görsel olarak etkileyici 
ve aynı zamanda kolay temizlenir.

MonoMassage

YENİ

Raindance® E Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 600 ile
# 27363, -000
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Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.trYüzeyler -000 Krom, -400 Beyaz/krom

YENİYENİ

YENİ

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet  
termostatik batarya ile 
# 27106, -400
# 27109, -400 EcoSmart

Croma
Showerpipe 220 1jet  
termostatik batarya ile 
# 27185, -000 
# 27188, -000 EcoSmart

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet  
ShowerTablet Select 300 ile 
# 27127, -000, -400

Raindance S
Showerpipe 300 1jet  
termostatik batarya ile  
# 27114, -000

Crometta S
Showerpipe 240 1jet  
termostatik batarya ile 
# 27267, -000 
# 27268, -000 EcoSmart

Crometta E
Showerpipe 240 1jet  
termostatik batarya ile 
# 27271, -000 
# 27281, -000 EcoSmart

Raindance E
Showerpipe 300 1jet  
ShowerTablet 350 ile 
# 27361, -000 
# 27362, -000 EcoSmart

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P  
termostatik batarya ile 
# 27633, -000

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet  
termostatik batarya ile 
# 26790, -000 
# 26794, -000 EcoSmart



26 hansgrohe  Tepe duşları   

 hansgrohe tepe duşlarında, yuvarlak, 
köşeli, yumuşak şekilde yuvarlatılmış ya da 
kare şeklinde seçenekler sunmaktadır. Sprey 
diski, seçeneğe göre beyaz veya şık siyah sağ-
lam camdan oluşan Rainmaker Select serisi 
tasarımı ile dikkat çekmektedir. Tepe duşu 
tipine göre, farklı seçenekler bulunmaktadır: 

Duvara monteli veya tavana monteli duş dir-
seği. Bir, iki ya da üç farklı sprey türüyle iste-
diğiniz duş keyfini yaşayabilirsiniz. Tepe duşu 
üzerindeki Select butonu veya alternatif olarak 
hansgrohe termostatı ile sprey türünü kolayca 
seçebilirsiniz. 

 Tepe duşları 
 Dünyanın en güzel yağmuru 

 Teknolojiler  Sprey türleri 

 Silikon çubukları hafifçe ovarak kireç 
artıklarını kolayca temizleyebilirsiniz. 

 Akışı azaltarak su ve enerji tasarrufu 
sağlar. Sürekli bir keyif. 

 Duvar veya tavan montajı ile 
tasarım esnekliği sunmaktadır. 

 RainAir: büyük, yumuşak damlalarla 
rahatlatıcı bir su akışı. Sonradan damla-

malar önemli ölçüde azalmaktadır. 

 Hoş bir duş keyfi için büyük sprey 
diskli kare tasarım. 

 Çıkarılabilir sprey diski ile kolay temizlenebilir. 

MonoMassage

YENİ

Raindance® E  Tepe duşu 300 1jet 
# 26238, -000
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 Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr  Yüzeyler  -000  Krom , -400  Beyaz/krom , -600  Siyah/krom 

YENİ

YENİ YENİ YENİ

YENİ

Rainmaker Select
 Tepe duşu 580 3jet 
# 24001, -400, -600
# 24011, -400, -600 EcoSmart

Rainmaker Select
 Tepe duşu 460 3jet 
# 24007, -400, -600
# 24017, -400, -600 EcoSmart

PuraVida
 Tepe duşu 400 1jet 
# 27437, -000, -400
# 26602, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
 Tepe duşu 300 2jet 
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
 Tepe duşu 360 1jet 
# 27376, -000

Raindance Select S
 Tepe duşu 240 2jet 
# 26466, -000, -400
# 26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance S
 Tepe duşu 240 1jet P 
# 27607, -000

Croma Select E
 Tepe duşu 180 2jet 
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 EcoSmart

Croma Select S
 Tepe duşu 180 2jet 
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 EcoSmart

Croma
 Tepe duşu 280 1jet 
# 26220, -000
# 26221, -000 EcoSmart

Croma
 Tepe duşu 220 1jet 
# 26464, -000
# 26465, -000 EcoSmart

Crometta E
 Tepe duşu 240 1jet 
# 26726, -000
# 26727, -000 EcoSmart

Crometta S
 Tepe duşu 240 1jet 
# 26723, -000
# 26724, -000 EcoSmart

Crometta
 Tepe duşu 160 1jet 
# 26577, -000, -400
# 26578, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
 Tepe duşu 300 1jet 
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance E
 Tepe duşu 400/400 1jet 
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart



28 hansgrohe Ankastre duş kontrolü  

hansgrohe ankastre alanında geniş 
seçenekler, banyo tasarımında büyük imkan-
lar sunmaktadır. Ne kadar çok işlev ve tasa-
rım seçeneği olduğuna inanamayacaksınız. 
Bu durum sadece göz alıcı görünmekle kal-

mamakta, aynı zamanda daha fazla alan 
ve buna bağlı olarak daha fazla duş keyfi 
sunmaktadır. Banyo tasarımına göre (el duşu, 
tepe duşu, duş sistemi vs.), amaç veya zevki-
nize göre, size uygun ürünü seçebilir, bunları 

bütün hansgrohe ürünleriyle kombine edebi-
lirsiniz. Krom veya siyah/krom cam yüzeyle 
banyonuza şıklık katın. Yuvarlak, köşeli veya 
yumuşak küp şekilli cam yüzeyler her banyoya 
uygundur.

Duş kontrolü: ankastre
Büyük seçenekli kullanım kolaylığı

Metal saplı entegre boru bağlantısı, 
el duşu ve hortum seçenekleri, teslimat 
kapsamında değildir.

Dar sap, dikkat çeken ısı 
göstergesiyle birlikte basit ve 
rahat ısı ayarı sağlamaktadır.

Kişisel duş keyfi için, su miktarı ayarı.

Belirgin yazılı cam tuşlar sezgisel 
kullanım sunmaktadır.

Teknolojiler

Üç yüzey seçeneği: krom, beyaz/krom 
ve siyah/krom.

YENİ

RainSelect Termostatik ankastre 2 çıkış için
# 15355, -400
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 RainSelect termostatı tasarımıyla banyolarda göz alıcı bir şıklık sunmaktadır. Yeni montaj türü, duvarda ince bir yapıya izin vermekte ve filigran, 
rölyef türü bir şekil oluşturmaktadır. Bu sayede yeni tasarım imkanı oluşmaktadır. İşlevsellik bakımından da RainSelect termostatı çok amaçlıdır. 
Sezgisel ve yenilikçi Select teknolojisi sayesinde beş kullanıcıya kadar kontrol imkanı sunmaktadır. Ayrıca el duşuna bir duş askısı eklenmiştir. 
Tasarım arzularınızı beyaz/krom, siyah/krom ve krom olarak üç yüzey seçeneğinde yerine getirin. 

 Birden dört kullanıcıya kadar hansgrohe ankastre seçeneklerinde, bütün istek ve bütçelere uygun ürün bulabilirsiniz. Kullanımda da alternatifleri-
niz bulunmaktadır: Tepe duşları ve el duşları alışılmış olduğu gibi çevirerek veya rahatça butona dokunarak mı kullanılsın? Bunun için tasarımda 
bütün serbestliklere sahipsiniz, çünkü ShowerSelect termostat tasarımı köşeli, yuvarlak şekil ve beyaz veya siyah krom yüzeylerde bulunmaktadır. 
Ecostat termostatları yuvarlak, köşeli ve yuvarlatılmış şekillerde bulunmaktadır. Banyolara mükemmel şekilde uyan cazip montaj seçenekleri. 

 Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr  Yüzeyler  -000  Krom , -400  Beyaz/krom , -600  Siyah/krom 

YENİ YENİ YENİ

RainSelect
 Termostatik ankastre 
2 çıkış için 
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
 Termostatik ankastre 
4 çıkış için 
# 15357, -000, -400, -600

RainSelect
 Termostatik banyo ankastre 
2 çıkış için 
# 15359, -000, -400, -600

ShowerSelect
 Termostatik ankastre 
2 çıkış için ve duş askılı 
# 15765, -000

ShowerSelect Glass
 Termostatik ankastre 
2 çıkış için 
# 15738, -400, -600

Ecostat Square
 Termostatik ankastre 
2 çıkış için 
# 15714, -000

ShowerSelect
 Batarya 
2 çıkış için 
# 15768, -000

ShowerSelect
 Termostatik ankastre 
2 çıkış için 
# 15763, -000

Ecostat E
 Termostatik ankastre 
2 çıkış için 
# 15708, -000

ShowerSelect S
 Termostatik ankastre 
2 çıkış için 
# 15743, -000

Ecostat S
 Termostatik ankastre 
2 çıkış için 
# 15758, -000



 Modern banyolar, modern çözümleri 
gerektirir. Mükemmel bir modern tasarım dili, 
bu arada önemli rol oynamaktadır. Ayrıntı -
larına kadar düşünülmüş bir stil tasarım ve 
işlevsellikte ölçüt oluşturmaktadır. Bu şekilde 
belirgin hatları ve anlamlı şekliyle vurgulanmış 

bir mekan ortaya çıkmaktadır. Şık tasarımda 
döşenmiş evinizde, modern bir banyo günlük 
rutinin ötesindedir. Modern tarzda donatılmış 
bir banyo kişisel rahatlama alanıdır ve dinlen-
meye davet etmektedir. 

 Modern Koleksiyon 
 Modern:, uyumlu, işlevsel 





32 hansgrohe Modern tarz dünyası  

Vurgulayıcı bir tasarıma önem veriyor 
musunuz? Öyleyse bu tasarım size hitap ede-
cektir. Metropol armatürleri hassas, geometrik 
tasarımıyla göz alıcıdır. Düz çizgili tasarımının 
yanında, Metropol çeşitlerinde farklı volanlar 
ve çıkış yükseklikleri bulunmaktadır. Tezgah 
ve lavabo için zeminde bulunan volanlar da 
evinizin etkileyici tasarımlarındandır.

Bu üç kol seçeneği, istediğiniz tasarım imkanını 
sunmaktadır.

Kaldırmalı kol Eğimli kol Select kol

Metropol

Lavabo

Yüzeyler -000 Krom

YENİ

Metropol
Tek kollu lavabo bataryası  
yerden 
# 32530, -000

Metropol
Tek kollu lavabo bataryası 100 
# 32500, -000

Metropol
Tek kollu lavabo bataryası 
ankastre 
# 32526, -000

Metropol
Tek kollu lavabo bataryası 110 
# 32506, -000

Metropol
3-delikli lavabo bataryası 160 
# 32515, -000

Metropol
Tek kollu lavabo bataryası 260 
# 32512, -000

Metropol
Tek kollu lavabo bataryası 100 
# 32502, -000
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Banyo Duş

Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr

Metropol
Tek kollu duş bataryası  
aplike 
# 32560, -000

Metropol
Tek kollu duş bataryası  
ankastre 
# 32565, -000

Metropol
3-delikli küvet kenarı  
banyo bataryası 
# 32550, -000

Metropol
4-delikli küvet kenarı  
banyo bataryası 
# 32552, -000

Metropol
Tek kollu banyo bataryası  
aplike 
# 32540, -000

Metropol
Tek kollu banyo bataryası  
ankastre 
# 32545, -000

Metropol
Tek kollu banyo bataryası  
yerden 
# 32532, -000
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Banyoda tasarım ve hareket serbest-
liğini seviyor musunuz ve biraz daha fazla 
olsun istiyor musunuz? Öyleyse alanınızı 
hansgrohe armatür serisi Metris S ile artı -
rın. Geniş seçenek, mükemmellik ve konfor. 
hansgrohe ComfortZone sayesinde su çıkışı 
ve tezgah arasında geniş mesafe. Metris S 
belirgin hatlarıyla zaman ötesinde bir tasarım 
sunmaktadır. Ergonomik kol, hassas tasarım 
dilini vurgulamaktadır.

Metris S

Lavabo

DuşBanyo

Yüzeyler -000 Krom 

Metris S
Tek kollu lavabo bataryası 260 
# 31022, -000

Metris S
Tek kollu duş bataryası  
aplike 
# 31660, -000

Metris S
Tek kollu lavabo bataryası  
ve döner gagalı 
# 31159, -000

Metris S
Tek kollu banyo bataryası  
ankastre 
# 31465, -000

Metris S
Tek kollu lavabo bataryası 100 
# 31060, -000

Metris S
Tek kollu banyo bataryası  
aplike 
# 31460, -000

Metris S
Tek kollu lavabo bataryası 190 
# 31021, -000

Metris S
Tek kollu duş bataryası  
ankastre 
# 31665, -000
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Banyonuza görünür şekilde değer kat-
mak mı istiyorsunuz? Metris modelleri modern 
şekilleri ile mükemmel uyum sağlamaktadır. 
Geniş alanları, zaman ötesinde şıklık sunmak-
tadır. Konik gövdesi ve hassas çizgileri yüksek 
kaliteyi vurgulamaktadır. Pratik kaldırma kolu 
üzerinden istediğiniz su miktarını ve ısıyı kolay 
ve hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.

Metris

Lavabo

DuşBanyo

Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr

Metris
Tek kollu lavabo bataryası 260 
# 31082, -000

Metris
Tek kollu duş bataryası  
aplike 
# 31680, -000

Metris
Tek kollu lavabo bataryası 
ankastre 
# 31086, -000

Metris
Tek kollu banyo bataryası  
ankastre 
# 31454, -000

Metris
Tek kollu lavabo bataryası 230 
# 31087, -000

Metris
Tek kollu banyo bataryası  
aplike 
# 31480, -000

Metris
Tek kollu lavabo bataryası 200 
# 31183, -000

Metris
Tek kollu duş bataryası  
ankastre 
# 31456, -000



36 hansgrohe Modern tarz dünyası  

Mekana görsel olarak uyan modern bir 
tasarım mı arıyorsunuz? Talis E şıklığın göster-
gesidir. Yumuşak akan armatür gövdesi, geniş 
bir alan üzerinden geçmektedir. Hassas kenar-
lar, çıkış ve kol ayrıntılarını vurgulamaktadır. 
Talis E serisi kaliteyi yansıtmaktadır. Ayrıca, 
Talis Select E ile lavabo bataryasını sezgisel 
olarak, Select butonu sayesinde parmağınızla, 
kolunuzla veya dirseğinizle kullanabilirsiniz.

Talis E

Lavabo

DuşBanyo

Yüzeyler -000 Krom 

Talis E
Tek kollu lavabo bataryası 240 
# 71716, -000

Talis E
Tek kollu duş bataryası  
aplike 
# 71760, -000

Talis E
3-delikli lavabo bataryası 
# 71733, -000

Talis E
Tek kollu banyo bataryası  
ankastre 
# 71745, -000

Talis E
Tek kollu lavabo bataryası 150 
# 71754, -000

Talis E
Tek kollu banyo bataryası  
aplike 
# 71740, -000

Talis Select E
Lavabo bataryası 110 
# 71750, -000

Talis E
Tek kollu duş bataryası  
ankastre 
# 71765, -000
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Modern banyoda doğal tasarım. Talis S 
serisi ile doğallık ve modern şıklık bir aradadır. 
Aşağıya doğru eğimli, konik şekli eşit şekilli 
gövde ile kaynaşmakta ve ince kol kullanım 
rahatlığını garanti etmektedir. Select arma-
türlerinde, sezgisel Select butonu en yüksek 
konforu sağlarken, su tasarrufuna da yardımcı 
olmaktadır.

Talis S

Lavabo

DuşBanyo

Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr

Talis Select S
Lavabo bataryası 190 
# 72044, -000

Talis S
Tek kollu duş bataryası  
aplike 
# 72600, -000

Talis S
Tek kollu lavabo bataryası 140 
# 72113, -000

Talis S
Tek kollu banyo bataryası  
ankastre 
# 72405, -000

Talis S
Tek kollu lavabo bataryası 210 
ve döner gagalı 
# 72105, -000

Talis S
Tek kollu banyo bataryası  
aplike 
# 72400, -000

Talis S
Tek kollu lavabo bataryası 100 
# 72020, -000

Talis S
Tek kollu duş bataryası  
ankastre 
# 72605, -000
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Cezbedici bir fiyata yüksek kalite mi 
istiyorsunuz? hansgrohe Focus armatür serisi 
size bu imkanı sunmaktadır. Zamansız ve 
ahenk bu armatürler günlük yaşantınıza uyum 
sağlamaktadır. Yumuşak hatlı tasarımları ve 
ergonomik kolları ile kolay kullanım sağla-
maktadırlar. Belirgin tasarım çizgisi ve kalitesi 
ile Focus armatürleri banyonuzda göze çarpa-
caktır. Dinamik silüet, yumuşak çıkış ve kol ile 
kalitenin altını çizmektedir.

Focus

Lavabo

DuşBanyo

Yüzeyler -000 Krom 

Focus
Tek kollu lavabo bataryası 230 
# 31531, -000

Focus
Tek kollu duş bataryası  
aplike 
# 31960, -000

Focus
Tek kollu lavabo bataryası 240 
ve döner gagalı 
# 31609, -000

Focus
Tek kollu banyo bataryası  
ankastre 
# 31945, -000

Focus
Tek kollu lavabo bataryası 100 
# 31607, -000

Focus
Tek kollu banyo bataryası  
aplike 
# 31940, -000

Focus
Tek kollu lavabo bataryası 190 
# 31608, -000

Focus
Tek kollu duş bataryası  
ankastre 
# 31965, -000
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 Bütçenize uygun modern armatürler mi 
arıyorsunuz? Çekici tasarım ve belirgin çizgi-
ler, farklı banyolara uyum sağlamaktadırlar. 
Novus armatür serisinde, banyonuza farklı bir 
ortam hazırlayacak olan karşı konulamaz bir 
stil bulacaksınız. hansgrohe Novus ile banyo-
nuzu istediğiniz gibi şekillendirin. Dinamik kol 
çıkışı ve ince tasarımı yüksek kalitenin bir gös-
tergesidir. Hassas çizgilerin ve akışkan şeklin 
uyumu modern banyolara kalite katacaktır. 

Novus

 Lavabo 

 Duş  Banyo 

 Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr 

YENİ

Novus
 Tek kollu lavabo bataryası 230 
# 71123, -000

Novus
 Tek kollu duş bataryası 
aplike 
# 71060, -000

Novus
 Tek kollu lavabo bataryası 240
ve döner gagalı 
# 71126, -000

Novus
 Tek kollu banyo bataryası 
ankastre 
# 71045, -000

Novus
 Tek kollu lavabo bataryası 70 
# 71020, -000

Novus
 Tek kollu banyo bataryası 
aplike 
# 71040, -000

Novus
 Tek kollu lavabo bataryası 100 
# 71030, -000

Novus
 Tek kollu duş bataryası 
ankastre 
# 71065, -000



Modern görünüm ve cazip fiyatlar 
banyo tasarımında önceliğiniz mi? Belirgin 
hatlar ve eğimli yüzeyler Logis’i dikkat çekici 
hale getirmektedir. Bu arada geniş yüzeyler 
kaliteyi yansıtmakta ve temizliği çok kolaylaş-
tırmaktadır. Logis’in vurgulayıcı özelliği: yumu-
şak hattı ile açık tasarımlı kol, her eli okşamak-
tadır. hansgrohe Logis armatürleri her montaj 
şeklinde, her türlü lavaboya uyumludur. Çok 
çeşitlilik günlük su ve enerji kullanımında tasar-
ruf etmenizi sağlayacaktır.

Logis

Lavabo

DuşBanyo
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Yüzeyler -000 Krom, -820 Parlak nikel

Logis
Tek kollu lavabo bataryası 190 
# 71090, -000

Logis
Tek kollu duş bataryası  
aplike 
# 71600, -000

Logis
2 kollu lavabo bataryası  
# 71222, -000

Logis
Tek kollu banyo bataryası  
ankastre 
# 71405, -000

Logis
Tek kollu lavabo bataryası 210 
ve döner gagalı 
# 71130, -000

Logis
Tek kollu banyo bataryası  
aplike 
# 71400, -000

Logis
Tek kollu lavabo bataryası 100 
# 71100, -000

Logis
Tek kollu duş bataryası  
ankastre 
# 71605, -000
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Aksesuarlar

Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr

Logis
Tuvalet kağıtlığı 
# 40523, -000, -820

Logis
İkili havluluk 
# 40512, -000, -820

Logis
Tuvalet fırçası 
# 40522, -000, -820

Logis
Diş fırçalık 
# 40518, -000, -820

Logis
Tekli askı 
# 40511, -000, -820

Logis
Yedek tuvalet kağıtlığı 
# 40517, -000, -820

Logis
Sabunluk 
# 40514, -000, -820

Logis
Sabunluk 
# 40515, -000, -820

Logis
Havluluk  
# 40516, -000, -820

Logis
Tuvalet kağıtlığı kapaksız 
# 40526, -000, -820

Logis
Tutamak  
# 40513, -000, -820



 Bazı zamanlarda klasik güzellik kav-
ramı farklı şekilde yorumlanabilir. Böyle bir 
tasarım şıklık, sıcaklık ve uyum gibi klasik 
değerleri modern unsurlarla birleştirmekte-
dir. Dengeli şekli, zamansız bir vurgu yap-

maktadır. Klasik güzelliğe uygun bir tasarım 
dili ve sıcak, uyumlu atmosfer birleşmektedir. 
Modern mekan planlaması, yenilikçi teknoloji 
ve iddialı tasarım unsurları sayesinde klasik bir 
banyo oluşturmaktadır. 

 Classic Koleksiyon 
 En güzel haliyle geleneksellik ve işlev 
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Banyonuzu sanatsal ve zengin bir 
tarzda mı tasarlamak istiyorsunuz? Metropol 
Classic serisinin şık hatları modern-klasik bir 
banyo tasarımına uymaktadır. Krom veya 
altın görünümlü şık detaylar en yüksek işçi-
liği göstermektedir ve kusursuz bir tasarım 
sağlamaktadır.

Lavabo

Çubuk volan Artı volan Zero volan

Krom veya krom/altın görünümlü üç kol seçeneği, istediği-
niz tasarım imkanını sunmaktadır.

Yüzeyler -000 Krom, -090 Krom/altın görünüm

Metropol 
Classic

YENİ

Metropol Classic
3-delikli lavabo bataryası 110 
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
3-delikli lavabo bataryası 160 
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
Tek kollu lavabo bataryası 110 
# 31300, -000, -090

Metropol Classic
Tek kollu lavabo bataryası 160 
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
Tek kollu lavabo bataryası 260 
# 31303, -000, -090
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Banyo Duş

Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr

Metropol Classic
Tek kollu duş bataryası  
aplike 
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
Tek kollu duş bataryası  
ankastre 
# 31365, -000, -090

Metropol Classic
4-delikli küvet kenarı  
banyo bataryası 
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
Küvet gagası 
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
Tek kollu banyo bataryası  
aplike 
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
Tek kollu banyo bataryası  
ankastre 
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
Tek kollu banyo bataryası  
yerden 
# 31445, -000, -090
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Modern, klasik unsurları, şık bir tasa-
rım dilinde mi arıyorsunuz? Parlak yüzeyler 
ve belirgin hatlar nostalji ve şıklığı birleştir-
mektedir. İleri hansgrohe teknolojisiyle kom-
bine edilen bu klasik banyo armatürü sadece 
göze hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda 
su tasarrufu da sağlıyor. Metris Classic ince, 
parlak yüzeyi, ince ve şık şekli ile tasarım ve 
konfora farklı bir yaklaşım sağlamaktadır.

Metris 
Classic

Lavabo

DuşBanyo

Yüzeyler -000 Krom

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

Metris Classic
Tek kollu duş bataryası  
aplike 
# 31672, -000

Metris Classic
Tek kollu banyo bataryası  
ankastre 
# 31485, -000

Metris Classic
3-delikli lavabo bataryası 
# 31073, -000

Metris Classic
Tek kollu banyo bataryası  
aplike 
# 31478, -000

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

Metris Classic
Tek kollu duş bataryası  
ankastre 
# 31676, -000
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Klasik tarzda bir banyodan mı hoşla-
nıyorsunuz? Öyleyse Talis Classic serisinin 
nostalji armatürleri sizin için idealdir. Burada 
filigran vurgulu şekiller geleneksel formla bir-
leşmektedir. Eğimli çıkış kolu ve ince yüksek 
gövdesi ile Talis Classic banyodaki klasik 
güzelliktir.

Talis 
Classic

Lavabo

DuşBanyo

Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr

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

Talis Classic
Tek kollu duş bataryası  
aplike 
# 14161, -000

Talis Classic
Tek kollu banyo bataryası  
ankastre 
# 14145, -000

Talis Classic
Tek kollu lavabo bataryası 90 
# 14127, -000

Talis Classic
Tek kollu banyo bataryası  
aplike 
# 14140, -000

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

Talis Classic
Tek kollu duş bataryası  
ankastre 
# 14165, -000



Zamana uygun tasarım ve modern bir 
tasarım dili mi istiyorsunuz hansgrohe Logis 
Classic serisi şıklığı, belirgin bir şekille bir-
leştiriyor. Çapraz şekilli kollar klasik bir şıklık 
sunmaktadır. Düz gövde, eğimli çıkış, sıcak ve 
soğuk suyun tanımı, geçmişten gelen bir nos-
talji havası estirmektedir.

Logis 
Classic

Lavabo

DuşBanyo
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Yüzeyler -000 Krom

Logis Classic
2-volanlı lavabo bataryası  
# 71270, -000

Logis Classic
2-volanlı duş bataryası aplike  
# 71260, -000

Logis Classic
2-volanlı banyo bataryası aplike  
# 71240, -000

Logis Classic
Tek akım musluk 70 soğuk su için  
# 71135, -000
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Aksesuarlar

Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr

Logis Classic
Tuvalet kağıtlığı 
# 41623, -000

Logis Classic
İkili havluluk 
# 41612, -000

Logis Classic
Tuvalet fırçası 
# 41632, -000

Logis Classic
Diş fırçalık 
# 41618, -000

Logis Classic
Tekli askı 
# 41611, -000

Logis Classic
Yedek tuvalet kağıtlığı 
# 41617, -000

Logis Classic
Sabunluk 
# 41614, -000

Logis Classic
Sabunluk 
# 41615, -000

Logis Classic
Havluluk  
# 41616, -000

Logis Classic
Tuvalet kağıtlığı kapaksız 
# 41626, -000

Logis Classic
Tutamak  
# 41613, -000



 Avantgarde Koleksiyon 
 Banyoda söz konusu olan sadece yarı-

nın trendi değildir. Kendi trendiniz de önemli-
dir. Kişisel vurguya önem verenler öncü tarzı-
nızı seveceklerdir. Hassas tasarımın ayrıntıları 
mekanınıza özel bir tarz ve anlam katacaktır. 

Yaratıcı profili ile öncü banyo tasarımı, ayrıca-
lıklı bir yaşam tarzına uyum sağlamaktadır. Bu 
öncü tasarımı modern mimariye veya tadilat 
yapılan bir mekana uydurabilirsiniz. 

 beyaz ve krom ile mükemmel tasarım 
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Banyo armatürü mü yoksa tasarım 
objesi mi? PuraVida’da fark belirgindir. Etki-
leyici şekliyle klasik krom veya karışık yüzey, 
PuraVida armatürleriyle banyonuza yeni bir 
yaşam tarzı getirmektedir. DualFinish işlemi 
ile beyaz/krom yüzey işleme hassas geçişler 
ve belirgin kontrast sağlamaktadır. Çizilmeye 
dayanıklı toz kaplama sayesinde, keyfiniz 
uzun sürecektir. Öncü Joystick kolu ile arma-
türü çok kolay ve sezgisel olarak kullanabilir-
siniz. Bu kadar çok özelliği ile PuraVida birçok 
tasarım ödülü ve tasarım severlerin kalplerini 
kazanmıştır.

PuraVida

Lavabo

DuşBanyo

Yüzeyler -000 Krom, -400 Beyaz/krom

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

PuraVida
Tek kollu duş bataryası  
aplike 
# 15672, -000, -400

PuraVida
Tek kollu lavabo bataryası 
ankastre 
# 15085, -000, -400

PuraVida
Tek kollu banyo bataryası  
ankastre 
# 15445, -000, -400

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

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

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

PuraVida
Tek kollu duş bataryası  
ankastre 
# 15665, -000, -400
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Aksesuarlar

Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr

PuraVida
Tuvalet kağıtlığı 
# 41508, -000

PuraVida
İkili havluluk 
# 41512, -000

PuraVida
Tuvalet fırçası 
# 41505, -000

PuraVida
Diş fırçalık 
# 41504, -000

PuraVida
Tekli askı 
# 41501, -000

PuraVida
Yedek tuvalet kağıtlığı 
# 41518, -000

PuraVida
Sabunluk 
# 41503, -000

PuraVida
Sabunluk 
# 41502, -000

PuraVida
Havluluk  
# 41506, -000

PuraVida
Tutamak  
# 41513, -000



 Mutfağın kalbi 
 hansgrohe mutfak armatürleri 





hansgrohe Mutfak armatürleri

Mutfakta daha fazla konfor  
için başarı reçetemiz

Mutfağın kalbi, suyun aktığı yerde çar-
par. Bu nedenle hansgrohe sizin için su kulla-
nımınızda rahatlık sağlayan yeni fikirler geliş-
tirmektedir. Akıllı teknolojiler ve ergonomi, 
mutfak işini daha etkin ve zevkli kılan özel-

liklerdir. ComfortZone sayesinde lavaboda 
büyük bir çalışma alanı oluşmaktadır. Uzatıla-
bilir fonksiyon daha fazla hareket serbestliği 
vermektedir. Su akışı Select buton üzerinden 
hassas şekilde açılıp kapatılabilmektedir. Bu 

durum su ve enerji tasarrufu sağlamakta ve 
bir dokunuşla mutfak işlerini keyifli hale getir-
mektedir. Minimalist tasarımı her ortama şık 
şekilde uymaktadır.

Akışın değiştirilmesi:
İki akışlı bir mutfak armatüründe, akış türü buton dokunuşu 
ile ayarlanmaktadır. Normal ve püskürtmeli akış arasında, 
bir kabı hızlı bir şekilde doldurmak veya hassas gıdaları 
yıkamak için seçim yapabilirsiniz.

Uzatma fonksiyonu:
Uzayabilen başlık veya uzayan hortumla lavabodaki 
çalışma genişliği oldukça artmaktadır.
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 Select teknolojisi: 
 Sadece bir buton dokunuşu ile suyu 
açıp kapatabilirsiniz. Select buton el 
veya dirsek teması ile de çalıştığından, 
armatür temiz kalmaktadır. 

ComfortZone:
 Armatürün sola ya da sağa doğru 
çalışması için döner fonksiyon özel -
likle pratiktir. Tencereler, büyük vazo-
lar ve su şişeleri eviyede daha kolay 
doldurulabilmektedir. 

 Mutfak armatürlerimizi yüksek kaliteli hansgrohe eviyeleri ile kombine edin. Eviyelerimiz elle kaynak yapılan paslanmaz 
çelikten veya doğal granitten SilicaTec ile üretilmektedir. SilicaTec eviyeleri üç farklı renk seçeneği ile daha fazla alter-
natif sunmaktadır. 
 hansgrohe eviye ve eviye kombinasyonları için: www.hansgrohe.com.tr 

 Grafit siyah 

SilicaTec:

 Taş grisi  Beton grisi 

 Paslanmaz çelik: 

 Paslanmaz çelik 
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 hansgrohe eviyeleri:   Bütün mutfak seçeneklerini online keşfedin 

YENİ



hansgrohe  Mutfak armatürleri 

 Kişisel mutfak hayaliniz 
için şık şeçenekler 

 Mutfaklar aile ve dostlar için yemek 
pişirmek, yemek yemek, rahatlamak ve kut-
lama yapmak için buluşma noktalarıdır. Mut-
fak işlerini kolaylaştıracak akıllı bir mutfak 
armatürü mü istiyorsunuz? hansgrohe size bir 

armatürden daha fazla yetenekte seçenekler 
sunmaktadır. Yemek pişirirken bütün elleriniz 
doludur, bu durumda mutfak armatürünün 
kulanımında ellerinizi kullanmamak pratik bir 
uygulama olacaktır. Select teknolojisi ile su 

akışı bir buton dokunuşuyla açılıp kapanmak-
tadır – kolla veya elle – ComfortZone saye-
sinde geniş bir çalışma alanı oluşmaktadır. 
Uzatılabilen fonksiyon sayesinde daha fazla 
alan kullanılabilmektedir. 
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Logis

 Yüzeyler  -000  Krom , -800  Paslanmaz çelik malzeme 

 Büyük kapların doldurulması için yük-
sek çıkış altında geniş alan 

 Silikon çubukları hafifçe ovarak kireç 
artıklarını kolayca temizleyebilirsiniz. 

 Suya bol miktarda hava karışmaktadır. 
Yumuşak, sıçrama yapmayan su akışı 
sağlanmaktadır. 

 Select butonu ile çalışırken su buton 
dokunuşu ile açılıp kapatılabilmektedir. 

C
om

fo
rt

Zo
ne

 Klasik krom veya paslanmaz çelik yüz-
zeyli iki seçenekten birini seçin. Her iki 
seçenek de çizilmeye dayanıklıdır. 

 Uzatılabilen fonksiyon lavaboda 
çalışma alanınızı genişletmektedir. 

Logis
 Tek kollu eviye bataryası 260 
# 71835, -000

Logis
 Tek kollu eviye bataryası 
duvardan 
# 71836, -000

Logis
 Tek kollu eviye bataryası 160 
# 71832, -000

Logis
 2-delikli tek kollu eviye bataryası 220 
# 71280, -000
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Focus

Metris

Talis

Pencere önü 
uygulaması

Diğer ürünler için www.hansgrohe.com.tr

Focus
Tek kollu eviye bataryası 240  
çekilebilir el duşu ile, iki sprey tipi ile 
# 31815, -000, -800

Focus
Tek kollu eviye bataryası 160 
# 31806, -000, -800

Focus
Tek kollu eviye bataryası 280 
# 31817, -000, -800

Focus
Tek kollu eviye bataryası 260 
# 31820, -000, -800

Metris
Tek kollu eviye bataryası 320  
çekilebilir el duşu ile, iki sprey tipi ile 
# 14820, -000, -800

Metris Select
Tek kollu eviye bataryası 320 
# 14883, -000, -800

Metris
Tek kollu eviye bataryası 320  
çekilebilir el duşu ile 
# 14821, -000, -800

Metris Select
Tek kollu eviye bataryası 320  
çekilebilir el duşu ile 
# 14884, -000, -800

Talis S
Tek kollu eviye bataryası 200  
çekilebilir el duşu ile, iki sprey tipi ile 
# 72813, -000, -800

Talis Select S
Tek kollu eviye bataryası 300 
# 72820, -000, -800

Talis Select S
Tek kollu eviye bataryası 300  
çekilebilir el duşu ile 
# 72821, -000, -800

Talis S
Tek kollu eviye bataryası 260 
# 72810, -000, -800

Talis S Variarc
Tek kollu eviye bataryası 220  
çekilebilir el duşu ile, iki sprey tipi ile 
# 14877, -000

Talis S
Tek kollu eviye bataryası 170 
# 32851, -000

Talis S
Tek kollu eviye bataryası 170  
çekilebilir el duşu ile, iki sprey tipi ile 
# 32841, -000

Talis S
Tek kollu eviye bataryası 270 
# 14870, -000



 Her yükseklik için uygun. hansgrohe ComfortZone tezgah ve lavabo arasında daha fazla kullanım alanını belirlemektedir ve rahatsız edici 
sıçramaları önlemektedir. 

 ComfortZone Test. 
 Hangi armatür, hangi lavaboya uymaktadır? Rahatsız edici su 
sıçraması olmaması için, armatürün hangi yükseklikte olması gere-
kir? ve optimum konfor için armatür ve lavabo arasında ne kadar 
mesafeye ihtiyaç vardır? ComfortZone test ile hansgrohe, 12.000’ 
den fazla kombinasyonda realistik test metodu geliştirdi. Armatür 
ve lavabo arasındaki serbest alan, el yıkarken sıçrama durumu test 
edilmektedir. 
 Tavsiye sonuçları: 
 www.hansgrohe.com.tr/comfortzone-test 

ComfortZone
 hansgrohe teknolojileri 

60 hansgrohe  Teknolojiler   

 Kodu tarayın ve açıklama 
videosunu izleyin 

Metris 200
 Pratik: Çaydanlıkları da sorunsuz şekilde 
doldurabilirsiniz. 

Metris 260
 Yüksek esneklik. Maksimum hareket ser-
bestliği için yüksek çıkış. 

Metris 100
 Kompakt ve işlevsel: Küçük lavabolar için 
en uygun çözüm. 

Metris 230
 Çok konforlu: Büyük kaplar bile kolayca 
doldurulabilmetedir. 

 Çanak lavabo ve duvardan 
batarya. 

 Çanak üzerine monte edilmiş 
armatür. 

 Serbest duran lavabo ya da 
çanak arkasında armatür. 

 Duvara monte lavabo ve lavabo 
üzerinde batarya. 

 Ankastre lavabo ve tezgaha 
monte edilen batarya. 

 Hangi lavabo montajı ve şekli için karar verirseniz verin, 
hansgrohe’de her zaman uygun armatürü bulursunuz. 



Buton dokunuşu keyfi. Duşta Select buton basit bir dokunuşla bir akış türünden diğerine geçiş yapmaktadır. Banyo armatürlerinde su akışı açılıp 
kapanmaktadır.

El duşları ve tepe duşları
El ve tepe duşlarındaki Select butonu sayesinde, su akış türleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Termostat
Entegre Select butonu sayesinde, su akışı tam olarak termostat üze-
rinden açılıp kapatılabilmektedir. Şık Select butonu üzerinden farklı 
su akışları da seçilebilir.

Armatürler
Select butonu üzerinden armatür çok kolay kontrol edilmektedir. 
Buton dokunuşu ile su akışını açıp kapatabilirsiniz. Gerekli oldu-
ğunda, armatürü tamamen ellerinizi kullanmadan sezgisel olarak, 
dirsek dokunuşu veya kol ile yönetebilirsiniz.

Select
hansgrohe teknolojileri
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 Daha az su kullanımı. Görünmez olarak ürüne entegre edilen EcoSmart teknolojisi, akışı azaltmakta su ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. 

 Daha fazla temizlik için hızlı çözüm. Pratik QuickClean sayesinde kireç birikimlerini parmağınızla ovalayarak temizleyebilirsiniz. 

 Duş. 
 Henüz 1987 yılında- su tasarrufu söz konusu edilmezken- hansgrohe 
Mistral Eco ile suyu yarı oranında tüketen, bu yolla enerji tasarrufu 
sağlayan bir duş başlığı geliştirdi. EcoSmart başlıkları bugün sani-
yede 6 litre ile %60 su ve enerji tasarrufu yapabilmektedir. 

 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 uzun ömürlü olmaktadır. 

 Armatürler. 
 Armatürlerde de EcoSmart günlük banyo rutininde oldukça fazla su 
tasarrufu sağlamaktadır. Bu teknoloji sayesinde, lavabo armatürle-
rimizin su kullanımını standart olarak dakikada beş litreye azalttık. 

 Armatürler. 
 Banyo ve mutfak armatürlerinin temizliğini kolaylaştırmak için, 
armatürlerimizin hava kanalları esnek silikon çubuklara sahiptir. 
Sadece hafifçe parmağınızla ovalayarak, kireç artıklarını temizle-
yebilirsiniz. Bu şekilde armatürleriniz uzun süre temiz kalacaktır. 

EcoSmart

QuickClean

 hansgrohe teknolojileri 

 hansgrohe teknolojileri 
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 EcoSmart-Teknolojisi  EcoSmart-
Teknolojisi 



Hot

Cool

Cool
Start

 Uzun süreli yenilikçi fikirler. AirPower teknolojisi üzerinden suya bol miktarda hava karışır. Daha fazla yumuşaklık ,sıçratmayan akış sağlar. 

 Batarya kolu açıldığında soğuk su akmaya başlar. Sıcak suyu yal-
nızca ihtiyaç duyduğunuzda tüketirsiniz. 

 Suyu geniş akış yüzeyinde dağıtır. Böylece tüm vücut keyif verici 
damlalarla sarılır. 

 Duş. 
 Başlığın sprey diski üzerinden, bol hava emilir. Bu hava gelen suyu. 
Bu şekilde hava ile karışan su daha yumuşak hale gelir. Bu durum 
sadece yumuşak bir his vermekle kalmaz, aynı zamanda suyun sıç-
ramasını da düzeltir. 

 Armatürler. 
 Maksimum sürdürülebilirliğin en önemli ergonomisi CoolStart’tır: 
Armatürü açarken esas olarak soğuk su akar. Sıcak su ve bunun 
için gerekli olan enerjiyi daha sonra sola çevirerek kullanır. Bu işlevi 
ürün seçeneği olarak, lavabo armatürlerimizde ve mutfak armatür-
lerinde bulabilirsiniz. 

 Armatürler. 
 AirPower armatürü, gelen suyu hava ile karıştırır. Bu şekilde su sıç-
raması azalır ve kullanımı daha hoş hale gelir. 

 Duş. 
 Suyun geniş alana dağıtılmasıyla, bütün vücudunuz bir su yağmuru 
ile kaplanır. Suyun hayal edebileceğiniz en güzel hali. 

AirPower

CoolStart XXL Performance

 hansgrohe teknolojileri 

 hansgrohe teknolojileri  hansgrohe teknolojileri 
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hansgrohe Sponsorluk

En yüksek performans,  
en derin rahatlama

hansgrohe’de su ile en güzel anları 
yaşarsınız. Değerli bir element olan su, ayrıl-
maz olarak sporun bir parçasıdır. Bu şekilde 
hansgrohe bir sonraki karşılaşma için odak-
lanmakta ve yoğun bir günün ardından duş 
altında rahatlama keyfi sunmaktadır. Her 
gün yüksek performans sergileyen sporcular 
duş altında motive edilmekte ve ödüllendiril-

mektedirler. Bu nedenle, hansgrohe, özellikle 
dinamik, yenilikçi olan ve izleyicilerini hay-
ran bırakan birinci sınıf bisiklet sporu ekibi 
BORA’nın sponsorluğunu yapmaktadır. Spor-
cularımızın ne zaman ve nerede yarışacakla-
rını www.bora-hansgrohe.com adresin-
den veya Team app sosyal medya üzerinden 
takip edebilirsiniz.

Sol sayfa: Santos Tour Down Under 2018, Stage 4 ‒ 128,2 km Norwood’dan Uraidla’ya, Etap şampiyonu Peter Sagan.
Sağ sayfa: Peter Sagan, bisiklet yarışı dünya şampiyonu 2015/2016/2017.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.tr

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team App:
Google Play Store veya Apple 
App Store^dan indirebilirsiniz.



66 hansgrohe  Servis   

 Bilgi edinmek için 

 Banyo ve mutfak planlamasında 
yararlanabileceğiniz web sayfası 

 İlham verici ürün sayfaları, hayal etti-
ğiniz banyolar gibi yaratıcı uygulamalar ve 
servis alanları kullanıcılara, kişisel ürünlerini 
seçmeye yardımcı olmaktadır. Trend ve yeni-
likler sayfaları da mutfak ve banyo tasarı -
mında ilginizi çekecektir. Bu şekilde tasarım 
severler evlerinde koltukları üzerinden çekici 
ve yüksek işlevli rahat alanlar oluşturabi-

lir. İlham ve eğlencenin yanında, planlama 
da konunun merkezini oluşturmaktadır: Bu 
şekilde, mutfak danışmanı banyoda yenileme 
yapmak isteyenler için uygun duş armatürleri 
ve mutfak armatürleri, kontrol kumandaları 
veya teknolojiler için destek sağlamaktadır. 
Mutfak danışmanı, mutfağın kalbi olan eviye 
hakkında mükemmel ürün çözümleri sunmak-

tadır. hansgrohe, size en yakın satış nokta-
larının adresini de bildiriyor. GPS destekli 
Shopfinder akıllı telefonlarda özellikle pratik 
bir uygulamadır. Bütün ürünleri ve ayrıntılı bil-
gileri www.hansgrohe.com.tr adresinde 
bulabilirsiniz. 

 hansgrohe Showroom App 
 hansgrohe Showroom App ile duşlarımızı, 
armatürlerimizi foto fonksiyonu ile interaktif 
olarak izleyebilirsiniz. Burada arzu ettiği -
niz ürün kameranın merkezinde gerçek ola-
rak görünecektir ve görsel olarak evinize 
yerleştirebilirsiniz. 

 Özellikler: 
▪   Ürünün banyonuzda nasıl göründüğünü 

görmek için foto fonksiyonu 
▪   Teknolojiler ve sprey türleri hakkında 

videolar 
▪   hansgrohe favori ürünleri için favori listesi 
▪   Satıcı arama 

 www.hansgrohe-int.com/showroom-app 
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hansgrohe’yi canlı yaşayın

Banyo�sergisi��
ve�daha�fazlası

hansgrohe’nin Kara Orman Schil 
tach’daki merkezinde ürünleri görün ve dene
yin: Banyo donanımları – müteahhit, veya 
tasarımcı her şeye yenilik katmaktadır. Farklı 
tasarımlarda, modern banyo için yeni fikirleri 
deneyimleyin, armatürleri el ve tepe duşlarını 
yakından karşılaştırın. Zevkinize hitap eden 
ortamda modern banyo tasarımını yaşayın 

ve sizi mutlu eden yönlerin teknik tasarımını 
görün. En çok hoşunuza gidecek olan tepe 
duşlarını bulun ve farklı duş sistemlerini test 
edin. hansgrohe duş dünyasında alacağı 
nız özel bir randevu ile ürünlerimiz bir saat 
boyunca size ait olacaktır. Lütfen rezervasyon 
yaptırın. Rezervasyonunuzu memnuniyetle 
kabul edeceğiz. Modern rahatlığın mutfak 

eviyelerinde nasıl göründüğünü inceleyin. Her 
şeyi istediğiniz gibi deneyebilir, karşılaştırabi
lir ve fikir edinebilirsiniz. Bu bağlamda banyo 
ve mutfaklarınız için sağlıklı kararlar verebilir
siniz. Daha fazla bilgi için:
www.hansgrohe-int.com/aquademie



Hansgrohe Armatür Ltd. Şti. · Ortaklar Cad. Bahçeler sok. Efe Han 20/C Zemin kat · Mecidiyeköy İstanbul · Türkiye

Tel.: +90 212 273 07 30 PBX · Faks : +90 212 273 07 40 · info@hansgrohe.com.tr · www.hansgrohe.com.tr

 Broşür sadece ürünlerimizin seçilmiş bir kısmını içermektedir. 
�Bütün�seçenekler�için�www.hansgrohe.com.tr�

�Teknoloji�ve�sprey�türleri�

 Kodu tarayın ve teknoloji 
videolarını izleyin. 

 Kodu tarayın ve bütün püskürtme 
türlerini video olarak izleyin. 

 Konforunuz için fikirlerimiz. Teknolojimizi ve sprey türlerini keşfedin. 
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