Banyo için fikirler.
Banyo ve mutfak için armatürler.

Su ile olağanüstü
rahatlama hissi.
Su, gündelik yaşamımızda önemli bir rol oynar. Aynı zamanda tarifsiz bir his bırakır. Sabahları duşun altında,kahvaltı hazırlarken veya
yemek pişirirken. Bu anlarda kendimizi bırakır, rahatlar ve enerjimizi
yeniler, yalnız ya da ailemizle keyifli zamanlar geçiririz. hansgrohe,
her gün su ile unutulmaz anlar yaşatmak için banyo ve mutfak armatürleri geliştirmektedir. Burada mükemmel yenilik, tasarım, kalite ve
hizmet anlayışı ile su ile büyülü anlar yaşarsınız.
hansgrohe. Meet the beauty of water.
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Yenilik
 evrimsel Yenilikler
D
S ıhhi tesisat sektörünün öncüsü
Geleceğe yönelik teknolojiler

Hansgrohe’de ihtiyaçlarınız ön plandadır. Sıhhi tesisat endüstrisinde
lider bir firma olarak, banyo ve mutfak için günlük yaşamdaki taleplerinizi ve su ile özel anlarınızı karşılamak için kendi laboratuvarlarımızda sürekli araştırma ve geliştirmeler yapıyoruz. Her yıl, 15.000
aktif patentimize ilave olarak yüzlerce yeni başvurular yapıyoruz.
Bu gelişmeler ile Almanya’nın en yenilikçi 100 şirketinden biri haline
geldik. Banyonuzda daha fazla konfor, daha fazla güvenlik yaşamanız ve sudan daha fazla keyif almanız için yeniliklerimiz ile dünya
çapında tarih yazdık ve yazmaya da devam edeceğiz.
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Tasarım
 00’ ın üzerinde tasarım ödülü
6
Kişisel tarzınız için tasarım
Uluslararası tasarımcılar

hansgrohe ile banyonuzu tam olarak kendi fikir ve ihtiyaçlarınıza göre tasarlarsınız. Şekilleri, renkleri, malzemeleri ve
yüzeyleri seçerken, sadece tasarıma değil, aynı zamanda
optimum fonksiyon ve kullanım kolaylığına da odaklanan
uluslararası üne sahip tasarımcıların ürünleri ile karşılaşırsınız. Tasarım dünyamız üç farklı stil ile – avangart, klasik ve
modern – kısa ömürlü moda trendlerinin ötesine geçiyor.
Bu, hansgrohe ürünlerinin mükemmel tasarımları için dünya
çapında 600’den fazla ödül kazanmasının bir başka nedenidir. hansgrohe’nin ödüllü tasarımları ile banyonuzda unutulmaz deneyim yaşarsınız.

4
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Kalite
 901 yılından beri uzmanlık
1
Made in Germany
5 sene garanti* ve 15 sene satış sonrası hizmet

Banyonuz sizi uzun yıllar memnun etmeli her gün mükemmel çalışmalıdır. 1901’den beri, dünyanın her yerinde insanlar, Kara Orman’ın
uzun ömürlü ve kaliteli ürünlerine güveniyorlar. Almanya’da % 80
civarında bir üretim payına sahip olup Made in Germany felsefemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bağımsız test enstitülerinden alınan çok
sayıda sertifika ile üretimde en yüksek standart ve kuralları yerine
getiriyoruz. Bu kalite için size 5 yıllık üretici garantisi* ve 15 yıl süresince yedek parça bulundurma sözü veriyoruz. Daha fazla bilgi
www.hansgrohe.com.tr/servis adresinde bulunabilir.

Servis
 estek ve değerli bilgiler
D
Her zaman sizin
için hazırız
Duş deneyimi

*Bu garanti, seçilen ülkelerdeki birkaç dijital ürün hariç, tüm hansgrohe
ürünleri için geçerlidir. Diğer koşullar, ayrıntılı bilgi ve ürün kodları için
www.hansgrohe.com/guarantee adresini ziyaret ediniz.

Kapsamlı bir şekilde sizi destekliyoruz. Web sitemizde ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiler ve hansgrohe tasarruf hesaplayıcısını bulabilirsiniz. EcoSmart teknolojisine sahip donanım ve
duşlarla maliyet avantajınızı hesaplar, servis ağı aracılığıyla
size yardımcı olmaktan memnuniyet duyan uzmanlarımıza
ulaşabilirsiniz. Hansgrohe Aquademie’de banyo ve banyo
tarihini deneyimleyebilirsiniz ve Almanya’daki en büyük banyoda – Showerworld – kendinizi hansgrohe’nin mükemmel
duş dünyasına bırakabilirsiniz.
hansgrohe.com.tr
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Sprey çeşitleri
Duş alırken herkesin kendi kişisel tercihleri bulunur. Örneğin, yoğun bir günün ardından dinlenmek istiyorsanız, vücut bakımından sonraki temizlik hissinden daha fazlasını isteyebilirsiniz.
hansgrohe’de canlandırıcı bir etkiden, hoş bir etkiye kadar her ihtiyaca uygun duş ve sprey
türleri bulunur. Select ile tek bir dokunuşla farklı sprey türlerini seçerek duştaki anlarınızın tadını
rahatça çıkarabilirsiniz.

YE N

İ

YE N

İ

Kodu tarayın
ve akış tiplerini izleyin.
PowderRain
Mükemmel duş keyfi ve keyifli derin rahatlama için vücudunuzu nazikçe saran mikro damlalar aracılığı ile eşsiz
bir duş keyfi. Mikro ince damlalar ile vücudu adeta bir
koza gibi sarar.

Intense PowderRain
Etkili duş almak için mikro incelikte damlalardan oluşan
yoğun sprey. Oldukça artırılan damla sayıları sayesinde,
Intense PowderRain son derece etkilidir. Yoğun fakat
ipeksi bir su akışı. Mikro damlaların düşük ağırlığı ayrıca
sprey etkisini de azaltmaktadır.

Rain ve Rain XL
El veya tepe duşunun yüzeyleri küçük olabilir fakat etkisi
daha büyüktür. Yağmur spreyi vücudu tamamen sararak
canlandırır ve tazeler. İşte bu yüzden şampuanı hemen ve
tamamen durulamak için idealdir.

RainAir ve RainAir XL
Birçok kişi yalnızca vücut bakımıyla ilgilenmez ayrıca ruhlarının da su ile okşanmasını ister. Bunun için tek doğru şey
el veya tepe duşlarıyla hava ile zenginleştirilmiş damlaları
ve geniş delikleriyle yumuşak dokunuşlar sağlayan lüks
RainAir spreyidir. Günlük sıkıntıları saf su ile atın.
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IntenseRain
Güçlü IntenseRain su spreyi ile şampuanı durulamak
oldukça kolay. Kendinizi güne hazırlamanın en mükemmel
yolu. IntenseRain sprey sadece şampuanı durulamakla
kalmaz ayrıca güne tazeleyici bir başlangıç yapmanız
için sabahın yorgunluğunu da üzerinizden alıp atar.

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 deneyimi sunar. Özellikle hızlı ve kolay sonuç almayı sevenler için uygundur.

SoftRain
Yumuşak SoftRain su spreyi vücudu narin bir şekilde sarıp
sarmalar. Hem cildinize hem de ruhunuza hitap eder. İster
günlük duş olsun ister rahatlatıcı duş olsun, SoftRain sprey
daima idealdir. Sabahları hızlı bir duş ile sizi kendinize
getirirken zorlu bir günün ardından rahatlamanızı da
sağlar.

Mix
Aynı anda hem yumuşak hem dinamik. Karma sprey
zengin ve yumuşak RainAir spreyi güçlü ve canlandırıcı
CaresseAir ile birleştirir. Ilık su cildinize masaj yaparken
yumuşak damlalar vücudunuzun tamamını sarar. Günlük
duş keyfi için kusursuz kombinasyon.

Massage

Whirl
Konsantre döner sprey günün yorgunluğunu kolayca
atmanızı sağlar. İster el duşu ister tepe duşu: Rahatlama
sağlayan yoğun masaj için birbiri etrafında dönen üç ayrı
sprey.

CaresseAir
Beş ayrı güçlü sprey, keyif veren ve memnun eden bir
rahatlama için canlandırıcılığı ve güçlü masajı bir arada
sunar. Zorlu bir spor veya iş gününden sonra dakikalar
içinde sonuç alırsınız.

Massage
Günün stresini ortadan kaldıran konsantre sprey. Hedefli
sprey gergin bölgelerinizi kolayca rahatlatır. Spreylerin
yenilikçi dairesel ayarları banyonuzu bir sağlık merkezine
çevirir.

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

RainFlow
RainFlow’un boynunuzdan omuzlarınıza düşen dalga
etkisi ile temiz ve hoş bir şekilde biçimlenen tepe duşu
banyonuza şelale deneyimini getirir. Böylece sudan sanki
doğal halindeymişcesine zevk alırsınız. Bu duş vücudunuzun bu bölümlerine direkt olarak yönlendirilebilir ve geriliminiz de anında kaybolur. Bu sistem özellikle rahatlama
banyolarında kullanılan yeni bir trend.

RainStream
Köpük jetli yeni RainStream, hansgrohe sprey geliştiricilerinin en yenisidir. Bu özel sprey tipi sert şekilde akmaz
fakat zemine yoğun ve canlandırıcı bir şekilde düşer.
Sonuç olarak yeni, canlandırıcı bir duş deneyimi.

Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)’lık akış basıncında ölçülmektedir.
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Teknolojiler
Select
Tek bir dokunuş ile gelen rahatlık
hansgrohe Select banyoda günlük hayatınızı kolaylaştırıyor. Kullanım için tepe duşuna,
el duşuna veya mutfak armatürüne basit bir dokunuş yeterlidir. Sprey modu değişir veya
su akışı başlar veya durur. Bu sofistike işletme konsepti ile suyu çok rahat bir şekilde
deneyimleyebilirsiniz.

Açma/Kapama

Avantajlarınız:
Sıcak/Soğuk

·	Bir tuşa dokunarak kolay kullanım
·	Parmak, el veya dirsek arkası ile çalıştırılabilir
·	Kalıcı güvenilir mekanik
·	Önceden sıcaklık ayarı

ComfortZone
Kişisel hareket özgürlüğünüz için
Serbestlik alanınızı seçin. Sıçrama yapmayan el yıkama, konforlu saç yıkama veya kapların doldurulması – hansgrohe ComfortZone ile armatür çıkışı ve lavabo arasındaki mesafeyi belirleyebilirsiniz. Böylece her durumda özgürce hareket edebilirsiniz.

Avantajlarınız:
·	Her durum için ideal armatür yüksekliği
·	Günlük pratik kullanım
·	Kolay konfigürasyon için
www.hansgrohe.com.tr/comfortzone
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Kodu tarayın ve hansgrohe
teknolojileri hakkında daha
fazla bilgi edinin!

QuickClean
Kireci ovalayarak kolayca temizleyebilirsiniz
Kendinizi sadece gerçekten temiz bir banyoda iyi hissedersiniz. Bu yüzden QuickClean
kolay ve hızlı temizlik için kullanılır. Bu teknolojiyle donatılmış armatürler, kireç ve kirliliklerden – temizlik maddesi olmadan kolayca temizlenir. Bunu yapmak için, esnek silikon
uçları parmağınızla ovalayınız. Böylelikle hansgrohe ürünleriniz uzun süre işlevsel ve
güzel kalır.

Avantajlarınız:
·	Temizlik maddesi olmadan zaman kazandıran temizlik
·	Yüksek kaliteli ve yırtılmaya karşı dayanıklı silikon
·	Kalıcı olarak kusursuz işlev ve uzun ömür

EcoSmart
Çevre dostu ve tasarruflu
Su israfının önüne geçmek için EcoSmart teknolojisi ile desteklenen hansgrohe ürünleri
size yardımcı olacaktır. EcoSmart gelişmiş akış sınırlaması ile, geleneksel ürünlerden % 60
daha az su tüketimi sağlar. Bununla birlikte, zengin bir su jetinin tadını çıkarırsınız – çünkü
hava ile zenginleştirilmiştir. Ek olarak, daha düşük sıcak su tüketimi nedeniyle daha az
enerjiye ihtiyaç duyarsınız. EcoSmart ile maliyetleri düşürür ve aynı zamanda çevreye
katkı sağlarsınız.

Avantajlarınız:
·	Su ve enerji maliyetlerini düşürür
·	Sıcak su tasarrufu yaparak daha az enerji tüketimi,
böylece daha az CO2 emisyonu oluşturur
·	Dengeli akış ve zengin su jeti

Ne kadar su ve enerji tasarrufu sağlanabileceği, tasarruf hesaplayıcısında gösterilir:
www.hansgrohe.com.tr/hesaplayici
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Teknolojiler
AirPower
Havadar bir rahatlık hissi için
AirPower ile duş alırken iki doğal elementin yumuşak gücünü hissedersiniz. Çünkü bu
teknoloji suyu havayla zenginleştiriyor. Bu durum damlaların cildinizde daha dolgun,
hafif ve yumuşak hissetmesini sağlar. Aynı zamanda, su tasarrufu sağlarsınız – tam sprey
etkisi ile sınırsız duş keyfi.

Avantajlarınız:
·	Dolgun su jeti
·	Daha az tüketim
·	Cildinizde hoş bir duygu

XXL Performance
Mükemmel duş keyfi
Geniş bir yağmur duşunun altında rahatlatıcı spa anlarının keyfini çıkarın. Tepe ve el
duşlarının ekstra büyük jet yüzeylerinden, su özellikle geniş bir yarıçapta akar. EcoSmart
ile birlikte keyif ve tasarruf etkisi aynı derecede büyüktür.

Avantajlarınız:
·	Ekstra büyük jet yüzeyleri
·	Yaz yağmuru gibi bir etki
·	Su etkin olarak kullanılır
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Kodu tarayın ve hansgrohe
teknolojileri hakkında daha
fazla bilgi edinin!

CoolContact
Güvenli duş keyfi
Siz veya çocuklarınız acı verici dokunma veya yanmalardan korunursunuz. Yenilikçi CoolContact soğutma teknolojisi ile termostatınızın yüzeyleri ısınmaz. Böylece duş keyfinizin
tadını kolayca çıkarabilirsiniz.

Avantajlarınız:
·	Yanmalara karşı koruma
·	Güvenli ve çocuk dostu banyo için
·	Kaygısız duş keyfi

CoolStart

Hot

Cool
Start

Cool

Doğru döndürme ile enerji tasarrufu sağlayın
Normal armatürlerde, ılık su kolun orta pozisyonunda akar. CoolStart ile isteyerek sıcak
suyu başlayabilirsiniz. Su ısıtıcı veya sirkülasyon pompası her seferinde çalışmaz. Başlangıçta, sadece soğuk su akar. Sıcak suyu, sadece kolu sola döndürerek karıştırırsınız.
Böylece çevreye katkınız olur ve maliyetlerinizi düşürürsünüz.

Avantajlarınız:
·	Temel konumda sadece soğuk su akar
·	Yüksek tasarruf etkisi
·	Basit ve ergonomik kullanım
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DUŞLAR

Duşta yeni boyut –
Rainfinity.
Sağlıklı yaşamı ve tasarımı mı seviyorsunuz – o zaman kesinlikle Rainfinity ile tanışmanızı öneririz. Yeni duş serisiyle yepyeni bir duş deneyimi için yenilikçi işlevlerin, sıra dışı tasarımın
ve özel sprey modellerinin tadını çıkarabilirsiniz. Satin beyaz
alternatifi, grafit renkli jet disklerle zarif bir kontrast oluşturur. Yani banyonuzu kendinize ait bir huzur mekanı olarak
tasarlayabilirsiniz.
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Duş keyfinde
doruk noktası.
Banyonuz hayata bir mola vermek için mükemmel bir yerdir. Sakin
bir atmosferde, o anı yaşayarak günlük koşuşturmadan uzaklaşabileceğiniz en güzel yer mükemmel bir duşun altıdır. Rainfinity’de, su jeti
sadece başınıza ve omuzlarınıza çarpmakla kalmaz, aynı zamanda
hafifçe içe doğru kıvrımlı olduğu için tüm vücudunuzu binlerce mikro
damla örtüsü ile sarar. Bu form, suyu cilde özellikle hoş bir şekilde
dağıtır. Böylece su ile duşta eşsiz anlar yaşarsınız.

HER FORMDA KULLANIŞLI:
İhtiyaçlarınız için iki seçenekten uygun olan duş
türünü seçin.

OMUZ SEVIYESINDE GEVŞEME:
Yeni, saran duş deneyimi için entegre raflı
omuz duşu.
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AYARLAMA:
Rainfinity, yenilikçi duvar bağlantısı ile
10° – 30° arası bir eğime ayarlanabilir.
Konforlu bir duş pozisyonu için, gerekirse
saçlar ve yüz kuru kalabilir.

TASARIM DENEYIMI:
Sıradışı tasarımı ile öne
çıkan Rainfinity tepe duşu
banyonuzda göz alıcı bir
konsept oluşturur

PowderRain:
Mikro damlaların hafifçe sarması ile eşsiz
bir duş deneyimi yaşarsınız. Bir sonraki
sayfada daha fazla bilgi edinin.

RainStream:
Yumuşak ve bol su spreyi.

Intense PowderRain:
Etkili duş almak için yoğun mikro incelikte
sprey.
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MonoRain:
Rahatlatıcı anlar için nokta sprey.

Rainfinity
YE N

İ

YE N

İ

YE N

İ

best of best

Rainfinity
Tepe duşu 360 3jet duvar bağlantısı ile
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 28,1 l/dk

Rainfinity
Tepe duşu 360 1jet
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/dk

Rainfinity
Tepe duşu 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/dk
Tavan bağlantısı S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(resmi yok)

İç set iBox universal
# 01800180 (resmi yok)

Tavan bağlantısı S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(resmi yok)
Kare duş dirseği 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(resmi yok)

YE N

İ

Rainfinity
Tepe duşu 250 3jet duvar bağlantısı ile
# 26232, -000, -700 25,5 l/dk
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/dk

YE N

İ

Rainfinity
Tepe duşu 250 1jet duvar bağlantısı ile
# 26226, -000, -700 18,9 l/dk
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/dk

YE N

İ

Rainfinity
Tepe duşu 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/dk
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/dk
Tavan bağlantısı S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(resmi yok)

İç set iBox universal
# 01800180 (resmi yok)

Tavan bağlantısı S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(resmi yok)
Kare duş dirseği 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(resmi yok)

YE N

İ

best of best

Rainfinity
Omuz duşu 500 1jet raflı
# 26243, -000, -700 18,1 l/dk

Renkli yüzeyler -140, -340, -670, -700, -990 Ocak 2021’den itibaren temin edilebilir.
Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)’lık akış basıncında ölçülmektedir.
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YE N

İ

YE N

İ

YE N

İ

best of best

Rainfinity
El duşu 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/dk

Rainfinity
Baton el duşu 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/dk

# 26865, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/dk

# 26867, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/dk

YE N

İ
best of best

Rainfinity
Duş kolonu 360 1jet
ankastre montaj
▪ Rainfinity 360 1jet tepe duşu
▪ Rainfinity 130 3jet el duşu
# 26842, -000, -700 19,6 l/dk

Rainfinity
Duş seti 130 3jet
duş barı 90 cm ve sabunluk ile
# 27671, -000 14 l/dk
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/dk

İç set Duş kolonu 360 1jet
ankastre montaj için
# 26840180 (resmi yok)

Duş seti 130 3jet
duş barı 150 cm ve sabunluk ile
# 27673, -000 14 l/dk
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/dk

YE N

İ

YE N

best of best

İ

Rainfinity
Raf 500
# 26844, -000, -700

Rainfinity
Gönye çıkış Porter 500
duş askısı ve L duş rafı ile
# 26843, -000, -700
Gönye çıkış Porter 500
duş askısı ve R duş rafı ile
# 26858, -000, -700 (resmi yok)

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Eşsiz duygu
keyfi için –
PuraVida.
Yalın ve zarif bir tasarım objesi olarak PuraVida göz dolduruyor. Zamanın ötesinde iki renkli beyaz/krom veya sadece
krom alternatifi ile tasarlanmıştır. PuraVida’nın görünümü estetikten daha fazlasıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı toz kaplama
sayesinde günlük kullanımda oldukça pratiktir. EcoSmart özelliği ile maliyetinizi düşürür aynı zamanda çevreye katkı sağlarsınız. Bu sayede yalnızca anın tadını çıkarırsınız.

DETAYA KADAR UYUMLU:
PuraVida, duş, banyo ve lavabo
için kullanılmakta ve uyumlu aksesuarlar ile tamamlanmaktadır. Bu
sayede çevreye tam uyum sağlamaktadır. Diğer ürünler 64. sayfada
bulunmaktadır.

18

PuraVida

PuraVida
Tepe duşu 400 1jet,
duş dirseği ile 39 cm
# 27437, -000, -400 21 l/dk
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

PuraVida
El duşu 3jet
# 28557, -000, -400 16 l/dk
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

PuraVida
Baton el duşu 120 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/dk
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Tepe duşu 400 1jet,
tavan bağlantısı ile 10 cm
# 27390, -000, -400 21 l/dk (resmi yok)
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

PuraVida
Duş seti 90 cm duş barı ile
# 27853, -000, -400 16 l/dk

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
19

Büyük ölçüde bol
yağmur duşu –
Rainmaker.
Su elementini geniş formda deneyimleyin. Rainmaker, kendi
sınıfında XXL duş keyfi sunmaktadır. Büyük yağmur duşları
vücut bakımını sağlıklı yaşam deneyimine dönüştürüyor. Banyonuzda ılık tropik bir yağmur veya bir dağ şelalesi oluşturun.
Yumuşak duş yağmuru, geniş alan jet diskleri tarafından sağlanır. İstenirse, duvar, tavan için ya da tepe duşu, el duşu ve
Select termostatı bulunan bir duş sistemi olarak kullanılabilir.
İnce krom çerçeveli ve beyaz veya zarif siyah renkli cam sprey
diski ile sofistike tasarım unsurlarıdır.

HARIKA DUŞ ANLARI:
Genişliği 580 mm’ye kadar olan
geniş alan sprey diskleri sayesinde,
tepe duşları mükemmel duş keyfi
sunar.
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Rainmaker

Rainmaker Select
Tepe duşu 580 3jet
# 24001, -400, -600 20 l/dk
# 24011, -400 EcoSmart 9 l/dk
İç set iBox universal
# 01800180 (resmi yok)

Rainmaker Select
Tepe duşu 460 3jet,
duş dirseği ile 46,1 cm
# 24007, -400, -600 18 l/dk
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/dk
İç set iBox universal
# 01800180 (resmi yok)
Tepe duşu 460 3jet,
tavan bağlantısı ile 10 cm
# 24006, -400, -600 23 l/dk (resmi yok)
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/dk

Rainmaker Select
Duş kolonu 460 3jet, termostat ile
Duş kolu uzunluğu 450 mm
▪ Rainmaker Select tepe duşu 460 3jet
▪ Raindance S el duşu 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Termostat 700
# 27106, -400 27 l/dk
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/dk

Rainmaker Select
Duş kolonu 460 2jet, termostat ile
Duş kolu uzunluğu 450 mm
▪ Rainmaker Select tepe duşu 460 2jet
▪ Raindance S el duşu 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Termostat 700
# 27109, -400 19 l/dk
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/dk

İç set tepe duşu, tavan bağlantılı
# 24010180 (resmi yok)

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Su sizi bundan daha
güzel saramaz –
Raindance.
Özel bir spadaki duş beklentisini ancak Raindance ve yenilikçi
PowderRain sprey karşılayabilir. Binlerce mikro ince damla,
sizi rüyalarınızdaki gibi narin ve sessiz hassas bir su kozası ile
kaplar. Sağlıklı yaşam faktörü ile yüksek kaliteli duş konforu.
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Raindance S
Raindance Select S
Tepe duşu 300 2jet,
duş dirseği ile 39 cm
# 27378, -000, -400 17 l/dk
Tepe duşu 300 2jet,
tavan bağlantısı ile 10 cm
# 27337, -000, -400 17 l/dk (resmi yok)

Raindance Select S
Duş seti 150 3jet,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
# 27802, -000, -400 16 l/dk

Raindance Select S
Tepe duşu 240 2jet,
duş dirseği ile 39 cm
# 26466, -000, -400 17 l/dk
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Duş seti 150 3jet,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
# 27803, -000, -400 16 l/dk

Tepe duşu 240 2jet,
tavan bağlantısı ile 10 cm
# 26467, -000, -400 17 l/dk (resmi yok)
# 26469, -000 EcoSmart 9 l/dk

YE N

Raindance S
Tepe duşu 300 1jet,
duş dirseği ile 39 cm
# 27493, -000 18 l/dk

Raindance S
Tepe duşu 240 1jet, PowderRain,
duş dirseği ile 39 cm
# 27607, -000 18 l/dk

Tepe duşu 300 1jet,
duş dirseği ile 46 cm
# 27492, -000 18 l/dk (resmi yok)

Tepe duşu 240 1jet, PowderRain,
tavan bağlantısı ile 10 cm
# 27620, -000 18 l/dk (resmi yok)

İ

Tepe duşu 300 1jet,
tavan bağlantısı ile 10 cm
# 27494, -000 20 l/dk (resmi yok)

YE N

İ
Raindance Select S
Duş seti 120 3jet,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
# 27648, -000, -400 15 l/dk
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Raindance Select S
El duşu 150 3jet
# 28587, -000, -400 16 l/dk
# 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Raindance Select S
El duşu 120 3jet, PowderRain
# 26014, -000 12 l/dk
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Duş seti 120 3jet,
150 cm duş barı ve sabunluk ile (resmi yok)
# 27646, -000, -400 15 l/dk
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

YE N

İ

YE N

İ

Raindance Select S
Duş seti 120 3jet, PowderRain,
65 cm duş barı ile
# 27654, -000 12 l/dk
Duş seti 120 3jet, PowderRain,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
# 27667, -000 12 l/dk

Raindance Select S
Duş seti 120 3jet,
110 cm sol duş barı ile
# 26324, -000, -400 15 l/dk
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk
Duş seti 120 3jet,
110 cm sağ duş barı ile (resmi yok)
# 26326, -000, -400 15 l/dk
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Raindance Select S
Duş kolonu 240 1jet, PowderRain,
termostat ile
Duş kolu uzunluğu 460 mm
Döner duş dirseği
Boru yüksekliği kısaltılabilir
▪ Raindance S tepe duşu 240 1jet PowderRain
▪ Raindance S el duşu 120 3jet PowderRain
▪ Ecostat Konforu Termostat
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/dk

Raindance S
Duş kolonu 300 1jet, termostat ile
Duş kolu uzunluğu 460 mm
Döner duş dirseği
Boru yüksekliği kısaltılabilir
▪ Raindance S tepe duşu 300 1jet
▪ Raindance S el duşu 120 3jet
▪ Ecostat Konforu Termostat
# 27114, -000 16 l/dk

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr

Renkli yüzeyler -140, -340, -670, -700, -990
25

Raindance E
YE N

İ

Raindance Select E
Tepe duşu 300 2jet,
duş dirseği ile 39 cm
# 27385, -000, -400 15 l/dk
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Raindance E
Tepe duşu 300 1jet,
duş dirseği ile 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/dk
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/dk

Tepe duşu 300 2jet,
tavan bağlantısı ile 10 cm
# 27384, -000, -400 15 l/dk (resmi yok)
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Tepe duşu 300 1jet,
tavan bağlantısı ile 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/dk
(resmi yok)
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/dk

YE N

Raindance Select E
El duşu 150 3jet
# 26550, -000, -400 16 l/dk
# 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Raindance Select E
Duş seti 150 3jet,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
# 27856, -000, -400 16 l/dk
Duş seti 150 3jet,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
# 27857, -000, -400 16 l/dk

Raindance E
Tepe duşu 400/400 1jet
# 26252, -000 20 l/dk
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/dk
İç set tepe duşu 400/400 1jet
# 26254180 (resmi yok)

İ

Raindance Select E
El duşu 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/dk
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Raindance Select E
Duş seti 120 3jet,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
# 26620, -000, -400 15 l/dk
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk
Duş seti 120 3jet,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
# 26621, -000, -400 15 l/dk
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Renkli yüzeyler -140, -340, -670, -700, -990
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Raindance Select E
Duş kolonu 300 3jet,
ShowerTablet Select 300 ile
Duş kolu uzunluğu 380 mm
▪ Raindance E tepe duşu 300 3jet
▪ Raindance E el duşu 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Termostat 300
# 27127, -000, -400 19 l/dk

Raindance E
Duş kolonu 360 1jet,
termostat ile
Duş kolu uzunluğu 380 mm
▪ Raindance E el tepe duşu 360 1jet
▪ Raindance E el duşu 120 3jet
▪ Ecostat Select Termostat
# 27112, -000, -400 15 l/dk
Duş kolonu 360 1jet, banyo termostat ile
# 27113, -000, -400 20 l/dk (resmi yok)

Raindance E
Duş kolonu 300 1jet,
ShowerTablet 350 ile
Duş kolu uzunluğu 405 mm
▪ Raindance E tepe duşu 300 1jet
▪ Raindance S el duşu 120 3jet
▪ ShowerTablet 350 Termostat
# 27361, -000 16 l/dk
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/dk

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Çepeçevre
sarmalayan modern
aile duşu – Croma.
Croma duş ailesi ebeveynleri ve çocukları mutlu eder. Çünkü
modern tasarım, mükemmel konfor ve maksimum güvenlik
sunar – hem de cazip fiyatlar ile. Serideki yenilikler yenilikçi
güvenlik özellikleri ve basit, rahat kullanım ve Croma E. Tabii
ki, Croma duş sistemini mevcut bağlantılara kolayca monte
edebilirsiniz.
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CoolContact:
Bu emniyet teknolojisi sayesinde, su tesisatından termostata akan soğuk su hedefli
olarak termostatın yüzeyine yönlendirilir. Bu sayede termostatın dış gövdesi daima
soğuk kalır.
www.hansgrohe.com.tr/coolcontact

SOFTCUBE TASARIMI:
Net yüzeyler ve nazikçe yuvarlatılmış köşeler ile ürünler,
kare banyoların yanı sıra yuvarlak banyo tasarımları ile
de uyum sağlar.

KOLAY AYAR FONKSIYONU:
Tepe duşundan el duşuna geçerken rahat kullanım için.
Sadece bataryanın üzerindeki ayarlayıcıyı sağa çevirin.

KOLAY KULLANIM:
Duş askısını, tek elle kolayca hareket ettirebilirsiniz.
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Croma E
YE N

İ

Croma E
Tepe duşu 280 1jet
# 26257, -000 18,3 l/dk
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/dk

YE N

Croma E
Duş kolonu 280 1jet
termostat ile
Duş kolu uzunluğu 340 mm
Döner duş dirseği
▪ Croma E tepe duşu 280 1jet
▪ Croma Select E el duşu
▪ Ecostat E Termostat
# 27630, -000 15 l/dk
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/dk

İ

YE N

İ

Croma E
Duş kolonu 280 1jet
banyo termostatı ile
Duş kolu uzunluğu 340 mm
Döner duş dirseği
▪ Croma E tepe duşu 280 1jet
▪ Croma Select E el duşu
▪ Ecostat E Termostat
# 27687, -000 15 l/dk

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Croma Select E

Croma Select E
Tepe duşu 180 2jet
# 26524, -000, -400 17 l/dk
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Croma Select E
El duşu Multi
# 26810, -400 16 l/dk
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/dk

Croma Select E
El duşu Vario
# 26812, -400 15 l/dk
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/dk

Massage

Croma Select E
Duş seti Multi,
65 cm duş barı ile
# 26580, -400 16 l/dk
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/dk
Duş seti Multi,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
# 26590, -400 16 l/dk
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/dk

Croma Select E
Duş seti Vario,
65 cm duş barı ile
# 26582, -400 15 l/dk
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/dk
Duş seti Vario,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
# 26586, -400 15 l/dk
Duş seti Vario,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
# 26592, -400 15 l/dk
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/dk

Massage
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Croma Select E
Duş kolonu 180 2jet,
termostat ile
Duş kolu uzunluğu 400 mm
Döner duş dirseği
Boru yüksekliği kısaltılabilir
▪ Croma Select E tepe duşu 180 2jet
▪ Croma Select E el duşu
▪ Ekostat Konforu Termostat
# 27256, -400 16 l/dk
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/dk
Duş kolonu 180 2jet,
banyo termostatı ile
# 27352, -400 17 l/dk (resmi yok)

Croma Select S
Croma Select S
Tepe duşu 180 2jet
# 26522, -000, -400 17 l/dk
# 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Croma Select S
El duşu Multi
# 26800, -400 16 l/dk
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/dk

Croma Select S
El duşu Vario
# 26802, -400 15 l/dk
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/dk

Massage

Croma Select S
Duş seti Multi,
65 cm duş barı ile
# 26560, -400 16 l/dk
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/dk
Duş seti Multi,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
# 26570, -400 16 l/dk
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/dk

Croma Select S
Duş seti Vario,
65 cm duş barı ile
# 26562, -400 15 l/dk
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/dk
Duş seti Vario,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
# 26566, -400 15 l/dk
Duş seti Vario,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
# 26572, -400 15 l/dk
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/dk

Croma Select S
Duş kolonu 280 1jet,
termostat ile
Duş kolu uzunluğu 400 mm
Döner duş dirseği
Boru yüksekliği kısaltılabilir
▪ Croma tepe duşu 280 1jet
▪ Croma Seç S el duşu
▪ Ecostat Konforu Termostat
# 26790, -000 16 l/dk
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/dk
Duş kolonu 280 1jet,
banyo termostatı ile
# 26792, -000 16 l/dk (resmi yok)

Massage

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Croma
YE N

İ

Croma
Tepe duşu 280 1jet
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/dk
Tepe duşu 280 1jet, Ecosmart
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990
EcoSmart 9 l/dk
Duş dirseği 38,9 cm
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
(resmi yok)

Croma
Tepe duşu 220 1jet
# 26464, -000 19 l/dk
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/dk
Duş dirseği 38,9 cm
# 27413, -000, -140 ,-340, -670, -700, -820, -990
(resmi yok)

Croma
Tepe duşu 160 1jet
# 27450, -000 17 l/dk
Duş dirseği 23 cm
# 27412, -000 (resmi yok)
Tavan Bağlantısı DN15 10 cm
# 27479, -000, -820 (resmi yok)

Tavan Bağlantısı DN15 10 cm
# 27479, -000, -820 (resmi yok)

Tavan Bağlantısı DN15 10 cm
# 27479, -000, -820 (resmi yok)

Croma100
El duşu Multi
# 28536, -000 19 l/dk
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/dk

Massage

Croma100
El duşu Vario
# 28535, -000 18 l/dk
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/dk

Croma100
El duşu Mono
# 28580, -000 16 l/dk
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/dk

Massage

Croma100
Duş seti Multi,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
# 27775, -000 19 l/dk
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/dk

Croma100
Duş seti Vario,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
# 27772, -000 18 l/dk
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/dk

Duş seti Multi,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
# 27774, -000 19 l/dk
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/dk

Duş seti Vario,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
# 27771, -000 18 l/dk
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/dk

Massage

Massage

Renkli yüzeyler -140, -340, -670, -700, -990
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Croma100
Duş seti Mono,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
# 27717, -000 16 l/dk
Duş seti Mono,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
# 27724, -000 16 l/dk

Croma
Duş kolonu 220 1jet,
termostat ile
Duş kolu uzunluğu 400 mm
Döner duş dirseği
Boru yüksekliği kısaltılabilir
▪ Croma tepe duşu 220 1jet
▪ Croma 100 el duşu Vario
▪ Ecostat Konforu Termostat
# 27185, -000 15 l/dk
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/dk

Croma
Duş kolonu 160 1jet,
termostat ile
Duş kolu uzunluğu 270 mm
Boru yüksekliği kısaltılabilir
▪ Croma tepe duşu 160 1jet
▪ Croma 100 el duşu Vario
▪ Ecostat Konforu Termostat
# 27135, -000 17 l/dk

Croma
Duş kolonu 220 1jet, Reno
Duş kolu uzunluğu 400 mm
Döner duş dirseği
Boru yüksekliği kısaltılabilir
▪ Croma tepe duşu 220 1jet
▪ Croma 100 el duşu Vario
# 27224, -000 14 l/dk

Duş kolonu 220 1jet,
banyo termostatı ile
# 27223, -000 17 l/dk (resmi yok)

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Crometta
ile su ve enerji
tasarrufu.
Yüksek kaliteli tasarımla su ve enerji tasarrufu sağlayan eksiksiz bir duş keyfi yaşayın. El ve tepe duşları, duş setleri ve duş
kolonları için cazip fiyat-performans oranının keyfini çıkarın.
Hepsi hansgrohe’nin sağlam ve güvenilir üstün kalitesini temsil
etmektedir. Ekonomik EcoSmart teknolojisi daha az tüketim ve
sürdürülebilir bir tamir ve bakım imkanı sağlar.
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Crometta
Crometta E
Tepe duşu 240 1jet
# 26726, -000 18 l/dk
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/dk

Crometta S
Tepe duşu 240 1jet
# 26723, -000 18 l/dk
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/dk

Crometta
Tepe duşu 160 1jet
# 26577, -000, -400 20 l/dk
# 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Tepe duşu 240 1jet, düşük basınç
# 26722, -000

Tepe duşu 240 1jet, düşük basınç
# 26725, -000

Duş dirseği 23 cm
# 27412, -000 (resmi yok)

Duş dirseği E 38,9 cm
# 27446, -000 (resmi yok)

Duş dirseği 38,9 cm
# 27413, -000, -140 ,-340, -670, -700, -820, -990
(resmi yok)

Tavan Bağlantısı DN15 10 cm
# 27479, -000, -820 (resmi yok)

Tavan Bağlantısı E 10 cm
# 27467, -000 (resmi yok)
Tavan bağlantısı E 30 cm
# 27388, -000 (resmi yok)

Tavan bağlantısı S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(resmi yok)
Tavan bağlantısı S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(resmi yok)

Crometta 100
El duşu Multi
# 26823, -400 19 l/dk
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/dk

Massage

Massage

Crometta 100
El duşu Vario
# 26824, -400 18 l/dk
# 26827, -400 EcoSmart 9 l/dk
# 26834, -400 EcoSmart 6 l/dk

Crometta
El duşu Vario
# 26330, -400 14 l/dk
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/dk
# 26336, -400 Green 6 l/dk

Massage

Crometta 100
Duş seti Multi,
65 cm duş barı ile
# 26650, -400 19 l/dk
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/dk

Crometta 100
Duş seti Vario,
65 cm duş barı ile
# 26651, -400 18 l/dk
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/dk

Duş seti Multi,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
# 26656, -400 19 l/dk
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/dk

Duş seti Vario,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
# 26657, -400 18 l/dk
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/dk

Massage
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Crometta
Duş seti Vario,
65 cm duş barı ile
# 26532, -400 14 l/dk
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/dk
# 26555, -400 Green 6 l/dk
Duş seti Vario,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
# 26553, -400 14 l/dk
Duş seti Vario,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
# 26536, -400 14 l/dk
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/dk

Crometta S
Duş kolonu 240 1jet,
termostat ile
Duş kolu uzunluğu 350 mm
Boru yüksekliği kısaltılabilir
▪ Crometta S tepe duşu 240 1jet
▪ Crometta el duşu Vario
▪ Ecostat 1001 CL Termostatı
# 27267, -000 16 l/dk
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/dk

Crometta E
Duş kolonu 240 1jet,
termostat ile
Duş kolu uzunluğu 350 mm
Boru yüksekliği kısaltılabilir
▪ Crometta E tepe duşu 240 1jet
▪ Crometta el duşu Vario
▪ Ecostat 1001 CL Termostatı
# 27271, -000 15 l/dk
# 27281, -000 EcoSmart 9 l/dk

Crometta
Duş kolonu 160 1jet,
termostat ile
Duş kolu uzunluğu 350 mm
Boru yüksekliği kısaltılabilir
▪ Crometta tepe duşu 160 1jet
▪ Crometta 100 el duşu Vario
▪ Ecostat Termostat Universal
# 27264, -400 17 l/dk
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/dk

Duş kolonu 240 1jet,
banyo termostatı ile
# 27320, -000 17 l/dk (resmi yok)

Duş kolonu 240 1jet,
banyo termostatı ile
# 27298, -000 17 l/dk (resmi yok)

Duş kolonu 160 1jet,
tek kollu batarya ile
# 27266, -400 16 l/dk (resmi yok)

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Daha fazla rahatlığa geçiş yapın –
RainSelect.
Teknoloji görünmez hale geldiğinde, tasarım duvarla mükemmel şekilde bütünleştiğinde ve banyo keyfi konforla büyülendiğinde bunu RainSelect ile ifade edebiliriz. Sofistike duş keyfi
için bu yenilikçi tasarım termostatı ile banyoda yeni bir çığır
açabilirsiniz. İnce siluet, yüksek kaliteli yüzeyler ve biçimsel şıklık RainSelect’e alan yaratan bir karakter kazandırır. Yenilikçi
Select teknolojisi, yeni bir kullanıcı deneyimi sağlar. Cömert
kontrol butonlarıyla, bir düğmeye dokunarak beş su kaynağını
sezgisel olarak kontrol edebilirsiniz. Daha serbest bir kullanım
için ayrıca duş askılı çeşitleri de mevcuttur.

EN YÜKSEK TALEPLER:
ikiden beşe kadar olan butonlarıyla
RainSelect, bireysel olarak istediğiniz
duş sisteminin ihtiyaç duyduğu kullanımı kapsar.
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RainSelect
YE N

İ

YE N

İ

RainSelect
Termostat ankastre montaj
2 çıkış için
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Termostat ankastre montaj
4 çıkış için
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

İç set 2 çıkış için
# 15310180 (resmi yok)

İç set 4 çıkış için
# 15312180 (resmi yok)

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

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

RainSelect
Termostat ankastre montaj,
2 küvet çıkış için
# 15359, -000, -400, -600

İç set 2 çıkış için
# 15310180 (resmi yok)

İç set 4 çıkış için
# 15312180 (resmi yok)

İç set 2 çıkış küvet için
# 15314180 (resmi yok)

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Buton dokunuşuyla
duş kontrolü –
ShowerSelect.
Bir butona dokunarak tamamen rahat bir duş keyfi ShowerSelect
tarafından sağlanmaktadır. Buton, suyun tam olarak akmasını
veya durmasını sağlar ve el duşundan tepe duşuna kolayca
geçiş yapmanızı sağlar. Dört ayrı su kaynağına kadar imkan
sunar. Duş askılı alternatifi ile de el duşunuz her zaman elinizin altındadır. Ortama bağlı olarak tasarımınızı kare, yuvarlak veya SoftCube olarak seçebilirsiniz. Kendini kanıtlamış
iBox universal üzerine kolayca monte edilebilirler. Gelişmiş
hansgrohe teknolojisi duvarın arkasında kaybolur ve şık bir
tasarım ile tamamlanır. Duş konforu için daha fazla yer kalır.

AYRICALIKLI
YÜZEY:
Özellikle şık görünümlü beyaz veya
siyah cam yüzey.
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ShowerSelect

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

YE N

İ

ShowerSelect
Termostatik Batarya, ankastre,
2 çıkış için
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect
Termostat ankastre montaj,
2 çıkış için hortum bağlantısı ve duş askısı ile
# 15765, -000

YE N

ShowerSelect
Batarya ankastre montaj,
2 çıkış için
# 15768, -000

İ

ShowerSelect S
Termostat ankastre montaj,
2 çıkış için
# 15743*, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Duş alırken
daha fazla alan –
ShowerTablet
Select.
Duş tabletleri çok yönlüdür. Birçok yenilikçi fonksiyon, kişisel
duş zevkinizi düzenler, geniş saklama alanları, duş kabinleriniz için bol miktarda yer sağlar ve sade tasarım, her banyo
alanına şıklık katar. Üstelik temizlenmesi kolaydır, sağlamdır
ve çizilmelere karşı dayanıklıdır.

GENIŞ ALANLI RAF:
En büyük çeşidiyle 70 cm genişliğindeki ShowerTablet, alan oluşturma
özelliğine sahiptir ve özellikle büyük
duşlarla iyi uyum sağlar.
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ShowerTablet Select

ShowerTablet Select
Termostatik banyo 700 aplike
# 13183, -000, -400

ShowerTablet Select
Termostat aplike, 2 çıkış için
# 13184, -000, -400

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

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

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Daha fazla
konfor ve güvenlikle
hızlı ve basit –
Ecostat.
Ecostat yüzeye monte termostatlar mevcut bağlantılara hızla
monte edilir. Özellikle küçük çocuklu aileler için yeni güvenlik
teknolojileri ile yeni Ecostat E modeli önerilir. CoolContact,
bataryanın ısınmasını önler ve ayarlanabilir sıcaklık sınırlayıcısı olan SafetyStop, sıcak su yanmasına karşı korur. Modern
bir aile banyosu için idealdir.

ÇOCUK GÜVENLIĞI:
CoolContact bataryanın ısınmasını önler
www.hansgrohe.com.tr/coolcontact

KONTROLLÜ SICAKLIK:
SafetyStop, ani yüksek sıcaklıkları önler.
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Ecostat
YE N

İ

YE N

İ

YE N

İ

Ecostat E
Duş termostatı aplike montaj
# 15773, -000

Ecostat E
Banyo termostatı aplike montaj
# 15774, -000

YE N

İ

Ecostat
Termostatik banyo Comfort aplike
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Termostatik duş Comfort aplike
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Termostatik banyo universal aplike
# 13123, -000

Ecostat
Termostatik duş universal aplike
# 13122, -000

Ecostat
Termostatik banyo Comfort Care aplike, uzun volan ile
# 13115, -000

Ecostat
Termostatik duş Comfort Care aplike, uzun volan ile
# 13117, -000

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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AVANTAJLARINIZ:
• Geri çekilebilir hortum sayesinde düzenli görünüm
• Ortama uygun yuvarlak veya
kare tasarım
• Küvet veya fayansın kenarına
ayrı ayrı yerleştirilebilir
• Daha fazla hareket serbestliği
için 145 cm’ye kadar uzayabilir
• Hortum kolay bir şekilde hareket eder
• Çekme ve tutma sırasında minimum çaba harcarsınız
• Hortum hasardan
korunmaktadır
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Daha fazla kullanım kolaylığı için
gelişmiş teknoloji –
sBox küvet.
Banyodaki rahatlatıcı anlarınızı artık asılı bir hortum etkileyemez. Çünkü sBox küvet, küvet veya fayans kenarı duş hortumunda geri çekilebilir özellik sunar. Kullanılmadığı zaman
kendini görünmez yapar ve daima düzenli bir görünüm bırakır.
Duş almak ve banyo yapmak için rahatça 1,45 m’ye kadar
hızla ve kolayca çekebilirsiniz. İşi tamamlandıktan sonra geri
çekilir ve banyonuz size estetik görünüm sunar.

YE N

İ

YE N

İ

sBox
Dış set square
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox
Dış set oval
# 28020, -000

Küvet kenarı ve set üstü montaj banyo iç seti
# 13560180 (resmi yok)

Küvet kenarı ve set üstü montaj banyo iç seti
# 13560180 (resmi yok)

Set üstü montaj için kurulum plakası
# 28016, -000 (resmi yok)

Set üstü montaj için kurulum plakası
# 28016, -000 (resmi yok)

Montaj açısı set üstü kurulum plaka montajı için
# 28021, -000 (resmi yok)

Montaj açısı set üstü kurulum plaka montajı için
# 28021, -000 (resmi yok)

Kodu tarayın ve sBox küveti keşfedin.
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ARMATÜRLER

Kişiliğinizi
yansıtın –
FinishPlus.
Banyonuza renk verin. Yeni FinishPlus yüzeyler lavabo üzerinde, küvet üzerinde ve duşta kişisel bir tarz oluşturmanızı
sağlar. En popüler armatür serilerinden ikisiyle (Metropol ve
Talis E), şimdi banyonuza özel bir anlam vermek için krom ve
beş yeni yüzey tasarımı arasında seçim yapabilirsiniz. Satin
yüzeyler Satin Siyah ve Satin Beyaz modern mimarinin hayranlarına ilham veriyor. Zarif metalik yüzeyler Parlak Altın
Optik, Mat Siyah Krom ve Mat Bronz, zarafet ve modernliği
bir araya getiriyor.
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Renkli vurgularla
belirgin özgünlük.

700 SATİN BEYAZ
Şımartan ve sıradışı tazelik – Satin beyaz renk, hoş nötr bir his verir ve yumuşak
veya canlı renklerdeki banyolarla mükemmel uyum sağlar.

340 MAT SIYAH KROM
Göz alıcı – Siyah renkte mat krom, çok çarpıcı bir görünüm sağlar. Koyu ve aynı
zamanda yumuşak bir şekilde yansıtıcı yüzey etkileşimi artırılmıştır.
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670 SATİN SIYAH
Temel unsurlara indirgeme – Satin siyah, parlak duvarlar ve aksesuarlar ile güçlü
kontrastlar oluşturur. Yüksek kaliteli ve abartılı bir görünüm.

990 PARLAK ALTIN OPTİK
Göz alıcı görünüm – Parlak yüzey banyoyu lüks bir mekana dönüştürüyor. Öne
çıkan formda, parlayan yüzey ambiyansa zarif bir görünüm getirir.

140 MAT BRONZ
Hassas doğal tonlarda ve nüanslarda uyum – Sıcak ton parlatılmış yüzeyi ile
özellikle ince nüanslar içerir. Doğal tonlarla birlikte ahenkli bir uyum yaratır.

000 KROM
Klasik çekicilikte şıklık – Bu modern klasik, porselen, ahşap, taş veya renkli
yüzeyler gibi çok çeşitli malzemelerle uyum sağlar.
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Metropol
Net bir çizgiye değer veriyor ve tasarımdaki
fazlalıklardan feragat ediyorsanız, Metropol
estetik hislerinize mükemmel şekilde uyuyor
demektir. Yüksek kaliteli donanımlar özellikle
geometrik olarak tasarlanmış banyo ortamları
için uygundur. Metropol, lavabo, duş ve banyoda şık tasarım için tüm alternatifleri sunar.
Yalın tasarıma ek olarak, Metropol ürün yelpazesinde farklı kollar ve çıkış yükseklikleri
bulunur. Bunlar, örneğin düz kollar, filigran
kollar veya Select tuşu ile minimalist kolları
içerir. Zeminde bulunan tek kollu lavabo ve
banyo armatürleri evinizde çarpıcı tasarımın
göstergeleridir.

YE N

İ

Metropol
Tek kollu Lavabo bataryası 260
çubuk volan, bas- aç gider seti ile,
çanak lavabolar için
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

YE N

İ

YE N

Metropol
Tek kollu Lavabo bataryası 110
çubuk volan ve bas-aç gider seti ile
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

İ

Metropol
Tek kollu Lavabo bataryası 100
çubuk volan, bas-aç gider seti ile,
küçük lavabolar için
# 32500, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Hot

Cool
Start

YE N

Cool

İ

YE N
YE N

Metropol
Tek kollu Lavabo bataryası 230
çubuk volan ve bas-aç gider seti ile
# 32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990

İ

İ

Metropol
Tek kollu Lavabo bataryası
çubuk volan, ankastre duvara monte,
22,5 cm gaga ile
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Metropol
3-Delikli lavabo bataryası 160
bas-aç gider seti ve çubuk volan ile
# 32515, -000, -140, -340, -670, -700, -990

YE N

İ

YE N

Metropol
Tek kollu banyo bataryası
çubuk volan ile yerden
# 32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

İ

Metropol
Tek kollu banyo bataryası aplike,
çubuk volan ile
# 32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990

İ

Metropol
Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj,
çubuk volan ile
# 32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj,
çubuk volan ve karışım güvenliği EN 717’ye göre
# 32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(resmi yok)

İç set yerden
# 10452180 (resmi yok)

YE N
YE N

YE N

İ

YE N

İ

İ

Metropol
Küvet gagası
# 32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Tek kollu duş bataryası aplike,
çubuk volan ile
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Tek kollu duş bataryası ankastre montaj,
çubuk volan ile
# 32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
55

Talis E
Zarif bir tasarım dili tercih ediyorsanız, Talis
E’nin çekici tasarımı ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Tasarım stili kendini tek kollu lavabo
armatüründe göstermektedir. Nazikçe sivrilen gövde, zengin bir yüzeye sahip zarif bir
armatürle birleşir. Keskin kenarlar, çıkışı ve
kolu hizalar. Talis E banyonuza değer katar.
Küvet ve duşta, akan yüzeyler zarif bir şekilde
göz doldurur. Select modelinde, armatürleri
parmaklarınız, kollarınız veya dirsekleriniz ile
rahatça kullanabilirsiniz.

YE N

İ

YE N

İ

YE N

Talis E
Tek kollu Lavabo bataryası 240
kumandalı
# 71716,-000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Tek kollu Lavabo bataryası 110
kumandalı
# 71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası 240
kumandasız
# 71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası 110 CoolStart,
kumandalı
# 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(resmi yok)

İ

Talis E
Tek kollu Lavabo bataryası 150
kumandalı
# 71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Hot

Cool
Start

YE N

İ

Talis E
3-Delikli Lavabo bataryası
kumandalı
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

YE N

Cool

İ

YE N

İ

Talis E
Tek kollu Lavabo bataryası ankastre duvara monte,
22,5 cm gaga ile
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Tek kollu bide bataryası
kumandalı
# 71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası ankastre duvara monte,
16,5 cm gaga ile
# 71732, -000 (resmi yok)

Tek kollu bide bataryası bas-aç gider
seti ile
# 71721, -000
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YE N

İ

Talis E
Tek kollu banyo bataryası aplike
# 71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990

YE N

İ

Talis E
Tek kollu duş bataryası aplike
# 71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990

YE N

İ

YE N

İ

Talis E
Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj
# 71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
4-Delikli küvet kenarı banyo bataryası
# 71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj,
karışım güvenliği EN 717’ye göre
# 71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

İç set 4-Delikli kenarı banyo bataryası için
# 13244180 (resmi yok)

YE N

İ

Talis E
Tek kollu duş bataryası ankastre montaj
# 71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Tamamlayıcı ürünler
YE N

İ

Raindance E
Tepe duşu 300 1jet,
tavan bağlantısı ile 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/dk
Tepe duşu 300 1jet,
duş dirseği ile 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/dk
(resmi yok)

YE N

İ

YE N

Tavan bağlantısı S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Tavan bağlantısı S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(resmi yok)

YE N

Raindance Select E
El duşu 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/dk
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Duş dirseği 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(resmi yok)

YE N

İ

YE N

İ

İ

Unica
Duş barı S Puro 65 cm,
duş hortumu ile
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Raindance Select S
Duş kolonu 240 1jet, PowderRain, termostat ile
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Duş barı S Puro 90 cm,
duş hortumu ile (resmi yok)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990
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İ

Croma Select S
Duş kolonu 280 1jet, termostat
ve Raindance Select S 120 3jet el duşu ile
# 26890, -XXX 16 l/min
# 26891, -XXX EcoSmart 9 l/min

YE N

İ

YE N

İ

RainSelect
Termostat ankastre montaj
2 çıkış için
# 15380*, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Termostat ankastre montaj
4 çıkış için
# 15382*, -000, -140, -340, -670, -700, -990

İç set 2 çıkış için
# 15310180 (resmi yok)

İç set 4 çıkış için
# 15312180 (resmi yok)

YE N

İ

Ecostat
Termostatik banyo Comfort aplike
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

YE N

İ

Ecostat
Termostatik duş Comfort aplike
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

YE N

YE N

İ

YE N

İ

İ

sBox
Dış set square
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Küvet kenarı ve set üstü montaj banyo iç seti
# 13560180 (resmi yok)
ShowerSelect
Termostatik Batarya, ankastre,
2 çıkış için
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat Square
Termostat ankastre montaj,
2 çıkış için
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set üstü montaj için kurulum plakası
# 28016, -000 (resmi yok)
Montaj açısı set üstü kurulum plaka montajı için
# 28021, -000 (resmi yok)

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Tamamlayıcı ürünler
YE N

İ

FixFit
Gönye çıkış Square çek valf ile
# 26455, -000, -140, -340,-670, -700, -990

YE N

İ

Exafill S
Dış set doldurmalı küvet trompleni,
gider ve taşma seti
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

YE N

İ

Focus M41
Tek kollu eviye bataryası 240,
çekilebilir el duşu ile
Dönüş alanı 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

YE N

İ

Duş askısı Porter E
# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

YE N

İ

Flexaplus
Dış set gider ve taşma seti
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

YE N

İ

Focus M41
Tek kollu eviye bataryası 260
Dönüş alanı 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800
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YE N

İ

Isiflex
Duş Hortumu 160 cm
metal görünümlü plastik
# 28276, -000, -090, -140, -340, -670, -700,
-800, -990

YE N

İ

Tasarım sifon Flowstar S
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

YE N

Focus M41
Tek kollu eviye bataryası 280
Dönüş alanı 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

İ

YE N

İ

İ

Aquno Select M81
Tek kollu eviye bataryası 170,
spiralli, 3jet
# 73837, -000, -670, -800

YE N

Rainfinity
El duşu 130 3jet
# 26864*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/dk

Rainfinity
Tepe duşu 250 1jet
# 26228*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 16,3 l/dk

YE N

İ

İ

YE N

Metris Select M71
2-Delikli tek kollu eviye bataryası,
çekilebilir el duşu ve sBox, 2jet
# 73818, -000, -340, -670, -800

YE N

İ

Rainfinity
Tepe duşu 360 1jet
# 26231*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 23,6 l/dk

Rainfinity
Tepe duşu 360 1jet
duvar bağlantısı ile
# 26230*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/dk

Rainfinity
Tepe duşu 360 3jet
duvar bağlantısı ile
# 26234*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/dk

YE N

YE N

İ

YE N

İ

Rainfinity
Baton el duşu 100 1jet
# 26866*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/dk

İ

YE N

İ

Talis M54
Tek kollu eviye bataryası 270,
çekilebilir gaga, 1jet
# 72808, -000, -670, -800

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr

*Renkli yüzeyler -140, -340, -670, -700, -990 Ocak 2021’den itibaren temin edilebilir
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Hayalinizdeki
banyoyu gerçeğe
dönüştürün ve kendi
tarzınızı yansıtın.
Banyonuzu içinde kendinizi iyi hissedeceğiniz
özgün bir mekana dönüştürmek ister misiniz?
Avangart, modern veya geleneksel klasik
olmak üzere tüm tasarım ihtiyaçlarınız için
3 farklı stilde koleksiyon sunuyoruz. Bu koleksiyonlarda favori tarzınızı ve birbiriyle eşleşen
yüzeyleri bulabilirsiniz.

Avangart.

Sade tasarımı, modern banyolar ile mükemmel uyum sağlar. Organik tasarıma sahip armatürler, beyaz ve krom
yüzeylerinin oluşturduğu kontrast ile göze ve ruha hitap eder.
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Modern.

Zemin ile aynı seviyede duşlar ve dört tarafı açık küvet ve lavabolar, modern banyolarda dinlendirici bir iyilik
kaynağı oluşturur. Zarif tasarımlı yüksek armatürler ve Raindance E tepe duşu, bulundukları ortam ile mükemmel bir
ahenk oluşturur.

Klasik.

En güzel haliyle gelenek ve işlevsellik – Klasik güzelliğe karşılık gelen ve sıcak, uyumlu bir atmosfer yayan bir tasarım
dili.
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Avangart

PuraVida

Sofistike tasarımın tadını çıkarın. Suya olan
arzunuz kesinlikle bu saf tasarım çizgisi ile
uyanacak. Parlak beyaz ve parlak krom eşsiz
bir görünüm yaratıyor. Kısa, aynı zamanda
bir joystick şeklinde avangart kol ile göz dolduruyor. Bununla beraber armatürü sorunsuz
ve rahat biçimde çalıştırırsınız. Bu olağanüstü tasarım, tasarım hayranlarının kalbini
çalmakta.

PuraVida
Tek kollu Lavabo bataryası 240
bas-aç gider seti ile, çanak lavabolar için
# 15072, -000, -400

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

PuraVida
Tek kollu Lavabo bataryası 200
bas-aç gider seti ile
# 15081, -000, -400

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

PuraVida
Tek kollu Lavabo bataryası 110
bas-aç gider seti ile
# 15070, -000, -400

PuraVida
Tek kollu Lavabo bataryası ankastre
duvara monte, 22,5 cm gaga ile
# 15085, -000, -400

Tek kollu Lavabo bataryası 110
kumandalı
# 15074, -000, -400

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastre montaj için
# 13622180 (resmi yok)

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

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

Tek kollu banyo
bataryası ankastre montaj,
karışım güvenliği EN 717’ye göre
# 15447, -000, -400

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Aksesuarlar

PuraVida
Sıvı sabunluk
# 41503, -000

PuraVida
Diş fırçalığı
# 41504, -000

PuraVida
Sabunluk
# 41502, -000

PuraVida
Askı
# 41501, -000

PuraVida
Tuvalet kağıtlığı kapak ile
# 41508, -000

PuraVida
Yedek tuvalet kağıtlığı
# 41518, -000

PuraVida
Tuvalet fırçası duvara monte
# 41505, -000

PuraVida
Tutamak
# 41513, -000

PuraVida
Havluluk
# 41506, -000

PuraVida
Havluluk ikili
# 41512, -000
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Avangart

Modern

Metris

Banyoda zaman ve mekan kavramlarını unutuyorsanız, büyük olasılıkla bu mekanınızın
zamansız tarzından olabilir. Metris, unutulmaz anlarınızda bir pay sahibi olabilir, çünkü
bu modern tasarımlı armatürler banyonuzu
zarif bir şekilde sarar. Kişisel tercihlerinizi
kendi isteklerinize göre uygulayabilirsiniz.
Metris tüm ortamlarla mükemmel uyum sağlar.
Yüksek kaliteli görünüm, esas olarak yumuşak
bir vurguyla karakterize edilir. Kuşkusuz, şu
anda evde olan ve öyle kalacak olan tamamen doğal bir görünüm yaratır.

Metris
Tek kollu Lavabo bataryası 260
kumandalı, çanak lavabolar için
# 31082, -000

Metris
Tek kollu Lavabo bataryası 230
kumandalı
# 31087, -000

Metris
Tek kollu Lavabo bataryası 200
kumandalı
# 31183, -000

Metris
Tek kollu Lavabo bataryası ankastre
duvara monte, 16,5 cm gaga ile
# 31085, -000
Tek kollu Lavabo bataryası ankastre
duvara monte, 22,5 cm gaga ile
# 31086, -000 (resmi yok)

Metris
Tek kollu banyo bataryası
aplike
# 31480, -000

Metris
Tek kollu duş bataryası
aplike
# 31680, -000

Metris
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
# 31454, -000

Metris
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
# 31456, -000

Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj,
karışım güvenliği EN 717’ye göre
# 31451, -000

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Metris S

Modern

Banyodaki güzel anlarda, basit tasarımı
tercih edersiniz, çünkü abartıdan kaçınmak
ve sadece suyun tadını çıkarmak istersiniz.
Metris S, bu bilinçli görünümü temsil eder.
Cömert yüzeyleri lüks bir zarafet sunar. Net
tasarım saklı kalır ve iyi düşünülmüş fonksiyonların daha da öne çıkmasını sağlar.
hansgrohe ComfortZone ile, yani armatür ve
lavabo arasındaki mesafe sayesinde, gereksinimlerinize tam olarak uyan farklı armatür
yüksekliklerinden birini seçebilirsiniz. Bu size
daha fazla konfor sağlar.

Metris S
Tek kollu Lavabo bataryası 260
kumandalı, çanak lavabolar için
# 31022, -000

Metris S
Tek kollu Lavabo bataryası
kumandalı
# 31021, -000

Metris S
Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandalı
# 31060, -000

Metris S
Tek kollu Lavabo bataryası kumandalı,
döner gaga ile
# 31159, -000

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

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

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

Metris S
Tek kollu duş bataryası ankastre montaj
# 31665, -000

Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj,
karışım güvenliği EN 717’ye göre
# 31466, -000

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Modern

Talis S

Özel tasarım doğallığı yansıtıyor. Aşağıya
doğru eğim, konik uzantı düzgün gövdeyle
birleşirken, ince pin kol kullanım kolaylığını
garanti eder. Talis Select S lavabo armatürleri tamamen kolsuz modelden oluşmaktadır.
Select butonu size su tasarrufu ile birlikte maksimum rahatlık verir, bir butona basıldığında
sezgisel kullanım sizi kapatmak için harekete
geçirir. Böylece bu modern fonksiyon banyonuzda keyifli anlar sağlar.

Talis Select S
Lavabo bataryası 190
kumandalı
# 72044, -000

Talis S
Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandalı
# 72020, -000

Talis S
Tek kollu Lavabo bataryası 140
kumandalı
# 72113, -000

Talis S
Tek kollu Lavabo bataryası 210
kumandalı, döner gaga ile
# 72105, -000

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

Talis S
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
# 72605, -000

Hot

Cool
Start

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

Cool

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

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Modern

Focus
Günlük hayatınızda suyla keyifli anlar yaşayın. Focus’ta her şey, cazip fiyata mükemmel biçimde rahatlatıcı konfora odaklanır.
Çıkışta dinamik silueti ve armatürün ve ergonomik kolun yumuşak kıvrımları ile zamansız
tasarımı hissedildiği kadar rahat görünüyor.
Zaman ötesinde ve uyumlu, lavabo, banyo
ve duş armatürleri günlük yaşamınıza entegre
olmaktadır.

Focus
Tek kollu Lavabo bataryası 230
kumandalı
# 31531, -000

Focus
Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandalı
# 31607, -000

Focus
Tek kollu Lavabo bataryası 190
kumandalı
# 31608, -000

Focus
Tek kollu Lavabo bataryası 240
kumandalı, döner gaga ile
# 31609, -000

Hot

Cool
Start

Focus
Tek kollu banyo bataryası
aplike
# 31940, -000

Focus
Tek kollu duş bataryası
aplike
# 31960, -000

Focus
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
# 31945, -000

Cool

Focus
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
# 31965, -000

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Modern

Novus

Yeni banyonuzda hoş bir sürpriz yaşayacaksınız, çünkü Novus modern bir görünüme sahip
ve daha küçük bir bütçeye de uygun. Hafifçe
kıvrımlı bir çizgiye sahip organik tasarım,
ambiyansınıza uyumlu bir şekilde entegre
olur. Dikey kolu armatüre dinamik bir izlenim
vermekte. Akan şekiller ve gelişmiş fonksiyonlar sayesinde banyonuza Novus ile önemli
ölçüde değer katarsınız.

Novus
Tek kollu Lavabo bataryası 230
kumandalı
# 71123, -000

Novus
Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandalı
# 71030, -000

Novus
Tek kollu Lavabo bataryası 70
kumandalı
# 71020, -000

Novus
Tek kollu Lavabo bataryası 240
kumandalı, döner gaga ile
# 71126, -000

Novus
Tek kollu banyo bataryası
aplike
# 71040, -000

Novus
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
# 71045, -000

Novus
Tek kollu duş bataryası
aplike
# 71060, -000

Novus
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
# 71065, -000

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Modern

Logis
Yeni banyonuzu heyecanla beklemek için
birçok neden var, çünkü Logis modern tasarımına ek olarak cazip bir fiyat sunuyor. Yüksek kaliteli görünüm, net çizgiler ve nazikçe
kavisli yüzeyler ile karakterize edilmektedir.
Bu çekici şekil aynı zamanda çok işlevseldir,
çünkü kolay temizlemeye izin verir. Yuvarlak
şekilli açık kol elinizi adeta okşayacaktır.
Logis ayrıca uzun vadede önemli tasarruf
sağlar. Entegre EcoSmart her kullanışınızda
su tasarrufu sağlar. Aynı zamanda, AirPower
havayı akan su ile karıştırır. Bu, su akışının hoş
bir şekilde dolu olduğunu hissetmenizi sağlar.
Pek çok seçenek her gün su ve enerji tasarrufu
yapmanıza yardımcı olur.

Logis
Tek kollu Lavabo bataryası 190
kumandalı
# 71090, -000

Logis
Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandalı
# 71100, -000

Logis
Tek kollu Lavabo bataryası 210
kumandalı, döner gaga ile
# 71130, -000

Logis
2-Volanlı lavabo bataryası 150
kumandalı
# 71222, -000

Logis
Tek kollu duş bataryası
aplike
# 71600, -000

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

Hot

Cool
Start

Logis
Tek kollu banyo bataryası
aplike
# 71400, -000

Cool

Logis
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
# 71405, -000

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Modern

Aksesuarlar

Logis Universal
Köşe süngerlik
# 41710, -000

Logis Universal
Sıvı sabunluk
# 41714, -000

Logis Universal
Diş fırçalığı
# 41718, -000

Logis Universal
Sabunluk
# 41715, -000

Logis Universal
Askı
# 41711, -000

Logis Universal
İkili askılık
# 41725, -000

Logis Universal
Makyaj aynası
# 73561, -000

Logis Universal
Tuvalet kağıtlığı kapak ile
# 41723, -000

Logis Universal
Tuvalet kağıtlığı kapaksız
# 41726, -000

Logis Universal
Yedek tuvalet kağıtlığı
# 41717, -000

Logis Universal
Tuvalet fırçası duvara monte
# 41722, -000

Logis Universal
Halka havluluk
# 41724, -000

Logis Universal
Tutamak
# 41713, -000

Logis Universal
Havluluk
# 41716, -000

Logis Universal
İkili havluluk
# 41712, -000
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Logis
Sıvı sabunluk
# 40514, -000, -820

Logis
Diş fırçalığı
# 40518, -000, -820

Logis
Sabunluk
# 40515, -000, -820

Logis
Askı
# 40511, -000, -820

Logis
Tuvalet kağıtlığı kapak ile
# 40523, -000, -820

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

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

Logis
Tuvalet fırçası duvara monte
# 40522, -000, -820

Logis
Havluluk ikili
# 40512, -000, -820

Logis
Tutamak
# 40513, -000, -820

Logis
Havluluk
# 40516, -000, -820

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Klasik

Metropol Classic

Geleneksel banyo kültürüne önem veriyorsanız, bunu şık bir tasarımla bütünleyin. Metropol Classic ile, mekanınızı her detaya uygun
hale getirebilirsiniz. Zarif kavisli şekilleri ve
altın vurgular ile klasik tasarım buna izin verir.
Her zamanki gibi seçici olmak isteyebilirsiniz.
Kanıtlanmış çapraz kol, ergonomik kaldırma
kolu veya rahat sıfır kol – kişisel tercihinize
göre karar verin. Geleneksel işçilikle bu
donanımların çağdaş fonksiyonlarını evinizde
hissedeceksiniz.

Çubuk volan

Artı volan

Zero volan

Metropol Classic
Tek kollu Lavabo bataryası 260
kumandalı, çubuk volan
ile çanak lavabolar için
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
Tek kollu Lavabo bataryası 160
kumandalı,çubuk volan
ile, çanak lavabolar için
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
3-Delikli lavabo bataryası 160
kumandalı ve çubuk volan ile
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
3-Delikli lavabo bataryası 110
kumandalı ve çubuk volan ile
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
Tek kollu Lavabo bataryası 110
kumandalı ve çubuk volan ile
# 31300, -000, -090
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Metropol Classic
Tek kollu banyo bataryası aplike,
çubuk volan ile
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
4-Delikli küvet kenarı banyo bataryası
çubuk volan ile
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
Tek kollu banyo bataryası ankastre
montaj, çubuk volan ile
# 31345, -000, -090

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

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

Metropol Classic
Tek kollu banyo bataryası çubuk volan
ile yerden
# 31445, -000, -090

Metropol Classic
Tek kollu duş bataryası ankastre montaj,
çubuk volan ile
# 31365, -000, -090

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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BASIT SPREY AYARI:
İki sprey tipi arasında kolay değişim. Normal veya laminer jet ile büyük kaplarınızı hızlı ve tam bir şekilde doldurabilirsiniz. Ek duş jeti meyvelerin, sebzelerin, balıkların
veya diğer hassas yiyeceklerin iyice temizlenmesi için
uygundur. Duş başlığında, su akarken sprey modlarını bir
elinizle değiştirebilirsiniz.

RAHAT ÇEKME FONKSIYONU:
Çıkarma işlevi, eviyede hareket yarıçapınızı önemli
ölçüde genişletir. Büyük tencereler gibi kullanışsız kapları, çalışma tezgahı üzerinde kolayca doldurabilirsiniz.
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SELECT TEKNOLOJISI:
Kullanışlı Select fonksiyonu ile, mutfak armatürünü bir tuşa
basarak çalıştırabilirsiniz. Tek bir dokunuşla, su duraklayabilir ve tekrar başlayabilir. Bu işlev aynı zamanda elin
veya dirseğin arkasıyla da çalışır. Bu, armatürü temiz tutar
ve elleriniz serbest kalır.

MUTFAK

Evdeki en güzel
çalışma ortamı –
Mutfak.
Mutfak, evinizin merkezini teşkil eder. Konfor ve tasarım beklentilerinin verimli iş akışları ile buluştuğu yerdir. Keyifle yemek
yapabilmeniz için her şey kolaylıkla elinizin altında olmalıdır.
hansgrohe’nin fonksiyon ve estetik bakımından mükemmel bir
uyum içinde olan bu ürünleri, yepyeni bir deneyim sunuyor.
Yenilikçi eviye ve bataryalarıyla ve mutfaktaki işlerinizi tümüyle
değiştirecek yepyeni kombinasyonlarla tanışın. Mutfak aksesuarlarımıza da bir göz atmayı unutmayın: Çünkü küçük çözümler bile iş akışınızı kolaylaştırır.

PRATİK AKSESUARLAR:
hansgrohe küçük yardımcılarının
mutfağınızda son derece yararlı olduğunu ve dokunsal, görsel ve işlevsel
çekiciliğini artırdığını kanıtladı. Yeni
hansgrohe sıvı sabunlukları, her biri
ortamınıza uygun şekilde uyum sağlayacak şekilde üç tasarım ve üç yüzey
şeklinde sunulmaktadır.

COMFORTZONE:
Eviyede daha fazla alanın tadını çıkarın.
ComfortZone, mutfak armatürlerinin farklı
yükseklikleri ve döner işlevi sayesinde size
daha fazla alan sunar. Böylece, tencere,
büyük sürahiler ve su şişeleri gibi yüksek kapları daha kolay doldurabilir veya
temizleyebilirsiniz.
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Eviye bataryası
Aquno Select M81 mutfak bataryaları, sundukları benzersiz, yenilikçi ve pratik iş akışı
ile eviye başında suyun verimli şekilde kullanılabilmesini sağlar. Bataryanın eşsiz tasarımı,
suyun yepyeni bir şekilde akışını sağlayan
optimum koşulları sunmaktadır. SatinFlow ile
sunulan yenilikçi, geniş su akışı, bugüne dek
benzeri görülmemiş olmasıyla öne çıkmaktadır. SatinFlow sayesinde sebze ve meyveler
yumuşak bir su akışı ile yıkanır, büyük tencere ve tavalar su sıçratmadan temizlenir ve
el yıkarken gereğinden fazla su harcanması
önlenir. Özel olarak tasarlanmış çok fonksiyonlu süzgeç ile bütünlük kazanan çözüm
sayesinde yemek hazırlamak hiç bu kadar
kolay olmadı. Mutfakta mükemmeli keşfedin.

YE N

Aquno Select M81
Tek kollu eviye bataryası 250,
spiralli, 2jet
Dönüş alanı 60°/110°/150°
# 73836, -000, -670, -800

İ

YE N

İ

Aquno Select M81
Tek kollu eviye bataryası 170,
spiralli, 3jet
Dönüş alanı 60°/110°/150°
# 73837, -000, -670, -800

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Mutfağınızdaki etkileyici görünüm ve yenilikçi
teknolojiler sayesinde mutfak çalışmalarınız
keyifli geçecek. Metris M71 ve Talis M51’de
akıllı çok işlevli, rahat bir tasarım bulacaksınız. Temizlemesi kolay QuickClean veya
uygun bir butona basarak suyu kesmenizi ve
yeniden başlatmanızı sağlayan uygun Select
gibi yenilikçi teknolojilerden yararlanın.
ComfortZone sayesinde büyük tencere ve
kapları kullanırken daha fazla hareket özgürlüğüne sahipsiniz. Metris M71’i SoftCube
tasarımıyla ve Talis M51’i yuvarlak gövde
yapısından tanıyabilirsiniz. Bu şekilde yemek
pişirmek eğlenceli hale gelir.

Metris M71
Tek kollu eviye bataryası 320,
çekilebilir el duşu, 2jet
Dönüş alanı 110°/150°
# 14820, -000, -800

Metris Select M71
Tek kollu eviye bataryası,
çekilebilir el duşu ile
Dönüş alanı 110°/150°
# 73820, -000, -800

Metris M71
Tek kollu eviye bataryası 320,
çekilebilir gaga, 1jet
Dönüş alanı 110°/150°
# 14821, -000, -800

Metris Select M71
Tek kollu eviye bataryası 320, 1jet
Dönüş alanı 110°/150°/360°
# 14883, -000, -800

Talis M51
Tek kollu eviye bataryası 200,
çekilebilir el duşu, 2jet
Dönüş alanı 110°/150°
# 72813, -000, -800

Talis M51
Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet
Dönüş alanı 110°/150°/360°
# 72810, -000, -800

Talis Select M51
Tek kollu eviye bataryası
çekilebilir el duşu ile
Dönüş alanı 110°/150°
# 72823, -000, -800

Talis Select M51
Tek kollu eviye bataryası 300, 1jet
Dönüş alanı 110°/150°/360°
# 72820, -000, -800

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Eviye bataryası
Mutlaka mutfağınızda daha fazla zaman
geçirmek istersiniz. Belirleyici faktör, doğru
mutfak armatürünün seçimidir. Talis M52,
mekanın durumuna mükemmel uyum sağlar.
Entegre transfer fonksiyonu sayesinde pencere önü montajı için de uygundur. Temel
modellere ek olarak, dışarı çekilebilir fonksiyonlu seçenekleri de vardır. Tasarım basit pin
kolu ile karakterizedir. “Taviz vermeyen bir
tasarım dili” dendiğinde akıllara gelen Talis
M54, üç farklı temel form ile temin edilebilir: Kuğu batarya, L batarya ve U batarya.
Bu form seçenekleri sayesinde mutfak asma
dolap altı veya klasik mutfak tezgâhı için
uygun bir model her zaman bulunabilir.

Talis M52
Tek kollu eviye bataryası 220, pencere
önü montaj, çekilebilir el duşu, 2jet
Dönüş alanı 150°
# 14877, -000

YE N

Talis M54
Tek kollu eviye bataryası 210,
çekilebilir el duşu, 2jet
Dönüş alanı 60°/110°/150°/360°
# 72800, -000, -670, -800

İ

Talis M52
Tek kollu eviye bataryası 170, 1jet
Dönüş alanı 150°
# 32851, -000

Talis M52
Tek kollu eviye bataryası 170,
çekilebilir el duşu, 2jet
Dönüş alanı 150°
# 32841, -000

Talis M52
Tek kollu eviye bataryası 270, 1jet
Dönüş alanı 110°/150°/360°
# 14870, -000

İ

YE N

Talis M54
Tek kollu eviye bataryası U 220, 1jet
Dönüş alanı 60°/110°/150°/360°
# 72806, -000, -670, -800

Talis M54
Tek kollu eviye bataryası 270,
çekilebilir gaga, 1jet
Dönüş alanı 60°/110°/150°/360°
# 72808, -000, -670, -800

YE N

İ

YE N

İ

Talis M54
Tek kollu eviye bataryası 270, 1jet
Dönüş alanı 60°/110°/150°/360°
# 72840, -000, -670, -800

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Focus M41 serisinin mutfak armatürleri, estetik ve pratikliği zamansız bir tasarımda birleştiriyor. Kombinasyon halinde güçlüdürler
ve modern mutfaklara optimum şekilde uyum
sağlarlar. Düz kol, hassas çalışmaya izin verir.
Cazip bir fiyata bir konfor mucizesi. Mutfağınızdaki yaşam ne kadar farklı olursa olsun,
yeni Focus M42 serisi gelişmiş konfor ve
modern tasarım sağlar ve kolay değişim için
birçok imkan sunar. Çok sayıda fonksiyonel
detay, günlük yaşamınızda sorunsuz bir akış
sağlar. Bu durum, ComfortZone’un farklı yükseklikleri, 360 dereceye kadar dönüş aralığı
ve dışarıya çekilme fonksiyonu ile sağlanır.

YE N

İ

YE N

Focus M41
Tek kollu eviye bataryası 240,
çekilebilir el duşu, 2jet
Dönüş alanı 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

YE N

İ

Focus M42
Tek kollu eviye bataryası 220,
çekilebilir el duşu, 2jet
Dönüş alanı 360°
# 71800, -000, -800

İ

YE N

Focus M41
Tek kollu eviye bataryası 280, 1jet
Dönüş alanı 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41
Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet
Dönüş alanı 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800

YE N

İ

İ

Focus M41
Tek kollu eviye bataryası 160, 1jet
Dönüş alanı 360°
# 31806, -000, -800

YE N

Focus M42
Tek kollu eviye bataryası 150,
çekilebilir gaga, 1jet
Dönüş alanı 120°
# 71814, -000, -800

Focus M42
Tek kollu eviye bataryası 120, 1jet
Dönüş alanı 360°
# 71806, -000, -800

İ

YE N

İ

Focus M42
Tek kollu eviye bataryası 100, 1jet
Dönüş alanı 360°
# 71808, -000, -800

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Eviye bataryası
Zevkinize tam uygun olarak Logis M31 de
ön plana çıkmaktadır. Düşük bir fiyata en iyi
kaliteyi sunar. Bu mutfak armatürleri ile kişisel
tercihlerinize göre farklı çeşitler arasından
seçim yapabilirsiniz. Yeni armatürünüze hoş
geldin diyebilirsiniz.

Logis M31
Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet
Dönüş alanı 110°/150°/360°
# 71835, -000

Logis M31
Tek kollu eviye bataryası 160, 1jet
Dönüş alanı 360°
# 71832, -000

Logis M31
2-volanlı eviye bataryası 220, 1jet
Dönüş alanı 110°/150°/360°
# 71280, -000

Logis M31
Tek kollu eviye bataryası duvardan
kısa gaga, 1jet
Dönüş alanı 220°
# 71836, -000

Diğer ürünler için hansgrohe.com.tr
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Aksesuarlar
Bakımlı bir mutfak sizi yemek pişirmeye ve
hazırlamaya davet ediyor. Her şey en iyi
şekilde ulaşılabilir ve hijyeniktir. Bu amaç
için, doğrudan mutfak eviyesine ve tezgah
üstü mutfak armatürünüze uyan pratik bir
sabunluk bulunmaktadır. Son işlemlerde
krom ve paslanmaz çelik yüzeyler arasında
seçim yapabilir ve rozet şeklindeki SoftCube
veya yuvarlak şekil arasında seçim yapabilirsiniz. Mutfak armatürünüzü tasarımla seçin.
Sıvı sabunluk döndürülebilir ve kolay çalışan
pompa uygulaması sayesinde çok kullanışlıdır. Eviyenizdeki iş akışı daha da iyi olacak.

YE N

İ

A71 Sıvı sabunluk
# 40468, -000, -670, -800

YE N

İ

F14 Çok fonksiyonlu süzgeç
# 40963000

YE N

İ

A51 Sıvı sabunluk
# 40448, -000, -670, -800

YE N

YE N

A41 Sıvı sabunluk
# 40438, -000, -670, -800

İ

F15 Kesme tahtası, ceviz
# 40960000

İ

YE N

İ

F16 Kesme tahtası, meşe
# 40961000

hansgrohe eviyeleri: Genel mutfak seçeneklerini keşfedin
Mutfak armatürünüzü seçtiğiniz yüksek kaliteli hansgrohe eviye ile birleştirin. Eviyelerimiz paslanmaz çelik veya
doğal granit SilicaTec olarak 2 alternatiftedir. Daha fazla bireysellik için, üç farklı renk seçeneğiyle SilicaTec eviyeler
bulunmaktadır.
hansgrohe eviye ve eviye kombinasyonları www.hansgrohe.com.tr/mutfak adresinde bulunabilir.
SilicaTec:

Grafit siyah

Paslanmaz çelik:

Taş grisi
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Beton girisi

paslanmaz çelik

Yüksek p
 erformans
ile birleşen
derin rahatlık
hansgrohe ile su ile en güzel anları yaşayabilirsiniz. Su unsuru ayrılmaz bir şekilde spor konusu ile bağlantılıdır. hansgrohe ürünleri,
maksimum performansın zorluklarına odaklanmaya yardımcı olur ve
yorucu bir günün ardından rahatlama ve en iyi yenilenmeyi sunar:
Duşta motivasyon ve ödül, her gün en üstün performansı gösteren üst
düzey sporcular tarafından tercih edilmektedir.
hansgrohe, 2017’den beri banyoda ve mutfakta hansgrohe ürünleri gibi kitleleri heyecanlandıran özellikle dinamik ve yenilikçi bir
spor dalı olan birinci sınıf bisiklet takımı BORA-hansgrohe’nin resmi
sponsorudur.
Ekibimizle birlikte, hansgrohe ürünleri aktif müşterilerimize mümkün
olan en iyi duş deneyimini sunabilmek için test edilmiş ve daha da
geliştirilmiştir. Bir hansgrohe marka elçisi olarak, BORA-hansgrohe
ekibi, dünya çapında yılda yaklaşık 300 gün yarıştadır. Sporcularımızın nerede ve ne zaman yarıştıklarını, BORA-hansgrohe.com
adresinden ve hansgrohe ve BORA-hansgrohe ekibinin sosyal medya
hesaplarından öğrenebilirsiniz.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.com.tr
borahansgroheofficial
hansgrohe
PeterSagan
borahansgrohe
hansgrohe

UCI bisiklet yarışlarında BORA-hansgrohe takımına
dünya şampiyonluğunu üç kez kazandırmış olan
Peter Sagan.
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TEKNOLOJILER:

Su akışını sadece bir buton
dokunuşuyla düzenler:
açıp kapama özelliğini
ve su akış türünü kolayca
ayarlayabilirsiniz.

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

Suyu bol miktarda hava ile birleştirir. Yumuşak, sıçratma yaratmayan su spreyleri ve zengin
dopdolu duş damlaları.

Silikon çubukları hafifçe ovarak kireç artıklarını kolayca
temizleyebilirsiniz.

Hot

Cool
Start

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

Cool

Lavabo ve batarya arasındaki kişisel kullanılabilir alanı
tanımlar. Her müşteriye uyan
çözümler.

Batarya kolu orta konumda iken
soğuk su akmaya başlar. Sıcak
suyu sadece ihtiyacınız olduğunda tüketirsiniz.

Kontrollü soğuk su akışı ile
soğutmadır ve böylece ısınmayı
önler Daha güvenli duşlar için.

Yumuşak saran mikro damlacıklar sayesinde unutulmaz bir duş
deneyimi.

Etkili duş almak için yoğun mikro
incelikte damlalar.

Saçlarınızı yıkamak için ideal
dolu dolu bir duş yağmuru.

Vücudun her bölgesine keyif
veren muazzam duş keyfi.

Hava ile zenginleştirilmiş damlalarla yumuşak bir yağmur duşu.

Geniş su akışı tüm vücudunuzu
yumuşak damlalarla kaplar.

Sizi aktive edecek ve uyandıracak yoğun su jeti.

Tazeleyen yoğun duş yağmuru.

Vücudun algılama duyarlılığını
artırmak için onu sarmalayan
yumuşak su spreyi.

Nazik duş damlalarının ve
dinamik spreyin ahenkli
kombinasyonu.

Yoğun etkili masaj spreyi.

Zorlu bir günün ardından
yeni enerji.

Rahatlatıcı anlar için noktasal
akış türü.

Cömert akışla kaplanmak için
güçlü bir şelale akım duş spreyi.

Yumuşak spreyin bol akışı.

SPREY MODLARI:

Massage

Tüm vücudunuz için canlandırıcı
masaj spreyi.

YÜZEY KAPLAMALARI:
Sekiz hane uzunluğunda kaplamayı gösteren sipariş numaraları,
Örneğin 28500, - 000 = Krom

-000
KROM

-090
KROM ALTIN
GÖRÜNÜM

-140
MAT BRONZ

-340
MAT SIYAH
KROM

-400
BEYAZ KROM

-450
BEYAZ

-600
SIYAH KROM

-670
SATİN SİYAH

-700
SATİN BEYAZ

-800
PASLANMAZ
ÇELİK

-990
PARLAK ALTIN
OPTİK

Daha fazlasını
keşfetmek için online
kayıt yaptırın, daima
güncel kalın.
Daha fazlasını öğrenmek mi istiyorsunuz?
Online kayıt yaptırın, hansgrohe’nin yeniliklerini ilk öğrenen siz olun. Sizi bilgilendirmekten
memnuniyet duyarız!
Sadece kodu tarayın
ve kaydolun.

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

hansgrohe’yi sosyal medyada ve online keşfedin.
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