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Editoryal

Su ile  
en güzel  
anlar
“Ev” kavramının yeni anlamı
Geçtiğimiz yıl birçok insan, bizi uzun yıllardır motive eden bir gerçeği 
fark etti: evimizde kendimizi iyi hissedebileceğimiz rahatlatıcı mekan-
lara sahip olmanın ne kadar önemli olduğu. Her ayrıntının düşünüldü-
ğü, güzel ve kaliteli olduğu için bizi her zaman dengede hissettiren ve 
güzel anlar yaşatan ortamlar. Zevkle geri çekilip zaman geçirebilece-
ğimiz mekanlar. Bizim için bu, doğru yolda olduğumuza dair bir ka-
nıttır. Yanınızdayız ve her zaman yanınızda kalacağız. Hem dijital 
ortamda hem de gerçekte.

İyi hissettirecek inovasyonlar
Bu yıl su ile etkileşiminizi yepyeni bir seviyeye taşıyacak yenilikleri 
keşfedin. İnovasyon, tasarım, kalite ve sorumluluk olan baş-
lıca değerlerimizi göz önünde bulundurarak banyolar ve mutfaklar 
için heyecan verici ve etkileyici çözümler geliştirdik. Bunu yaparken, 
bütün kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate aldık ve sizin için en iyi ve en 
innovatif ürünleri geliştirdik. Bunlardan biri, her büyüklükteki banyoya 
yepyeni bir duş deneyimi sunan yenilikçi PowderRain spreye sahip 
Pulsify S duş çözümüdür. Bir diğeri, banyoda daha fazla hareket öz-
gürlüğü sağlayan Finoris armatür modelidir. Heyecan verici diğer 
inovasyonlar arasında bütün duyulara hitap eden RainTunes duş de-
neyimi*, Jocolino çocuk duşu, esnek eşya düzenleme/saklama sistemi 
WallStoris ve her duşa her açıdan mükemmel uyum sağlayan 
RainDrain duş gideri bulunmaktadır.

İnsan odaklı çözümler
hansgrohe bir yaşam markasıdır. Dinlendirici, canlandırıcı ve güveni-
lir ürünlerimizin her biri, günlük yaşamları kolaylaştırmak ve iyi hisset-
tiren deneyimler ile zenginleştirmek için Almanya’nın Kara Orman 
bölgesindeki tutkulu uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Ürünlerimiz, 
sadece belirli noktaları geliştiren fikirlerden ibaret olmayıp, her açı-
dan bütün ve tam çözümlerdir. Bu sayede yaşamın bir parçası olabil-
mektedirler. Markamızı farklı kılan nitelik de budur: İnsanı iyi hissettir-
mek birinci önceliğimizdir.

*RainTunes, yalnızca belirli ülkelerde temin edilebilir.
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hansgrohe markası

Tasarım – ayrıcalıklı  
ürünler geliştirmek

İhtiyaçlarınızı her zaman ön planda tutuyoruz. Sektörümüzde önde 
gelen bir şirket olarak sürekli yeni teknolojiler üzerinde çalışarak, 
günlük yaşamınızda ve su ile geçirdiğiniz özel anlarda ihtiyaçlarınızı 
karşılayacak banyo ve mutfak ürünleri sunabilmeyi amaçlıyoruz. Bir 
duşun veya armatürün görünümü, işlevleri ve malzemeleri bizde her 
zaman birinci sınıftır. Aynısı, ürünlerimizin çıkardıkları sesler için de 
geçerlidir. Şirketimizin sprey laboratuvarında çalışan akustik uzman-
ları, suyun ideal sesini araştırmaktadır. Detaylara gösterilen bu özen, 
sahip olduğumuz 15.000’den fazla aktif patent yenilikçi yaklaşımımı-
zı yansıtmaktadır. Tüm bunlardaki amacımız, size banyoda daha faz-
la konfor, güvenlik ve memnuniyet sunabilmektir.

Hem güzel hem de işlevsel olan çözümler, insanın hem kalbine hem 
de aklına hitap eder. Aynı şey, güzel ve işlevsel banyo ürünleri için de 
geçerlidir. Tasarım otoriteleri tarafından sürekli ödüle layık görülen 
ürünlerimiz, geçici trendleri her zaman geri bırakmaları ve güvenli 
birer yatırım olmalarıyla dikkat çekmektedir. Dünya çapında önemli 
projelerde yer almamız bunun kanıtıdır. İyi tasarımlar fark yaratır ve 
kullanıcıya devamlı daha iyi deneyimler sağlar. Phoenix Design ile 
30 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışan hansgrohe, aldığı 600’den 
fazla üstün tasarım ödülü sayesinde, günümüzde sektörün önde gelen 
tasarımlarını geliştiren bir lider konumundadır.

Yenilikçilik: Bizi ilerleten 
yaklaşımdır

Değerlerimiz –  
sizin zevkinizdir
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Uzun süre zevkle kullanabileceğiniz banyo ürünleri mi istiyorsunuz? 
Aradığınızı bizde bulabilirsiniz. Müşterilerimize her zaman en yüksek 
kaliteyi sunmak, hansgrohe’nin kurumsal felsefesinin ayrılmaz bir par-
çasıdır. 120 yılı aşkın bir süredir ürettiğimiz ürünlerin yüksek standar-
dını, dünyanın farklı yerlerinde bulunan tüm tesislerimizde uyguladığı-
mız kapsamlı kalite yönetim sistemimiz ile koruyoruz.
Kalitemize güvendiğimiz için, yasal garanti süresinin ötesine geçerek 
5 yıl ürün garantisi* ve 15 yıl satış sonrası hizmet garantisi veriyoruz.

Bu garanti, hansgrohe.com.tr/servis/uretici-garantisi adresinde II b altında belirtilmiş 
ürünler hariç tüm hansgrohe ürünleri için geçerlidir.

Kalite – en uzun ürün  
ömrü için en  
yüksek standartlar

Sorumluluk almak –  
sürdürülebilir davranmak

Gündemimizde üç başlıca konu bulunmaktadır: ticarette, sosyal ilişki-
lerde ve çevre bilincinde sorumlu davranmak. Günümüzde sahip ol-
duğumuz başarıyı gelecekte de sürdürebilmemiz, yalnızca bu tür ileri 
görüşlü bir şirket kültürü ile mümkündür. Dünyanın çeşitli yerlerinde 
bulunan tesislerimizde, uzun yıllardır sorumlu bir şekilde düşünüyor ve 
davranıyoruz. Bu, hem çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz, hem insan-
lara yaklaşımımız, hem de kaynak kullanımımız için geçerlidir. 
Hansgrohe olarak, şu anda gündemimizde iklimi koruma konusunda 
atacağımız dev bir adım bulunuyor. Hedefimiz, 2030 yılına kadar 
hem şirketimizin tümünü hem de ürünlerimizin iklim nötr olmasını sağ-
lamaktır. Kullandığımız ham maddelerin, ambalajların, lojistiğin ve 
tüm ürünlerin de iklim nötr olmasını bu adımı atarken göz önünde 
bulunduruyoruz.

Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojimiz ile ne kadar su tasarruf ettiği-
nizi, su tasarrufu hesaplayıcımız ile hesaplayabilirsiniz. hansgrohe su 
tasarrufu hesaplayıcısı, hangi ürünler ile paradan tasarruf edip de-
ğerli kaynaklarımızı koruyabileceğinizi hemen araştırabildiği için, 
hem küçük ölçekli ev tüketicileri hem de büyük ölçekli kurumsal tüke-
ticiler için son derece ilgi çekicidir.
hansgrohe.com.tr/servis/su-tasarrufu-hesaplayicisi
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FinishPlus yüzeyler ile  
bireyselliği keşfedin
İster kırsal alanda yaşayalım ister şehirde, ister tek başımıza ister ai-
lemizle; her birimizin günü banyoda başlar ve banyoda biter. Ve her 
birimiz kişiliğimizi ifade etmeyi severiz. FinishPlus sayesinde kişiliğini-
zi istediğiniz şekilde ve yerde yansıtabilirsiniz.

Günümüzde banyolar giderek kullanıcısının tarzını yansıtıyor. Rahat-
latıcı bir ortam olan banyonun, tüm duyulara giderek daha fazla hi-
tap etmesi bekleniyor. Bu, banyonun estetiği için de geçerli. Bu ne-
denle mat renklere ve metalik tonlara sahip beş FinishPlus yüzey 
tasarımı geliştirdik. Bu tasarımların amacı, klasik kromdan daha fazla 
stil ve tasarım seçeneği sunabilmektir. Yüksek kaliteli yüzey tasarımla-
rı, çeşitli tasarım olasılıkları sunmanın yanı sıra kendi stilinizi de yan-
sıtabilmenizi sağlar.

*Ocak 2021’de bağımsız taraflarca yapılan ovarak aşındırma testleri, PVD kaplamanın 55 yıllık  
bir ömre sahip olduğunu göstermiştir (günlük temizliğinin hansgrohe’nin temizlik tavsiyeleri doğrultusunda yapılması durumunda). 
**Ocak 2021’de bağımsız taraflarca yapılan ovarak aşındırma testleri, boya kaplamanın 27 yıllık  
bir ömre sahip olduğunu göstermiştir (günlük temizliğinin hansgrohe’nin temizlik tavsiyeleri doğrultusunda yapılması durumunda).

Fiziksel buhar biriktirme teknolojisi uygulanarak mole-
küllerin bir vakumlu kaplama işlemiyle teker teker birik-
tirilmesiyle oluşturulan PVD tabaka, mükemmel renklere 
sahip dayanıklı bir yüzey oluşturulmasını sağlar.

Test edilmiş, uzun yıllar 
boyunca dayanıklı 
uzun ömürlü yüzey

Mat Siyah 
Krom

Satin beyaz  
(2 katman)

Mat Bronz Satin siyah  
(1 katman)

Parlak  
Altın Görünüm

Test edilmiş, uzun yıllar 
boyunca dayanıklı 
uzun ömürlü yüzey

hansgrohe’nin birinci 
sınıf PVD kaplaması, 
aşınmalara karşı 50 yıl 
korumaya sahiptir*

hansgrohe’nin özel 
boya kaplaması, 
aşınmalara karşı 25 yıl 
korumaya sahiptir**

Özel bir boya, dayanıklı ve yoğun bir yüzeyin 
oluşturulabilmesi için birkaç adımda uygulanır.

PVD  
kaplama

Boya  
kaplama

Pirinç

Nikel

Krom

FinishPlus

Pirinç

Nikel

Krom
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-700 Satin Beyaz
Cesur ve alışılmadık derecede iç açıcı

-670 Satin Siyah
Siyah-beyaz kontrastlar ve yalınlık

-990 Parlak Altın Optik
Olağandışı bir estetik, göz alıcı bir görünüm

-340 Mat Siyah Krom
Koyu renkli ve hafif yansıtıcı niteliğe sahip yüzey ile 
iddialı bir estetik

-140 Mat Bronz
Doğal yumuşak tonlar ve zarif nüanslar

-000 Krom
Zamansız klasik bir tasarımın narin zarafet ile 
buluşması
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Rainfinity

Duş keyfinin doruk noktası

Çok kez ödüllendirilmiş
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Duşlar

Duyulara hitap eden  
bir deneyim
Banyonuz, mola vermek için mükemmel bir yerdir. Rahat bir atmosfer-
de anın tadını çıkarmak ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için 
ideal bir mekandır. En dinlendirici yeri de duşun altıdır. PowderRain 
spreye sahip Rainfinity’nin altında su yalnızca başınıza ve omuzlarını-
za akmaz, binlerce mikro ince damlacıktan oluşan bir koza gibi tüm 
vücudunuzu sarar. Suyu bu şekilde yayabilmesi, inovatif sprey diski-
nin hafifçe içe doğru kavisli olmasından kaynaklanmaktadır. Bu saye-
de duşta benzersiz anların tadını çıkarabilmenizi sağlar.

El duşunda bulunan Select düğmesini kullanarak PowderRain, Intense 
PowderRain ve Mono sprey modları arasında kolayca geçiş yapabi-
lirsiniz. Tepe duşunda bulunan PowderRain, IntensePowderRain ve 
RainStream akış şekillerinin her biri kendine has bir güzelliğe sahiptir. 
Bu sprey modlarını, örneğin ShowerSelect veya RainSelect gibi sıva 
altına monte edilen hansgrohe termostatlarında bulunan düğme üze-
rinden ayarlayabilirsiniz. Rainfinity duş sistemi, nefis estetiği ve ayrı-
calıklı özellikleriyle son derece dinlendiricidir.

Duş gereçlerinizi bırakabileceğiniz bir yüzeye sahip, omuz 
seviyesindeki yeni duş, vücudu saran yepyeni bir duş dene-
yimi sunmaktadır. Örneğin saunadan sonra ferahlatabilir 
veya yatağa girmeden önce rahatlatabilir. Saçlarınızı ıslat-
maz ve üzerine duş gereçlerinizi bırakabilirsiniz.

PowderRain: Altı ultra küçük su çıkışı, akan suyu tende yumuşak 
dokunuşlarıyla harika hissettiren incecik mikro damlalara böler

Omuz hizasında  
rahatlama
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Rainfinity, inovatif duvar bağlantısı sayesinde 10° ila 30° 
eğimli olarak ayarlanabilir. İstediğinizde saçlarınızı ve yü-
zünüzü ıslatmadan rahatça duş alabilmeniz için. Rainfinity 
tepe duşu, duş dirseği kullanmadan sahip olduğu açılı du-
ruşuyla banyo tasarımlarında dikkat çekici bir görünüm 
sunmaktadır.

Rainfinity, kendisine hayran bırakan bir tasa-
rıma sahiptir. Modern yüzey rengine ve sade 
tasarımlı sprey diskine sahip geniş tepe ve el 
duşları, banyonun göz alıcı özellikleri olarak 
öne çıkıyor. Satin beyaz yüzey ve sprey disk-
lerinin grafit rengi, zarif bir kontrast oluştur-
maktadır.

Tamamen  
tercihinize bağlı

Tasarım  
meraklıları için

Bir bakışta:

• Alüminyum sprey alanının içe doğru hafifçe kavisli olan inovatif 
tasarımı, vücudu saran nefis bir duş deneyimi sunar

• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 
tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz

• PowderRain’in bedeni yumuşak bir şekilde saran mikro damlaları 
sayesinde eşsiz bir duş deneyimi

• Akış şeklini değiştirmek veya başka bir duş başlığını kontrol 
etmek için, yenilikçi Select düğmesine bir kez basmanız yeterli

• Benzersiz bir duş deneyimi için birden fazla sprey modu
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• EcoSmart teknolojisi ile donatılmış modeller ile  

%60’a kadar daha az harcarsınız
• Sıva üstü ve sıva altı modellere sahip kapsamlı bir ürün yelpazesi



Rainfinity
Tepe duşu 360 3jet, duvar bağlantısı ile  
# 26234,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 28,1 l/min

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Tepe duşu 360 1jet, duvar bağlantısı ile  
# 26230,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 21 l/min

 

Rainfinity
Tepe duşu 360 1jet  
# 26231,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 23,6 l/min

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

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

Duş dirseği Square 38.9 cm (resmi yok) 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Rainfinity
Tepe duşu 250 3jet, duvar bağlantısı ile  
# 26232, -000, -700 20 l/min 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Tepe duşu 250 1jet, duvar bağlantısı ile  
# 26226, -000, -700 19 l/min 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min

 

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

Tepe duşu 250 1jet EcoSmart  
# 26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 
9 l/min

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

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

Duş dirseği Square 38.9 cm (resmi yok) 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Rainfinity
Omuz duşu 500 1jet, duş rafı ile  
# 26243, -000, -700 

 

Rainfinity
Raf 500 
# 26844, -000, -700 

 

Rainfinity
Duş çıkış dirseği ve askı ile duş rafı sol, Porter 500  
# 26843, -000, -700 

Duş çıkış dirseği ve askı ile duş rafı sağ, Porter 500 
(resmi yok) 
# 26858, -000, -700 
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Rainfinity
Duş kolonu 360 1jet, ankastre montaj ile
▪ Rainfinity tepe duşu 360 1jet
▪ Rainfinity el duşu 130 3jet 
# 26842, -000, -700 19,6 l/min
Ankastre duş kolonu 360 1jet için iç set  
(resmi yok) 
# 26840180 

 

Rainfinity
El duşu 130 3 jet  
# 26864,  -00 0, -140, -340, -670,  

-700, -990 14 l/min

# 26865,  -000, -140, -340, -670,  
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Rainfinity
Baton El duşu 100 1jet 
# 26866,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 13,8 l/min

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

 

Rainfinity
Duş seti 130 3jet 90cm duş tiji ve sabunluk ile 
# 27671, -000 14 l/min 
# 27672, -000 EcoSmart 8 l/min 

Duş seti 130 3jet 150cm duş tiji ve sabunluk ile 
(resmi yok) 
# 27673, -000 14 l/min 
# 27674, -000 EcoSmart 8 l/min
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Duşlar

Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)’lık akış basıncında ölçülmektedir.
Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Rainmaker Select

Büyük ebatlı,  
rahatlatıcı yağmur duşu

Bir bakışta:

• Cömert ebatlara sahip tepe duşları, hafif ve zarif görünümleriyle 
banyo ambiyansına ahenkli uyum sağlar.

• Sprey modunu değiştirmek veya başka bir duş başlığını kontrol 
etmek için, yenilikçi Select düğmesine bir kez basmanız yeterli

• Banyo gereçlerinin yerleşimi için entegre edilmiş yüzeyi sayesin-
de yer kazandırır

• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 
kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz

• EcoSmart teknolojisi ile donatılmış modeller ile  
%60’a kadar daha az harcarsınız

Çok kez ödüllendirilmiş



Rainmaker Select
Tepe duşu 460 3 jet, duş dirseği ile  
# 24007, -400, -600 18 l/min 
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

İç set iBox universal (resmi yok)  
# 01800180

Tepe duşu 460 3 jet, tavan bağlantısı ile (resmi yok) 
# 24006, -400, -600 23 l/min 
# 24016, -400 EcoSmart

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

  

Rainmaker Select
Tepe duşu 460 1 jet, duş dirseği ile  
# 24003, -400, -600 19 l/min 
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Tepe duşu 460 1 jet, tavan bağlantısı ile (resmi yok) 
# 24002, -400, -600 21 l/min 
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

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

 

Rainmaker Select
Tepe duşu 460 2 jet, duş dirseği ile  
# 24005, -400, -600 18 l/min 
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180 

Tepe duşu 460 2 jet, tavan bağlantısı ile (resmi yok) 
# 24004, -400, -600 21 l/min 
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

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

  

Rainmaker Select
Tepe duşu 580 3 jet  
# 24001, -400, -600 20 l/min 
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180 

 

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

 

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

Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)’lık akış basıncında ölçülmektedir.
Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr



18

Raindance

Su bedeninizi bundan  
daha güzel bir şekilde saramaz

Bir bakışta:

• PowderRain’in bedeni yumuşak bir şekilde saran mikro damlaları 
sayesinde eşsiz bir duş deneyimi

• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 
tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz

• Sprey modunu değiştirmek veya başka bir duş başlığını kontrol 
etmek için, yenilikçi Select düğmesine bir kez basmanız yeterli

• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 
kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz

• EcoSmart teknolojisi ile donatılmış modeller ile  
%60’a kadar daha az harcarsınız

Çok kez ödüllendirilmiş
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Duşlar

Duş almak ferahlatmakla kalmaz, aynı zamanda birçok 
duygu uyandırır. Ödüllü el duşumuz ve PowderRain sprey 
modu sunan duş sistemimiz Raindance Select, duşta geçiri-
len anları duyulara hitap eden bir deneyime dönüştürür. 
Yenilikçi akış şekli PowderRain, binlerce mikro ince damla 
ile bedeni tümüyle sarar. Tıpkı yumuşak bir yaz yağmuru 
gibi.

Üç sprey modu sunan Raindance el duşu, sa-
hip olduğu Select düğmesi sayesinde bir akış 
şeklinden diğerine kolayca geçebilmenizi 
sağlar. Dinlendirici, uyarıcı veya ferahlatıcı 
bir duş deneyimi için.

Yumuşak  
ve benzersiz  
bir duş deneyimi

Düğmeye basa-
rak başlatabile-
ceğiniz duş keyfi



Raindance Select S
El duşu 150 3 jet 
# 28587, -000, -400 16,4 l/min 
# 28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min 

 

Raindance Select S
El duşu 120 3 jet, PowderRain 
# 26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min

 

Raindance Select S
El duşu 120 3 jet 
# 26530,  -000, -140, -340, -400, -670,  

-700, -990 15 l/min
# 26531,  -000, -140, -340, -400, -670,  

-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance Select S
Duş seti 120 3 jet, PowderRain, 65 cm duş barı ile 
# 27654, -000 11 l/min

Duş seti 120 3 jet, PowderRain, 90 cm duş barı ile 
(resmi yok) 
# 27667, -000 11 l/min

 

Raindance Select S
Duş seti 150 3 jet, 65 cm duş barı ve sabunluk ile 
# 27802, -000 16,4 l/min

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

 

Raindance Select S
Tepe duşu 300 2 jet, duş dirseği ile  
# 27378, -000, -400 17 l/min

Tepe duşu 300 2 jet, tavan bağlantısı ile (resmi yok) 
# 27337, -000, -400 17 l/min

 

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

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

 

Raindance Select S
Duş kolonu 240 1 jet, PowderRain, termostat ile
Duş kolu uzunluğu 460 mm
Döner duş dirseği
▪ Raindance S Tepe duşu 240 1jet PowderRain
▪ Raindance Select S El duşu 120 3jet PowderRain ´
▪ Ecostat Termostat Comfort
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min 
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Raindance Select E
El duşu 120 3 jet 
# 26520,  -000, -140, -340, -400,  

-670, -700, -990 14,4 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance Select E
El duşu 150 3 jet 
# 26550, -000, -400 16,4 l/min 
# 26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance E
Tepe duşu 300 1 jet, duş dirseği ile  
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Tepe duşu 300 1 jet, tavan bağlantısı ile (resmi yok) 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Raindance Select E
Duş kolonu 300 3 jet, ShowerTablet Select 300 ile 
Duş kolu uzunluğu 380 mm
▪ Raindance Select E Tepe duşu 300 3jet
▪ Raindance Select E El duşu 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Termostat 300
# 27127, -000, -400 19 l/min 

 

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

 

Raindance Select E
Duş seti 150 3 jet, 65 cm duş barı ve sabunluk ile 
# 27856, -000 16,4 l/min

Duş seti 150 3 jet, 90 cm duş barı ve sabunluk ile 
(resmi yok) 
# 27857, -000 16,4 l/min

 

Raindance Select E
Duş seti 120 3 jet, 65 cm duş barı ve sabunluk ile 
# 26620, -000, -400 14,4 l/min 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Duş seti 120 3 jet, 90 cm duş barı ve sabunluk ile 
(resmi yok) 
# 26621, -000, -400 14,4 l/min 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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Duşlar

Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)’lık akış basıncında ölçülmektedir.
Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Pulsify S

Yaşam dolu

Çok kez ödüllendirilmiş
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Duşlar

Her büyüklükteki  
banyo için benzersiz duş  
deneyimleri
Düşünmeyi bırakıp anın tadını çıkarın. Duşun altına geçip başka bir 
dünyaya dalın. Sabahları güne zinde başlayın ve akşamları günün 
stresini üzerinizden atın. Her seferinde kendinizi yeniden doğmuş gibi 
hissedin. Pulsify S size bu anları kendi banyonuzda yaşatır. Banyonu-
zun ne kadar büyük olduğu da hiç önemli değil. En küçük banyoda 
bile Pulsify S ile bedeninizi ve ruhunuzu bugüne dek hiç olmadığı 
kadar dinlendirebilirsiniz. Derli toplu ve şık bir ortamda özgürlüğü 
zirvede yaşayın.

Banyonuzu Pulsify S ile bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Son derece 
kompakt tasarımlı sistem her banyoya entegre edilebilir. Çeşitli bile-
şenlerden ve yüzeylerden kişiliğinize ve stilinize uygun olanı seçebi-
lirsiniz. Zamansız tasarımı, yüksek kalitesi ve akıllıca entegre edilmiş 
raf çözümleri sayesinde Pulsify S uzun yıllar boyunca iyi hissettirir ve 
sürdürülebilirlik ve güvenlik konularında yeni standartlar belirler. Hat-
ta EcoSmart teknolojisi ile donatılmış bir model tercih edecek olursa-
nız, geleneksel ürünlerden %60’a kadar daha az su tüketirsiniz.

Pulsify S’ı esnek raf sistemimiz WallStoris’in inovatif ve görsel olarak uyumlu rafları ile kombi-
ne edin.

Akıllıca entegre 
edilmiş raflar ile 
mükemmel bir 
duş deneyimi
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Kendinizi iyi hissedin. Pulsify S ve PowderRain ile iyi hissetmenin ne 
anlama geldiğini yeniden keşfedecek ve hem zihninizi hem de bede-
ninizi dinlendirebileceksiniz. PowderRain sayesinde su, teninizde mi-
nik yıldızlar gibi dans eden sayısız mikro damladan oluşan yumuşak 
bir pelerine dönüşür. Her duştan sonra kendinizi daha ferah ve daha 
hafif hissedeceksiniz. Her seferinde kendinizi daha canlı ve yeniden 
doğmuş gibi hissedin.

Yenilikçi Select teknolojimiz sayesinde, duş aldığı-
nız sırada suyun akış şeklini kolay ve rahat bir şekil-
de seçebilirsiniz. Her açıdan harika bir duş deneyi-
mi için farklı sprey modlarından istediğinize bir tek 
düğmeye basarak geçiş yapabilirsiniz.

PowderRain:  
İncecik mikro damlalar 
sayesinde eşsiz  
ve dinlendirici  
bir deneyim
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Duşlar

Pulsify S banyonuzu en özel mekanınıza dönüştürür. Çünkü burada 
kendinizi tamamen yenileyebilirsiniz. Sunulan seçenekler ve krom, 
satin siyah ve satin beyaz yüzeyler sayesinde kendinize özel bir gö-
rünümü tam hayal ettiğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Duş kolonları gibi 
sıva üstü montajlı ürünlerin yanı sıra sıva altı montajlı çözümler de 
seçebilirsiniz.

Sunulan özelleştirme  
seçenekleri sizin kadar  
çok yönlü
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Bir bakışta:

• Her büyüklükteki banyoya uygun modern ve silindirik bir tasarım
• PowderRain’in bedeni yumuşak bir şekilde saran mikro damlaları 

sayesinde eşsiz bir duş deneyimi
• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 

tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz
• Sprey modunu değiştirmek veya başka bir duş başlığını kontrol 

etmek için, yenilikçi Select düğmesine bir kez basmanız yeterli
• Banyo gereçlerinin yerleşimi için entegre edilmiş yüzeyi sayesin-

de yer kazandırır
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• EcoSmart teknolojisi ile donatılmış modeller ile  

%60’a kadar daha az su tüketirsiniz
• Sıva üstü ve sıva altı modellere sahip kapsamlı bir ürün yelpazesi

EcoSmart teknolojimizi tercih edin ve hem sudan hem de enerjiden 
tasarruf edin. Üstelik alışmış olduğunuz duş keyfinden ödün verme-
den. EcoSmart su tüketimini %60’a kadar azaltır ve bu sayede sürdü-
rülebilir tasarruf sağlar. Pulsify S, EcoSmart sayesinde güvenilir bir 
yatırıma dönüşür. Entegre edilmiş sıcaklık ve hacim kontrolü ile bera-
ber, değerli su kaynaklarımızın tadını en güzel şekilde ve sorumluluk 
bilinciyle çıkarın.

EcoSmart teknolojimiz sa-
yesinde duş alırken  
vicdanınız da rahat etsin



Pulsify S
Tepe duşu 260 2jet duvar bağlantısı ile  
# 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min 
# 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180 

  

01/2023’den itibaren

Pulsify S
Tepe duşu 260 1jet  
# 24140, -000, -670, -700 12,3 l/min 
# 24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min

Duvar bağlantısı tepe duşu 260 için (resmi yok) 
# 24149, -000, -670, -700 

  

01/2023’den itibaren

Pulsify S
Tepe duşu 105 1jet  
# 24130, -000, -670, -700 11,7 l/min 
# 24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min

Duvar bağlantısı tepe duşu 105 için (resmi yok) 
# 24139, -000, -670, -700 

  

Pulsify S Select
El duşu 105 3jet Activation  
# 24100, -000, -670, -700 11,5 l/min 
# 24101, -000, -670, -700 EcoSmart 8,5 l/min

 

Pulsify S Select
El duşu 105 3jet Relaxation  
# 24110, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24111, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

 

Pulsify S
El duşu 105 1jet  
# 24120, -000, -670, -700 13,5 l/min 
# 24121, -000, -670, -700 Green 5,7 l/min

 

Pulsify S Select
Duş seti 105 3jet Relaxation, 65 cm duş barı ile  
# 24160, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

Duş seti 105 3jet Relaxation, 90 cm duş barı ile 
(resmi yok) 
# 24170, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
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Pulsify S
Duş kolonu 260 2jet, ShowerTablet Select 400 ile
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
▪ Pulsify S 260 Tepe duşu 2jet
▪ Pulsify S 105 El duşu 3jet Relaxation
▪ ShowerTablet Select 400
# 24240, -000, -670, -700 12,9 l/min 
# 24241, -000, -670, -700 EcoSmart 

 

01/2023’den itibaren

Pulsify S
Duş kolonu 260 1jet, ShowerTablet Select 400 ile 
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
Duş dirseği 398 mm
Döner duş dirseği
▪ Pulsify S 260 Tepe duşu 1jet
▪ Pulsify S 105 El duşu 3jet Relaxation
▪ ShowerTablet Select 400
# 24220, -000 10,9 l/min 
# 24221, -000 EcoSmart 

Duş kolonu 260 1jet, banyo termostatı ShowerTablet 
400 ile 
# 24230, -000 

 

 

01/2023’den itibaren

ShowerTablet Select
Banyo termostatı 400 aplike montaj  
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Duş termostatı 400 aplike montaj  
# 24360, -000, -670, -700
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Duşlar

Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)’lık akış basıncında ölçülmektedir.
Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Croma

Modern aile banyosunun 
çok yönlü üyesi

Bir bakışta:

• Güvenlik teknolojileriyle donatılmış modern tasarım:  
Çocuklu aileler için ideal

• Benzersiz bir duş deneyimi için birden fazla sprey modu
• Sprey modunu değiştirmek veya başka bir duş başlığını kontrol 

etmek için, yenilikçi Select düğmesine bir kez basmanız yeterli
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• EcoSmart teknolojisi ile donatılmış modeller ile  

%60’a kadar daha az su tüketirsiniz
• CoolContact, termostatın ısınmasını önleyerek duşta daha fazla 

güvenlik sağlar
• Sıva üstü ve sıva altı modellere sahip kapsamlı bir ürün yelpazesi

Çok kez ödüllendirilmiş
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Duşlar

Bir düğme üzerinden akış şekli değiştirilebilen, güzel tasarımlı bir duş 
başlığı mı arıyorsunuz? Geniş ve açısı ayarlanabilir bir tepe duşu mu? 
Yoksa mevcut banyonuza ilave edebileceğiniz bir duş sistemi mi? O 
zaman aradığınızı Croma duş serisinde bulabilirsiniz. Duş ve küvet 
için sunulan çok yönlü ürün yelpazesinden beğendiğiniz modelleri 
seçin ve suyun altında geçireceğiniz keyifli anların tadını çıkarın. 
 Croma, hem görünüşü hem de dokunuşu ile kendine hayran bırakıyor. 
Bu duşlar, modern tasarımları ve olağanüstü fiyat/performans oranla-
rıyla genç aileler için idealdir.

Bu emniyet teknolojisi sayesinde, su tesisatından 
termostata akan soğuk su hedefli olarak termos-
tatın yüzeyine yönlendirilir. Bu sayede termosta-
tın dış gövdesi daima serin kalır. Ek güvenlik ön-
lemi: Termostatın volanında bulunan SafetyStop 
özelliği, duştan yüksek sıcaklıkta suyun beklen-
medik bir şekilde akmasını önler.

Her ebatta  
duş keyfi

CoolContact çocuk-
ların ellerini korur



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

 

Croma Select E
El duşu Vario 
# 26812, -400 14,7 l/min 
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
El duşu 1 jet 
# 26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min 
# 26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 
9 l/min 
# 26816, -400 EcoSmart 7 l/min

 

Croma Select E
Duş seti Multi, 65 cm duş barı ile 
# 26580, -400 16 l/min 
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Duş seti Multi, 90 cm duş barı ile (resmi yok) 
# 26590, -400 16 l/min 
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
Duş seti Vario, 65 cm duş barı ile 
# 26582, -400 14,7 l/min 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Duş seti Vario, 65 cm duş barı ve sabunluk ile (resmi yok) 
# 26586, -400 14,7 l/min

Duş seti Vario, 90 cm duş barı ile (resmi yok) 
# 26592, -400 14,7 l/min 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

Croma Select E
SemiPipe Multi, termostat ile
▪ Croma Select E El duşu Multi
▪ Ecostat Termostat Comfort
# 27248, -400 16 l/min 
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Croma Select S
El duşu Vario 
# 26802, -400 14,7 l/min 
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select S
El duşu 1jet 
# 26804, -400 16 l/min 
# 26805, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26806, -400 EcoSmart 7 l/min

 

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

 

Croma Select S
Duş seti Multi, 65 cm duş barı ile 
# 26560, -400 16 l/min 
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Duş seti Multi, 90 cm duş barı ile (resmi yok) 
# 26570, -400 16 l/min 
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

 

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

  

Croma Select S
Duş kolonu 280 1jet, termostat ile 
Duş dirseği 400 mm
Döner duş dirseği
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
▪ Croma Tepe duşu 280 1jet
▪ Croma Select S El duşu Multi
▪ Ecostat Termostat Comfort 
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Duş kolonu 280 1jet, banyo termostatı ile (resmi yok) 
# 26792, -000 

 

Croma Select S
Duş kolonu 280 1jet termostat ve Raindance Select S 
120 3jet el duşu ile 
Duş dirseği 400 mm
Döner duş dirseği
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
▪ Croma Tepe duşu 280 1jet
▪ Raindance Select S El duşu 120 3jet
▪ Ecostat Termostat Comfort
# 26890, -140, -340, -670, -700, -990 14,5 l/min 
# 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min
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Duşlar

Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)’lık akış basıncında ölçülmektedir.
Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr



Croma E
Duş kolonu 280 termostatik 1jet 
Duş dirseği 340 mm
Döner duş dirseği
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
▪ Croma E Tepe duşu 280 1jet
▪ Croma Select E El duşu Multi
▪ Ecostat E Termostat
# 27630, -000 15 l/min 
# 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Duş kolonu 280 1jet termostatik banyo 
# 27687, -000 20,3 l/min

 

Croma
Duş kolonu 220 1jet, Reno 
Duş dirseği 400 mm
Döner duş dirseği
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
▪ Croma Tepe duşu 220 1jet
▪ Croma 100 El duşu Vario
 # 27224, -000 

 

Croma
Duş kolonu 220 1jet, termostat ile 
Duş dirseği 400 mm
Döner duş dirseği
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
▪ Croma Tepe duşu 220 1jet
▪ Croma 100 El duşu Vario
▪ Ecostat Termostat Comfort 
# 27185, -000 15 l/min
# 27188, -000 EcoSmart 

Duş kolonu 220 1jet, banyo termostatı ile 
# 27223, -000 

 

Croma
Tepe duşu 280 1jet  
# 26220,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 15,6 l/min
# 26221,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 EcoSmart 8,5 l/min
Duş dirseği 38.9 cm (resmi yok)  
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tavan bağlantısı 10 cm (resmi yok) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

  

Croma
Tepe duşu 220 1jet  
# 26464, -000 19 l/min 
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min

Tavan bağlantısı 10 cm (resmi yok) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

Duş dirseği 38.9 cm (resmi yok) 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Croma E
Tepe duşu 280 1jet  
# 26257, -000 18,3 l/min 
# 26258, -000 EcoSmart 8 l/min
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Croma 100
El duşu Multi 
# 28536, -000 19 l/min 
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Croma 100
El duşu Vario 
# 28535, -000 18 l/min 
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Croma 100
El duşu 1jet 
# 28580, -000 16 l/min 
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Croma 100
Duş seti Multi, 90 cm duş barı ve sabunluk ile 
# 27774, -000 19 l/min

 

Croma 100
Duş seti Vario, 65 cm duş barı ve sabunluk ile 
# 27772, -000 18 l/min 
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

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

 

Croma 100
Duş seti Mono, 65 cm duş barı ve sabunluk ile 
# 27717, -000 16 l/min

Duş seti Mono, 90 cm duş barı ve sabunluk ile (resmi yok) 
# 27724, -000 16 l/min
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Duşlar

Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)’lık akış basıncında ölçülmektedir.
Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Crometta

Cazip fiyata  
üstün tasarım

Bir bakışta:

• Yüksek kalite ve estetik görünümün, cazip fiyat/performans 
oranıyla buluşması

• Bu duş sistemi, mevcut tesisata kolayca monte edilebildiğinden, 
kiracılar için de son derece cazip bir seçenek

• Benzersiz bir duş deneyimi için birden fazla akış şekli
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• EcoSmart teknolojisi ile donatılmış modeller ile  

%60’a kadar daha az harcarsınız
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Duşlar

Duş keyfini her gün Crometta ile deneyimleyin. Montajı son 
derece basit olan ürünler sayesinde hansgrohe dünyasına 
adım atmak çok kolay. Modern EcoSmart teknolojisi, su 
tüketiminde sağladığı tasarruf ile dikkat çekiyor. Bakımı ko-
lay krom yüzey ise, ürüne uzun ömürlü kalite kazandırıyor. 
Duygularınızın akışına izin verin ve keyifli anların tadını 
çıkarın.

Günlük duş ritüellerinizi bir üst seviyeye kolayca taşımak için eski el 
duşunuzu bir Crometta Vario ile değiştirmeniz yeterli. Kendinizi nasıl 
hissettiğinize bağlı olarak Rain veya IntenseRain akış şekillerinden 
birini seçin ve duşunuzu yoğun veya yumuşak damlaların tadını çıka-
rarak alın. Bu duş sistemi, mevcut bağlantılara kolayca monte edilebi-
lir.

Cazip bir fiyata  
yüksek kalite

Duşunuzu kolayca  
değiştirerek yenileyin



Crometta E
Tepe duşu 240 1 jet  
# 26726, -000 18 l/min 
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Tepe duşu 240 1 jet, düşük basınç 21 l/min 
# 26722, -000

Duş dirseği E 38.9 cm (resmi yok) 
# 27446, -000 

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

Tavan bağlantısı E 300 mm (resmi yok) 
# 27388, -000 

  

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

Tepe duşu 240 1 jet, düşük basınç  
# 26725, -000 21 l/min

Duş dirseği 38.9 cm (resmi yok) 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

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

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

  

Crometta
El duşu Vario 
# 26330, -400 13,8 l/min 
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26336, -400 Green 5,7 l/min

 

Crometta
El duşu 1 jet 
# 26331, -400 14 l/min 
# 26333, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26334, -400 Green 5,7 l/min

 

Crometta
Duş seti Vario, 65 cm duş barı ile 
# 26532, -400 13,8 l/min 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26555, -400 Green 6 l/min

Duş seti Vario, 65 cm duş barı ve sabunluk ile (resmi yok) 
# 26553, -400 13,8 l/min

Duş seti Vario, 90 cm duş barı ile (resmi yok) 
# 26536, -400 13,8 l/min 
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Crometta
Duş seti 1 jet, 65 cm duş barı ile 
# 26533, -400 14 l/min 
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26554, -400 Green 6 l/min

Duş seti 1 jet, 90 cm duş barı ile (resmi yok) 
# 26537, -400 14 l/min 
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Crometta S
Duş kolonu 240 1 jet, termostat ile 
Duş dirseği 350 mm
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir 
▪ Crometta S Tepe duşu 240 1jet
▪ Crometta El duşu Vario
▪ Ecostat Termostat 1001 CL
# 27267, -000 16 l/min 
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Duş kolonu 240 1 jet, banyo termostatı ile 
# 27320, -000 
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Crometta S
Duş kolonu 240 1 jet, EcoSmart, 9 lt/dk, Reno 
Duş dirseği 350 mm
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir 
▪ Crometta S Tepe duşu 240 1jet
▪ Crometta El duşu Vario
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min 

 

Crometta E
Duş kolonu 240 1 jet, termostat ile 
Duş dirseği 350 mm
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir 
▪ Crometta E Tepe duşu 240 1jet
▪ Crometta El duşu Vario
▪ Ecostat Termostat 1001 CL
# 27271, -000 
# 27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min 

Duş kolonu 240 1 jet, banyo termostatı ile 
# 27298, -000 

 

Crometta E
Duş kolonu 240 1 jet, EcoSmart, 9 lt/dk, Reno 
Duş dirseği 350 mm
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
▪ Crometta E Tepe duşu 240 1jet
▪ Crometta El duşu Vario
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min 
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Duşlar

Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)’lık akış basıncında ölçülmektedir.
Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Vernis

Baştan aşağı konfor

Bir bakışta:

• Ortama uygun yuvarlak veya köşeli tasarım
• İdeal fiyat/performans oranı
• Benzersiz bir duş deneyimi için birden fazla akış şekli
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• EcoSmart teknolojisi ile donatılmış modeller ile  

%60’a kadar daha az harcarsınız
• Sıva üstü ve sıva altı modellere sahip kapsamlı bir ürün yelpazesi



Vernis Blend
El duşu Vario 
# 26270, -000, -670 15,2 l/min 
# 26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min  
# 26090, -000 Green 5,2 l/min

 

Vernis Blend
Duş seti Vario, Crometta 65 cm duş barı ile 
# 26275, -000 15,2 l/min 
# 26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min

 

Vernis Blend
Tepe duşu 200 1jet  
# 26271, -000, -670 12,4 l/min 
# 26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min 
# 26093, -000 Green 5,4 l/min

Tepe duşu 200 1jet LowPressure  
# 26095, -000 14,7 l/min

 

Vernis Shape
Tepe duşu 230 1jet  
# 26281, -000, -670 12,4 l/min 
# 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min 
# 26094, -000 Green 5,4 l/min

Tepe duşu 200 1jet LowPressure  
# 26096, -000 14,7 l/min

 

Vernis Blend
Duş kolonu 200 1jet, termostat ile 
Duş dirseği 400 mm
▪ Vernis Blend Tepe duşu 200 1jet
▪ Vernis Blend El duşu Vario
▪ Vernis Termostat
# 26276, -000, -670 15,9 l/min
# 26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26318, -000 Green 5,7 l/min

Duş kolonu 200 1jet, banyo termostatı ile 
# 26274, -000 20 l/min
# 26079, -000 EcoSmart 20 l/min

 

Vernis Shape
Duş kolonu 230 1jet Reno 
Duş dirseği 400 mm
▪ Vernis Shape Tepe duşu 230 1jet
▪ Vernis Blend El duşu Vario
# 26282, -000, -670 14,6 l/min
# 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
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Duşlar

Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)’lık akış basıncında ölçülmektedir.
Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Jocolino

Banyonuzu dünyanın en eğlenceli 
oyun alanına dönüştürün

Bir bakışta:

• Üç farklı hayvan tasarımı: Aslan, zebra ve timsah
• Hayvanların hareketli gözleri sayesinde yıkanmak daha da 

eğlenceli
• Minik ellere uygun ergonomik tutma şekli
• Benzersiz bir duş deneyimi için birden fazla sprey modu
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• Tercihe bağlı temin edilebilen çabuk bağlantı sistemi sayesinde 

el duşu kolayca değiştirilebilir



Jocolino 
Çocuk el duşu timsah 2jet 
# 28788570 11 l/min

 

Jocolino 
Çocuk el duşu zebra 2jet 
# 28787640 11 l/min

 

Jocolino 
Çocuk el duşu aslan 2jet 
# 28760210 11 l/min

 

Kolay montaj Seti DN15 
# 28346000 
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Duşlar

Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)’lık akış basıncında ölçülmektedir.
Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr

Yıkanma saatinin gelmesinden birçok çocuk hiç hoşlanmaz. Çocukla-
rın yıkanma saati, ebeveyn için de zorlu bir süreç olabiliyor; çünkü su 
yerine gözyaşı akabiliyor. Oysa ailecek geçirilen bu anlar eğlenceli 
anlara dönüşebilir. Biz, korkulan yıkanma saatini keyifli bir sürece dö-
nüştürüyoruz.

Hayvan şeklinde tasarlanmış yeni Jocolino el duşu, çocukların kalbini 
kazanmakla beraber dikkatlerini güzel şeylere çekiyor. Üç farklı hay-
van motifinden birini ister siz seçin ister çocuğunuz bir aslanla mı, tim-
sahla mı yoksa bir zebrayla mı duş almak istediğine kendi karar ver-
sin. Gözyaşı akacağına eğlenceli duş deneyimleri yaşansın.

3 neşeli hayvan tasarımı
2 benzersiz sprey modu
1 mutlu aile
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DogShower

Köpeklerin bayıldığı bir hansgrohe 
tasarımı

Bir bakışta:

• Köpeklere ve sahiplerine daha iyi bir yıkanma deneyimi sağla-
mak amacıyla özel olarak geliştirildi

• hansgrohe DogShower, köpeğin korkusunun azaltılmasında  
ve cilt tahrişinin önlenmesinde etkilidir

• Ergonomik tasarım
• Benzersiz bir deneyim için birden fazla sprey modu
• Akan suyun miktarı gerektiğinde artırılabilir
• Tercihe bağlı temin edilebilen çabuk bağlantı sistemi sayesinde  

el duşu kolayca değiştirilebilir

Ödüllü



Kolay montaj Seti DN15 
# 28346000 

 

DogShower
Köpek el duşu 150 3jet  
# 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min
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Duşlar

Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)’lık akış basıncında ölçülmektedir.
Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr

Yediği mamadan yattığı yere kadar, tüylü dostlarımız için her zaman 
en iyisini isteriz. Bu nedenle, satın aldığımız ürünlerin ihtiyaçlarını tam 
karşılayabilmesine dikkat ederiz. Peki, söz konusu duş olduğunda fark-
lı davranabilir miyiz? hansgrohe’nin inovatif ve köpek dostu çözümü 
DogShower’dan hem siz hem de tüylü dostunuz faydalanabilir.

DogShower, köpeği stres ve kaos yaşamadan yıkamanın yoludur. Fır-
çayı andıran ve okşama etkisi yaratan nozullar, kalın tüyleri daha iyi 
yıkar ve dört bacaklı dostunuza daha keyifli dakikalar yaşatır. Özel 
olarak geliştirilmiş düşük gürültülü üç akış şekli, köpeğin tüyleri, bacak-
ları, patileri ve zor ulaşılan veya hassas noktaları için idealdir. Köpek-
lerin banyo tutkularını yeni keşfetmelerine şaşırmamalı. Ne derler, bili-
yor musunuz? Mutluluk, ıslak bir burunla başlar ve sallanan bir 
kuyrukla devam eder.

Daha az stres  
ve daha az kaos 

Paw Sprey: Patilerin hassas temizliği için ide-
al olan yumuşak bir akış şekli.

Leg Sprey: Bacaklar ve hassas noktalar için. Fur Sprey: Kir ve şampuan durulamak için dol-
gun bir akış şekli.
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RainSelect

Daha fazla konfora  
geçiş yapın

Bir bakışta:

• İnce silüet, duvara entegre edilerek yer kazandırır
• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 

tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz
• Uzun ömürlü düğmeler: Baskıları alttan yapıldığı için silinmez
• Select teknolojisi ile donatılmış yenilikçi duş kontrolü üzerinden  

su akışı veya akış şekli kolayca ayarlanabilir
• Kontrol vanası döndürülerek istenen su miktarını kolay ve rahat 

bir şekilde ayarlanabilir
• Bağımsız su kesme fonksiyonu sayesinde temizliği kolaydır

Çok kez ödüllendirilmiş



RainSelect
Ankastre Termostatik 2 çıkış için  
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

İç set 2 çıkış için (resmi yok) 
# 15310180

 

RainSelect
Ankastre Termostat 3 çıkış için  
# 15381, -000, -700

İç set 3 çıkış için (resmi yok) 
# 15311180

 

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

İç set 4 çıkış için (resmi yok) 
# 15312180

 

RainSelect
Ankastre Termostat 5 çıkış için  
# 15384, -000, -700

İç set 5 çıkış için (resmi yok) 
# 15313180

 

RainSelect
Termostat ankastre montaj, 3 çıkış için  
# 15356, -000, -400, -600

İç set 3 çıkış için (resmi yok) 
# 15311180

 

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

İç set 2 çıkış için (resmi yok) 
# 15310180

 

RainSelect
Termostat ankastre montaj, 5 çıkış için  
# 15358, -000, -400, -600

İç set 5 çıkış için (resmi yok) 
# 15313180

 

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

İç set 4 çıkış için (resmi yok) 
# 15312180
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Termostatlar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr



48

ShowerSelect

Düğme üzerinden duş kontrolü

Bir bakışta:

• Her zevke ve stile uygun köşeli veya yuvarlak tasarım seçenekleri
• Banyoda sade bir ambiyans sağlayan derli toplu görünüm
• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 

tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz
• Silinmeyen baskılara sahip, uzun ömürlü düğmeler
• Select teknolojisi ile donatılmış yenilikçi duş kontrolü üzerinden  

su akışı veya akış şekli kolayca ayarlanabilir
• Tercih edilebilecek iki farklı teknoloji: termostat veya batarya

Çok kez ödüllendirilmiş



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

 

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

 

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

 

ShowerSelect S
Termostat ankastre montaj, 1 çıkış için  
# 15744, -000

 

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

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr

Sıva altına monte edilen iBox universal 
dahil değildir ve ayrı olarak sipariş 
edilmelidir
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ShowerTablet Select

Duş keyfini yaşayabileceğiniz 
daha geniş alan

Bir bakışta:

• Banyo gereçlerinin depolanması için entegre edilmiş 30, 40 veya  
70 cm uzunluktaki yüzeyi sayesinde yer kazandırır

• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 
tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz

• Select teknolojisi ile donatılmış yenilikçi duş kontrolü üzerinden  
su akışı veya akış şekli kolayca ayarlanabilir

• Kontrol vanası döndürülerek istenen su miktarını kolay ve rahat 
bir şekilde ayarlanabilir

• CoolContact, termostatın ısınmasını önleyerek duşta daha fazla 
güvenlik sağlar

Çok kez ödüllendirilmiş



ShowerTablet Select
Termostatik banyo 700 aplike  
# 13183, -000

 

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

 

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

 

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

 

ShowerTablet Select
Banyo termostatı 400 aplike montaj  
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Duş termostatı 400 aplike montaj  
# 24360, -000, -670, -700
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Termostatlar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Ecostat

Hızlı ve kolay bir şekilde daha 
fazla konfor ve güvenlik

Bir bakışta:

• CoolContact, termostatın ısınmasını önleyerek duşta daha fazla 
güvenlik sağlar

• Her banyo ambiyansına uyum sağlayan modern ve cazip tasarım
• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 

tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz
• Sıva üstü ve sıva altı modellere sahip kapsamlı bir ürün yelpazesi

Çok kez ödüllendirilmiş



Ecostat E
Termostatik banyo bataryası, Aplike  
# 15774, -000

 

Ecostat E
Termostatik duş bataryası, aplike  
# 15773, -000

 

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

 

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 E
Termostat ankastre montaj, 2 çıkış için  
# 15708, -000

 

Ecostat
Termostatik banyo universal aplike  
# 13123, -000

 

Ecostat
Termostatik duş universal aplike  
# 13122, -000

 

Ecostat S
Termostat ankastre montaj, 2 çıkış için  
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

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

 

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

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr

Sıva altına monte edilen iBox universal 
dahil değildir ve ayrı olarak sipariş 
edilmelidir
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RainDrain

Kusursuz gider çözümü
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Banyoda bütünlük oluşturan görsel bir izlenim iyi hissettirir. Aynı şey 
duşunuz için de geçerlidir. Bu nedenle, duşa uyumlu bir şekilde enteg-
re edilmiş ve göze hitap eden duş giderlerinin tercih edilmesine şaşır-
mamak gerekir. RainDrain, her duşu görsel olarak tamamlar ve doğal 
taş, hansgrohe armatürlerinizle uyumlu çelik veya fayans kaplanabi-
len yüzey seçenekleri ile her duşa ideal uyum sağlar. RainDrain yal-
nızca mükemmel uyum sağlayan görünümü ile değil, aynı zamanda 
uzun kullanım ömrü ile de öne çıkmaktadır.

RainDrain, her zevke ve her duşa uyarlanabilir. Mevcut duşunuzun 
durumu fark etmeksizin kolayca monte edilebilmesi ile gurur duyuyo-
ruz. Tüm duş giderleri için bir iç set bulunmaktadır. Üç farklı gider 
seçeneğinden ve nokta su tahliyesi sağlayan modelden birini seçin. 
Hiçbir şekilde sızdırmayan bu kullanışlı duş giderine yıllarca güvene-
bilirsiniz. Sayısız dertsiz ve keyifli duş deneyimi için.

Duşu mükemmelleştirir  
ve göze hitap eder

Bir bakışta:

• Size özel tasarlanmış banyoda daha fazla hareket özgürlüğü
• Yer tasarrufu sağlayan tasarım ve ürün yelpazesinin genişliği 

sayesinde neredeyse her banyoya kusursuz bir şekilde entegre 
edilebilir

• Yaygın montaj şekillerinin tümü için uygun ürünler mevcuttur
• Su geçirmez iç set ve önceden monte edilmiş yalıtım keçesi 

sayesinde su hasarlarına karşı koruma
• Kolay temizlik için tercihe bağlı Dryphon teknolojisi
• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 

tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz



RainDrain Flex
Duş kanalı 70 cm kesilebilir serbest kurulum için  
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı 80 cm kesilebilir serbest kurulum için 
(resmi yok) 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı 90 cm kesilebilir serbest kurulum için 
(resmi yok) 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı 100 cm kesilebilir serbest kurulum için 
(resmi yok) 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı 120 cm kesilebilir serbest kurulum için 
(resmi yok) 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Flex
Duş kanalı 70 cm kesilebilir duvara montaj  
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı 80 cm kesilebilir duvara montaj (resmi yok) 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı 90 cm kesilebilir duvara montaj (resmi yok) 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı 100 cm kesilebilir duvara montaj (resmi yok) 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı 120 cm kesilebilir duvara montaj (resmi yok) 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Match
Duş kanalı 60 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli  
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Duş kanalı 70 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli 
(resmi yok) 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Duş kanalı 80 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli 
(resmi yok) 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Duş kanalı 90 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli 
(resmi yok) 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Duş kanalı 100 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli 
(resmi yok) 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Duş kanalı 120 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli 
(resmi yok) 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

 

RainDrain Rock
Duş kanalı 60 cm kesilebilir ve seramik kaplanabilir  
# 56029, -000

Duş kanalı 70 cm kesilebilir ve seramik kaplanabilir 
(resmi yok) 
# 56030, -000

Duş kanalı 80 cm kesilebilir ve seramik kaplanabilir 
(resmi yok) 
# 56031, -000

Duş kanalı 90 cm kesilebilir ve seramik kaplanabilir 
(resmi yok) 
# 56032, -000

Duş kanalı 100 cm kesilebilir ve seramik kaplanabilir 
(resmi yok) 
# 56033, -000

Duş kanalı 120 cm kesilebilir ve seramik kaplanabilir 
(resmi yok) 
# 56034, -000

 

RainDrain Spot
Point gider 15 x 15 cm ızgara  
# 56055, -800

Point gider 15 x 15 cm ızgara seramik kaplanabilir 
kapak (resmi yok) 
# 56112, -800

Raindrain
Komple gider seti 90 XXL  
# 60067, -000
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Gider sistemleri

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr

Sıva altına monte edilen uBox universal 
ürün setine dahil değildir ve ayrı olarak 
sipariş edilmelidir
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Metropol

Sert çizgilere sahip  
geometrik formlar

Bir bakışta:

• Nefis banyo ortamları için mükemmel geometrik tasarımlar
• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 

tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz
• ComfortZone, lavabo ve armatür arasında mümkün olan en geniş 

alanı sağlayarak su sıçramalarını azaltır
• AirPower; yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlaları için suya 

bolca hava katar.
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojisi sayesinde sudan ve 

enerjiden tasarruf edersiniz

Çok kez ödüllendirilmiş



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

 

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

Tek kollu Lavabo bataryası 110  
kumandalı ve çubuk volan ile  
# 32506, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110  
CoolStart, çubuk volan ve bas-aç gider seti ile (resmi yok) 
# 32508, -000

 

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

 

Metropol
Tek kollu lavabo bataryası  
çubuk volan, ankastre duvara monte, 22.5 cm gaga ile  
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası çubuk volan,  
ankastre duvara monte, 16.5 cm gaga ile (resmi yok) 
# 32525, -000

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

 

Metropol
Tek kollu banyo bataryası aplike,  
çubuk volan ile 
# 32540,  -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 banyo bataryası çubuk volan ile yerden  
# 32532,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

İç set yerden (resmi yok) 
# 10452180

 

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

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180

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

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180
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Bataryalar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Metris

Zamandan bağımsız güzellik,  
sonsuz konfor

Bir bakışta:

• Yassı kolun ucundaki kıvrım, kullanım kolaylığı sağlamaktadır
• ComfortZone, lavabo ve armatür arasında mümkün olan en geniş 

alanı sağlayarak su sıçramalarını önler
• AirPower; yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlaları için suya 

bolca hava katar.
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojisi sayesinde sudan  

ve enerjiden tasarruf edersiniz



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

Tek kollu Lavabo bataryası 260 kumandasız,  
çanak lavabolar için 
# 31184, -000 

 

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

Tek kollu Lavabo bataryası 200 kumandasız 
# 31185, -000 

 

Metris
Tek kollu Lavabo bataryası 110 kumandalı  
# 31080, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110 kumandasız  
# 31084, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110 kumandalı,  
ısıtıcılar için  
# 31074, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110 Düşük debi,  
kumandalı  
# 31203, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110 Düşük debi,  
kumandasız  
# 31204, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110 CoolStart,  
kumandalı (resmi yok) 
# 31121, -000

 

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

Tek kollu Lavabo bataryası 230 bas-aç gider seti ile 
# 31187, -000 

Tek kollu Lavabo bataryası 230 kumandasız 
# 31081, -000 

 

Metris
Tek kollu banyo bataryası aplike 
# 31480, -000 

 

Metris
Tek kollu duş bataryası aplike 
# 31680, -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 (resmi yok) 
# 31086, -000

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

 

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

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

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180

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

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180
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Bataryalar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Metris S

Modern berraklık

Bir bakışta:

• Zarif ve kaliteli banyo tasarımlarına uygun geniş yüzeyler
• ComfortZone, lavabo ve armatür arasında mümkün olan en geniş 

alanı sağlayarak su sıçramalarını önler
• AirPower; yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlaları için suya 

bolca hava katar.
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojisi sayesinde sudan ve 

enerjiden tasarruf edersiniz



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

Tek kollu Lavabo bataryası kumandasız,  
çanak lavabolar için 
# 31023, -000 

 

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

Tek kollu Lavabo bataryası kumandasız  
# 31068, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100 Düşük debi,  
kumandalı  
# 31063, -000

Tek Kollu Lavabo Bataryası100 LowFlow  
Kumandasız  
# 31015, -000

Tek Kollu Lavabo Bataryası 100 Lowflow 2l/dk. 
Kumandalı  
# 31016, -000

 

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

Tek kollu Lavabo bataryası 230  
bas-aç gider seti ve döner gaga ile 
# 31161, -000 

 

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

 

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

 

Metris S
Tek kollu Lavabo bataryası  
ankastre duvara monte, 16.5 cm gaga ile  
# 31162, -000

Tek kollu Lavabo bataryası  
ankastre duvara monte, 22.5 cm gaga ile (resmi yok) 
# 31163, -000

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

 

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

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

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180

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

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180
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Bataryalar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Finoris

Günlük rutinler yeniden tanımlandı

Bir bakışta:

• İnce ve geometrik tasarım, banyoya estetik bir  
görünüm kazandırır

• Esnek bir şekilde çalışabilmeniz için çekilebilir hortumlu tasarım
• İki sprey modu arasında tek düğme üzerinden kolayca  

geçiş yapın
• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 

tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz
• ComfortZone, lavabo ve armatür arasında mümkün olan en geniş 

alanı sağlayarak su sıçramalarını önler
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojisi sayesinde sudan ve 

enerjiden tasarruf edersiniz

Çok kez ödüllendirilmiş
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Bataryalar

Evimizde çeşitli ihtiyaçların ve rutinlerin en fazla buluştuğu yer banyo-
muzdur. Burada hem dinleniriz, hem sabahları telaş yaşarız, hem de 
her türlü hijyen ihtiyacımızı karşılarız. Evde ne kadar çok kişi yaşıyor-
sa, banyonun karşılaması gereken yük de o kadar fazla olur.

Finoris bu ihtiyaçları minimalist tasarımlı ve maksimum esnekliği ile 
karşılar. Finoris sayesinde lavabo artık çeşitli amaçlara hizmet edebi-
liyor. Çığır açıcı gizli bir inovasyon, başka armatürlerde düşünülmesi 
imkansız birçok kullanım şekli sunuyor: Artık lavabonuzda ister spon-
tane saç yıkayabilir, bebeğinizin banyo ihtiyacını giderebilir veya 
kazağınızı durulayabilirsiniz.

İnce tasarıma zarif bir şekilde entegre edilmiş çekilebilir 
spiralli başlığı, her kullanımdan sonra yumuşak bir hareket-
le geri çekilir. Armatürün sunduğu dört fonksiyon: Su mikta-
rı ayarı, su sıcaklığı ayarı, sprey modu ayarı ve çekilebilir 
başlık. Üç farklı yüzey seçeneği ile sunulan Finoris, her 
banyo tasarımına mükemmel görsel uyum sağlar.

Sizin kadar özel  
bir armatür



Finoris
Tek kollu lavabo bataryası 260,  
çanak lavabolar için bas-aç gider seti ile 
# 76070, -000, -670, -700 

 

Finoris
Tek kollu lavabo bataryası 230,  
çekilebilir el duşu, 2jet ve bas-aç gider seti ile 
# 76063, -000, -670, -700 

 

Finoris
Tek kollu lavabo bataryası 230,  
bas-aç gider seti ile 
# 76060, -000, -670, -700 

 

Finoris
Tek kollu lavabo bataryası 110  
kumandalı 
# 76020, -000, -670, -700 

Tek kollu lavabo bataryası 110,  
bas-aç gider seti ile 
# 76023, -000, -670, -700 

 

Finoris
Tek kollu lavabo bataryası 110 CoolStart,  
bas-aç gider seti ile 
# 76024, -000, -670, -700 

 

Finoris
Tek kollu lavabo bataryası 100,  
bas-aç gider seti ile 
# 76010, -000, -670, -700 

 

Finoris
Tek akım musluk 100 kumandasız 
# 76013, -000, -670, -700 

 

Finoris
Tek kollu Lavabo bataryası  
wankastre duvara monte 16,8 cm gaga ile  
# 76051, -000, -670, -700

Tek kollu Lavabo bataryası  
ankastre duvara monte 22,8 cm gaga ile (resmi yok) 
# 76050, -000, -670, -700

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

 

Finoris
3-Delikli lavabo bataryası 110,  
bas-aç gider seti ile  
# 76033, -000, -670, -700

3-Delikli lavabo bataryası 160,  
bas-aç gider seti ile (resmi yok) 
# 76034, -000, -670, -700
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Finoris
Tek kollu banyo bataryası aplike montaj  
# 76420, -000, -670, -700

 

Finoris
4-Delikli küvet kenarı banyo bataryası sBox ile  
# 76444, -000, -670, -700

İç set 4 delikli küvet kenarı banyo bataryası için 
(resmi yok) 
# 13444180

 

Finoris
Tek kollu banyo bataryası yerden  
# 76445, -000, -670, -700

İç set yerden (resmi yok) 
# 10452180

 

Finoris
Küvet gagası  
# 76410, -000, -670, -700

 

Finoris
Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj  
# 76415, -000, -670, -700

Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj, karışım 
güvenliği EN1717’ye göre  
# 76416, -000, -670, -700

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180

Finoris
Tek kollu duş bataryası aplike montaj  
# 76620, -000, -670, -700

Finoris
Tek kollu duş bataryası ankastre montaj  
# 76615, -000, -670, -700

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180
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Bataryalar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Vivenis

Büyüleyici su deneyimi

Bir bakışta:

• Armatürün zarif formu, suyun şelaleyi andıran geniş akışıyla 
ahenkli bir bütün oluşturuyor

• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 
tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz

• ComfortZone, lavabo ve armatür arasında mümkün olan en geniş 
alanı sağlayarak su sıçramalarını önler

• AirPower; yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlaları için suya 
bolca hava katar.

• Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojisi sayesinde sudan ve 
enerjiden tasarruf edersiniz

Çok kez ödüllendirilmiş
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Bataryalar

Herkes bir şelaleye dokunmak İster. Doğada gezerken ve bu etkileyi-
ci sonsuz su kaynaklarından biri ile karşılaştığımız zaman, içgüdüsel 
olarak havada akan suya elimizle dokunmak isteriz. Ama evimizde su 
ile keyifli bir temas düşünüldüğünde, akıllara sadece rahatlatıcı bir 
duş veya banyo yapmak gelir. Peki, el yıkamak gibi bir gereklilik de 
iyi hissettiren kısa bir ana dönüşse güzel olmaz mıydı?

Vivenis tam da bunu başarıyor. O, bir armatürden çok daha fazlası. 
Zamansız, zarif tasarımı ve geniş şu akışı ile banyolarda dikkat çeki-
yor. Fakat esas keyif, musluğu açtığınız zaman suyun eliniz veya yü-
zünüz ile temas etmesiyle başlıyor. Yenilikçi AirPower teknolojimiz, 
suyu hava ile zenginleştirir ve akan suyu cildinizde yumuşak bir şelale 
gibi hissetmenizi sağlar.

EcoSmart teknolojisi ile donatılmış Vivenis, gün içerisinde sayısız ke-
yifli an yaşatır ve su tüketimini azaltır. İçiniz rahat bir şekilde kullana-
bilmeniz için.

Banyonuzdaki yumuşak 
şelale



Vivenis
Tek kollu lavabo bataryası 250,  
çanak lavabolar için, kumandalı  
# 75040, -000, -670, -700

Tek kollu lavabo bataryası 250,  
çanak lavabolar için, kumandasız  
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis
Tek kollu lavabo bataryası 110 kumandalı  
# 75020, -000, -670, -700

Tek kollu lavabo bataryası 110 kumandasız  
# 75022, -000, -670, -700

 

Vivenis
Tek kollu lavabo bataryası 80 kumandalı  
# 75010, -000, -670, -700

Tek kollu lavabo bataryası 80 kumandasız  
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis
Tek akım musluk 80, soğuk su için, kumandasız  
# 75013, -000, -670, -700

 

Vivenis
Tek kollu lavabo bataryası 210, kumandalı  
# 75030, -000, -670, -700

Tek kollu lavabo bataryası 210 kumandasız  
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis
3-Delikli lavabo bataryası 90 kumandalı  
# 75033, -000, -670, -700

 

Vivenis
Tek kollu lavabo bataryası  
ankastre duvara monte 19,2 cm gaga ile  
# 75050, -000, -670, -700

İç set tek kollu lavabo bataryası,  
duvardan ankastre montaj için (resmi yok) 
# 13622180
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Vivenis
Tek kollu banyo bataryası aplike montaj  
# 75420, -000, -670, -700

 

Vivenis
4-Delikli küvet kenarı banyo bataryası sBox ile  
# 75444, -000, -670, -700

İç set 4-Delikli küvet kenarı banyo bataryası için 
(resmi yok) 
# 13440180

 

Vivenis
Tek kollu banyo bataryası yerden  
# 75445, -000, -670, -700

İç set yerden (resmi yok) 
# 10452180

 

Vivenis
Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj  
# 75415, -000, -670, -700

Tek kollu banyo bataryası ankastre,  
entegre karışım güvenliği EN1717’ye göre  
# 75416, -000, -670, -700

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180

Vivenis
Küvet gagası  
# 75410, -000, -670, -700

 

Vivenis
Tek kollu duş bataryası aplike montaj 
# 75620, -000, -670, -700 12,3 l/min 

 

Vivenis
Tek kollu duş bataryası ankastre montaj  
# 75615, -000, -670, -700

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180
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Bataryalar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Talis E

En yalın haliyle konfor

Bir bakışta:

• Hafifçe daralan şekle sahip ince zarafet
• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 

tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz
• ComfortZone, lavabo ve armatür arasında mümkün olan en geniş 

alanı sağlayarak su sıçramalarını önler
• AirPower; yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlaları için suya 

bolca hava katar.
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojisi sayesinde sudan  

ve enerjiden tasarruf edersiniz

Çok kez ödüllendirilmiş



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

Tek kollu Lavabo bataryası 150 kumandasız  
# 71755, -000

 

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

Tek kollu Lavabo bataryası 240 kumandasız  
# 71717,  -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 110 bas-aç gider seti ile  
# 71711, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110 kumandasız  
# 71712,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

Tek kollu Lavabo bataryası 110 CoolStart, kumandasız 
(resmi yok) 
# 71714,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası 110 Düşük debi, kumandalı  
# 71715, -000

 

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

 

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

 

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

Talis E
Tek kollu lavabo bataryası  
ankastre duvara monte, 22.5 cm gaga ile  
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası  
ankastre duvara monte, 16.5 cm gaga ile (resmi yok) 
# 71732, -000

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

 

Talis E
Tek kollu banyo bataryası  
ankastre montaj  
# 71745,  -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 iBox universal (resmi yok) 
# 01800180

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

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180
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Talis S

Burada form ve fonksiyon  
bir bütün oluşturur

Bir bakışta:

• Dik duran, ince ve konik ana gövde
• Select teknolojisi ile donatılmış yenilikçi duş kontrolü üzerinden su 

akışı veya akış şekli kolayca ayarlanabilir
• ComfortZone, lavabo ve armatür arasında mümkün olan en geniş 

alanı sağlayarak su sıçramalarını önler
• AirPower; yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlaları için suya 

bolca hava katar.
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojisi sayesinde sudan ve 

enerjiden tasarruf edersiniz



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

Lavabo bataryası 190 kumandasız  
# 72045, -000

 

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

Tek kollu Lavabo bataryası 100 kumandasız  
# 72021, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100 CoolStart kumandalı 
(resmi yok) 
# 72022, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100 CoolStart, kumandasız 
(resmi yok) 
# 72023, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100 Düşük debi, kumandalı  
# 72024, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100 Düşük debi, kumandasız  
# 72025, -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 banyo bataryası aplike 
# 72400, -000 

 

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

Talis S
Tek kollu Lavabo bataryası  
ankastre duvara monte, 22.5 cm gaga ile  
# 72111, -000

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

 

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

Tek kollu banyo bataryası  
ankastre montaj, karışım güvenliği EN 717’ye göre  
# 72406, -000

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180

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

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180
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Focus

Yüksek kalite, konfor  
ve cazip fiyat ile

Bir bakışta:

• Net ve yassı bir form diline sahip tutarlı tasarım
• Kolay kullanım için ergonomik kol
• ComfortZone, lavabo ve armatür arasında mümkün olan en geniş 

alanı sağlayarak su sıçramalarını önler
• AirPower; yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlaları için suya 

bolca hava katar.
• QuickClean teknolojisi sayesinde, esnek silikon nozullarda biriken 

kireci parmaklarınızla kolayca giderebilirsiniz
• Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojisi sayesinde sudan  

ve enerjiden tasarruf edersiniz



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

Tek kollu Lavabo bataryası 230 kumandasız  
# 31532, -000

 

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

Tek kollu Lavabo bataryası 190 kumandasız  
# 31518, -000

 

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

Tek kollu Lavabo bataryası 100 kumandasız  
# 31517, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100 Düşük debi, kumandalı  
# 31603, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100 Düşük debi, kumandasız  
# 31513, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100 CoolStart kumandalı 
(resmi yok) 
# 31621, -000

 

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

Tek kollu Lavabo bataryası 240 kumandasız, döner 
gaga ile  
# 31519, -000

 

Focus
Tek kollu banyo bataryası aplike  
# 31940, -000

 

Focus
Tek kollu duş bataryası aplike  
# 31960, -000

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

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180

Focus
Tek kollu Lavabo bataryası aplike, duvara monte  
# 31923, -000

 

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

Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj,  
karışım güvenliği EN 717’ye göre  
# 31946, -000

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180
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Vernis Shape

Zarif köşeler ve kenarlar

Bir bakışta:

• Sert hatları görsel olarak çarpıcı bir görünüm kazandırır
• Yüksek kalite ve estetik görünümün, cazip fiyat/performans 

oranıyla buluşması
• ComfortZone, lavabo ve armatür arasında mümkün olan en geniş 

alanı sağlayarak su sıçramalarını önler
• AirPower; yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlaları için suya 

bolca hava katar.
• Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojisi sayesinde sudan  

ve enerjiden tasarruf edersiniz



Vernis Shape
Tek kollu lavabo bataryası 190 kumandalı  
# 71562, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 190 metal kumandalı  
# 71590, -000

Tek kollu lavabo bataryası 190 kumandasız  
# 71591, -000, -670

 

Vernis Shape
Tek kollu lavabo bataryası 100 kumandalı  
# 71561, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 100 metal kumandalı  
# 71568, -000

Tek kollu lavabo bataryası 100 kumandasız  
# 71569, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 100 CoolStart, kumandalı 
(resmi yok) 
# 71594, -000, -670

 

Vernis Shape
Tek kollu lavabo bataryası kumandalı  
# 71564, -000

 

Vernis Shape
Tek kollu lavabo bataryası  
ankastre duvara monte 20,7 cm gaga ile  
# 71578, -000, -670

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

 

Vernis Shape
Tek kollu banyo bataryası aplike montaj  
# 71450, -000, -670

 

Vernis Shape
Tek kollu duş bataryası aplike montaj 
# 71650, -000, -670 

 

Vernis Shape
Tek kollu duş bataryası ankastre montaj  
# 71668, -000, -670

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180

Vernis Shape
3-Delikli lavabo bataryası kumandalı  
# 71563, -000, -670

 

Vernis Shape
Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj  
# 71468, -000, -670

Tek kollu banyo bataryası ankastre, entegre karışım 
güvenliği EN1717’ye göre  
# 71469, -000, -670

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180
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Vernis Blend

Abartısız zarafet

Bir bakışta:

• Zarif armatürleri sayesinde, ahşap gibi sıcak malzemelerden 
oluşan ortamlara nefis uyum sağlar

• Cazip fiyata yüksek kalite ve canlı tasarım
• ComfortZone, lavabo ve armatür arasında mümkün olan en geniş 

alanı sağlayarak su sıçramalarını önler
• AirPower; yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlaları için suya 

bolca hava katar.
• Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojisi sayesinde sudan  

ve enerjiden tasarruf edersiniz



Vernis Blend
Tek kollu lavabo bataryası 190 kumandalı  
# 71552, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 190 kumandalı  
# 71581, -000

Tek kollu lavabo bataryası 190 kumandalı  
(resmi yok) 
# 71572, -000

Tek kollu lavabo bataryası 190 kumandasız  
# 71582, -000, -670

 

Vernis Blend
Tek kollu lavabo bataryası 100 kumandalı  
# 71551, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 100 kumandalı  
# 71559, -000

Tek kollu lavabo bataryası 100 kumandalı  
(resmi yok) 
# 71571, -000

Tek kollu lavabo bataryası 100 kumandasız  
# 71580, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 100 CoolStart, kumandalı 
(resmi yok) 
# 71585, -000, -670

 

Vernis Blend
Tek kollu lavabo bataryası kumandalı  
# 71554, -000

 

Vernis Blend
Tek kollu lavabo bataryası  
ankastre duvara monte 20,7 cm gaga ile  
# 71576, -000, -670

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

 

Vernis Blend
Tek kollu banyo bataryası aplike montaj  
# 71440, -000, -670

 

Vernis Blend
Tek kollu duş bataryası aplike montaj 
# 71640, -000, -670 

 

Vernis Blend
Tek kollu duş bataryası ankastre montaj  
# 71667, -000, -670

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180

Vernis Blend
3-Delikli lavabo bataryası kumandalı  
# 71553, -000, -670

 

Vernis Blend
Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj  
# 71466, -000, -670

Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj,  
karışım güvenliği EN1717’ye göre  
# 71467, -000, -670

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180
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Logis

İçgüdüsel duyarlılığa  
sahip ahenkli bir tasarım

Bir bakışta:

• Net hatları ve yumuşak kenarları, hem göze hem de dokunuşa 
hitap eder

• Kolay kullanım için ergonomik kol
• ComfortZone, lavabo ve armatür arasında mümkün olan en geniş 

alanı sağlayarak su sıçramalarını önler
• AirPower; yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlaları için suya 

bolca hava katar.
• Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojisi sayesinde sudan ve 

enerjiden tasarruf edersiniz



Logis
Tek kollu lavabo bataryası 240 Fine kumandalı  
# 71257, -000

Tek kollu lavabo bataryası 240 Fine kumandasız  
# 71258, -000

 

Logis
Tek kollu lavabo bataryası 110 Fine kumandalı  
# 71251, -000

Tek kollu lavabo bataryası 110 Fine bas-aç gider seti ile  
# 71252, -000

Tek kollu lavabo bataryası 110 Fine kumandasız  
# 71253, -000

 

Logis
Tek kollu lavabo bataryası Fine ankastre duvara monte 
20,5 cm gaga ile  
# 71256, -000

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

 

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

Tek kollu Lavabo bataryası 190 kumandasız  
# 71091, -000

 

Logis
Tek kollu banyo bataryası aplike 
# 71400, -000 

 

Logis
Tek kollu duş bataryası aplike  
# 71600, -000

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

Tek kollu Lavabo bataryası 100 bas-aç gider seti ile  
# 71107, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100 CoolStart kumandalı 
(resmi yok) 
# 71102, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100 CoolStart, kumandasız 
(resmi yok) 
# 71103, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100 kumandasız  
# 71101, -000

 

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

Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj, karışım 
güvenliği EN 717’ye göre  
# 71407, -000

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180

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

Tek kollu duş bataryası yüksek debi, ankastre montaj  
# 71607, -000

İç set iBox universal (resmi yok) 
# 01800180
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sBox

Daha fazla kullanım konforu  
için geliştirilmiş teknik

Bir bakışta:

• Küvetin tasarımı, duş hortumu gizlendiği için nefis bir şekilde öne 
çıkar

• Ortama uygun yuvarlak veya köşeli tasarım
• Uzun hortum (1,45 m) sayesinde daha fazla duş konforu
• Küvette daha fazla hareket özgürlüğü
• Küvet kenarında istenen yere konumlandırılabilir
• Çekilerek kolayca uzatılabilen hortum, aynı kolaylıkla yine geri 

toplanır
• Hortumun çekilmesi ve tutulması, yalnızca minimum efor gerektirir
• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 

tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz

Çok kez ödüllendirilmiş



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

Küvet kenarı ve set üstü küvet için iç set (resmi yok) 
# 13560180

Küvet kenarı seramik için montaj plakası (resmi yok) 
# 28016, -000

Küvet kenarı montaj için açılı montaj plakası (resmi yok) 
# 28021, -000

sBox
Dış set oval  
# 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Küvet kenarı ve set üstü küvet için iç set (resmi yok) 
# 13560180

Küvet kenarı seramik için montaj plakası (resmi yok) 
# 28016, -000

Küvet kenarı montaj için açılı montaj plakası (resmi yok) 
# 28021, -000

85

Bataryalar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr

Küvet, birçok insanın dinlendiği, rahatladığı, keyif ve huzurla enerji 
depoladığı bir yerdir. Küvetin bulunduğu alan ne kadar estetik ve kon-
forlu olursa, dinlenmenin kalitesi de o kadar artar. hansgrohe sBox ile 
donatılmış küvet, siz dinlenirken hiçbir şeyin sizi rahatsız etmemesini 
sağlar. Küvetin içine sarkan duş hortumu mu dediniz? Artık geçmişte 
kaldı. Derli toplu görünümün ve daha fazla hareket özgürlüğünün ta-
dını çıkarın.

İhtiyacınız olmadığında küvetin kenarına çekilip gizlenen bir duş hor-
tumu, banyo deneyimini daha çekici ve konforlu kılar. Hortum, tekrar 
kullanılana kadar gizlendiği yerde kalır. Kullanmak istediğinizde ko-
layca dışarı çekmeniz yeterlidir. İsterseniz, hortumu 1,45 metreye ka-
dar uzatabilirsiniz. Kullanımı çok konforludur, çekilmesi ve elde tutul-
ması minimum efor gerektirir. Küvetteki hortum, hansgrohe sBox 
sayesinde kontrollü, korumalı ve emniyetli bir şekilde hareket eder. 
Hortum kıvrılma veya dönme yapmaz. Dışardan bakıldığında sBox’ın 
yalnızca metal duvar rozeti görünür. Köşeli ve oval duvar rozetleri 
arasından banyo armatürlerinize uygun olanı seçebilirsiniz.

Derli toplu  
bir küvet
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XtraStoris

Rüya banyolar için  
ideal depolama
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Bir bakışta:

• Çeşitli ebatlarda ve hansgrohe ürünleriyle uyumlu çeşitli 
yüzeylerle temin edilebilen eşya düzenleme/saklama çözümü

• Eşya saklama ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
• Su geçirmez iç set ve önceden monte edilmiş yalıtım keçesi 

sayesinde su hasarlarına karşı koruma
• Hazır set, kullanıcıya özel bir görünüm için çeşitli derinliklerde 

monte edilebilir

Kullanışlı  
bir tasarım
Kendinize özenerek ve titizlikle bir banyo beğendiniz. Tasarıma ve 
yüksek kaliteye değer veriyorsunuz ve banyoyu evinizde görebilmek 
için sabırsızlanıyorsunuz. Bir yandan banyonun karakterini korumak 
istiyorsunuz, ama diğer yandan birçok kişisel bakım ve temizlik ürünü-
nü bir yerlere kaldırmanız gerektiğini de biliyorsunuz.

Pratikte yaşanan bu tür sıkıntıların banyo keyfinizi hiçbir zaman kaçır-
mamasını istiyoruz. XtraStoris sayesinde artık nihayet eşyalarınızı kal-
dırabileceğiniz duvara gömülü ve şık görünümlü bir çözüm var. Bu 
çözüm üstelik banyonuzun geri kalanı kadar güzel ve aynı zamanda 
yüksek hareket özgürlüğü kazandırıyor. Çeşitli renklerde ve ölçülerde 
sunulan ürünlerden banyonuza en uygun olanları seçin. Eşya saklama 
alanı sorununa XtraStoris ile sunulan çözüm, sizi ve ailenizi uzun yıllar 
boyunca memnun edecektir.



XtraStoris Individual
Duvar nişi Satin Siyah tasarım çerçeveli 30x30x10 cm 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Individual
Duvar nişi Satin Beyaz tasarım çerçeveli 30x30x10 cm 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Original
Duvar nişi entegre çerçeveli 30x15x10 cm 
# 56057, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Original
Duvar nişi entegre çerçeveli 30x60x10 cm 
# 56064, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Original
Duvar nişi entegre çerçeveli 30x30x10 cm 
# 56061, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Minimalistic
Duvar nişi açık çerçeveli 30x30x10 cm 
# 56073, -670, -700, -800 

Duvar nişi açık çerçeveli 30x30x14 cm (resmi yok) 
# 56079, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Rock
Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak ile 30x30x10 
# 56085, -670, -700, -800 

Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak ile 30x30x14 
(resmi yok) 
# 56091, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Safe
Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak ve entegre açma 
kapama valfi ile 15x30x10 
# 56100, -800 

02/2022’den itibaren

XtraStoris Individual
Duvar nişi Paslanmaz Çelik tasarım çerçeveli 30x30x10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
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Aksesuarlar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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AddStoris

Banyonuzu tamamlayın

Bir bakışta:

• Renkli FinishPlus yüzey tasarımları sayesinde banyonuza kişisel 
tercihlerinize uygun görünümü kazandırabilirsiniz

• Banyonuzda daha fazla işlevsellik, yer ve saklama alanı
• Her modern banyo ile mükemmel uyum sağlayan sade tasarım
• Düz ve sade hatlara sahip tasarım, hansgrohe’nin diğer armatür 

serileriyle uyum sağlar

Çok kez ödüllendirilmiş
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Aksesuarlar

Bu senaryoyu muhtemelen biliyorsunuzdur: Güzel banyonuzdaki tüm 
eşyalar dolaplarda saklandığından, ortalıkta genel görünümü bozan 
hiçbir şey yok. Fakat her gün elinizi yıkarken veya dişlerinizi fırçalar-
ken kullandığınız birkaç eşya dışarıda duruyor. Peki, onları da kaldı-
rabileceğiniz bir yer var mı? Sürekli kullandığınız bu ürünleri rahatsız 
etmeyen ve banyoda görünümü bozmayan nereye kaldırabilirsiniz?

Bu soruya cevabımız AddStoris’tir. AddStoris sayesinde sabunluk 
veya bardak gibi sık kullandığınız ürünler, göze hitap edecek şekilde 
hep elinizin altında olur. Yassı hatlara ve minimalist tasarıma sahip bu 
aksesuar serisi, banyonuzdaki hansgrohe armatürleri ile mükemmel 
uyum sağlar.

hansgrohe armatürünüzü şık bir  
şekilde tamamlayan aksesuarlar. 
Altı farklı yüzey seçeneği ile



AddStoris
Tekli askı 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
İkili askılık 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Diş fırçalığı 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Sabunluk 
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Sıvı sabunluk 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Tuvalet fırçalığı 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Havluluk 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
İkili havluluk 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Raflı havluluk 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Havluluk 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Halka havluluk 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Köşe süngerlik 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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AddStoris
Tuvalet kağıtlığı kapaklı 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Tuvalet kağıtlığı 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Tuvalet kağıtlığı raflı 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Yedek tuvalet kağıtlığı 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
İkili tuvatet kağıtlığı 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Pedallı çöp kutusu 
# 41775, -000, -670, -700 

 

AddStoris
Mendil kutusu 
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Hijyenik poşet kutusu 
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Tutunma barı 
# 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Duş kapı kolu 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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Aksesuarlar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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Logis

Ahenkli tasarım

Bir bakışta:

• Banyonuzda daha fazla işlevsellik, yer ve saklama alanı
• Her modern banyo ile mükemmel uyum sağlayan ahenkli tasarım
• Düz ve sade hatlara sahip tasarım, hansgrohe’nin diğer armatür 

serileriyle uyum sağlar
• Farklı yüzey seçenekleri arasından banyonuza uygun olanı seçin



Logis
Sıvı sabunluk 
# 40514, -000, -820 

 

Logis
Diş fırçalığı 
# 40518, -000, -820 

 

Logis
Sabunluk 
# 40515, -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
Askı 
# 40511, -000, -820 

 

Logis
Havluluk ikili 
# 40512, -000, -820 

 

Logis
Tutamak 
# 40513, -000, -820 

 

Logis
Havluluk 
# 40516, -000, -820 
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Aksesuarlar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr



Logis Universal
Diş fırçalığı 
# 41718, -000 

 

Logis Universal
Sabunluk 
# 41715, -000 

 

Logis Universal
Askı 
# 41711, -000 

 

Logis Universal
İkili askılık 
# 41725, -000 

 

Logis Universal
Köşe süngerlik 
# 41710, -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
Makyaj aynası 
# 73561, -000 

 

Logis Universal
Sıvı sabunluk  
# 41714, -000 
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Logis Universal
Halka havluluk 
# 41724, -000 

 

Logis Universal
Tutamak 
# 41713, -000 

 

Logis Universal
Havluluk 
# 41716, -000 

 

Logis Universal
İkili havluluk 
# 41712, -000 

 

Logis Universal
Raflı havluluk 
# 41720, -000 

 

Logis Universal
Banyo aksesuar seti 3’lü 
# 41727, -000 

 

Logis Universal
Banyo aksesuar seti 5’li 
# 41728, -000 
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Aksesuarlar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr
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WallStoris

Duvar tümüyle hizmetinizde

Bir bakışta:

• Neredeyse sonsuz kombinasyon imkanı sunan esnek ve modern 
eşya düzenleme/saklama sistemi

• Islak ortamlarda kullanım için idealdir: Üzerlerindeki tahliye 
sistemi sayesinde kaplarda ve raflarda su birikmez

• İki farklı uzunluk (50 ve 70 cm) ve iki yüzey (satin siyah ve satin 
beyaz) seçeneğine sahip yüksek kaliteli çıtalar

• Çeşitli depolama rafları, askılıklar arasından  
beğendiklerinizi seçin

• Duvara asılı çubuğa kolayca tutturulabilir ve istendiğinde oradan 
kolayca sökülebilir aksesuarlar

• Kolay montaj: Çıtayı ister vida ile ister sonradan iz bırakmadan 
sökebilmeniz için yapıştırarak monte edebilirsiniz

Çok kez ödüllendirilmiş
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Aksesuarlar

Eviniz ne kadar derli toplu ise, kendinizi de orada o kadar iyi hisse-
dersiniz. Ahenkli ve düzenli ortamlar, insan üzerinde sakinleştirici et-
kiye sahiptir ve banyoda daha iyi hissedilmesini sağlar

WallStoris, banyoda denge yaratan esnek bir duvar rafı sistemidir. 
Ardında yatan prensip basit olduğu kadar kişiye de özeldir: Modüler 
aksesuarlara sahip bir çita ve sonsuz kombinasyon imkanı. İhtiyacını-
za uygun bir uzunluk seçin ve bara, askılar ve hatta raflar monte ede-
rek duvarı istediğiniz gibi düzenleyin. Modüllerden toplam 40.000’e 
kadar kombinasyon oluşturmak mümkün. Düzensizliğe veda edin. 
Banyodaki düzen, hiç bu kadar iyi hissettirmemişti

Neredeyse sonsuz  
kombinasyon imkanı, banyonuzu  
benzersiz kılabilmenizi sağlıyor

Montajı zahmetsiz  
ve kolay: Yapıştırmanız  
yeterli



WallStoris
Askı ince  
# 27929, -670, -700

WallStoris
Askı kalın  
# 27914, -670, -700 

WallStoris
Duvar barı 50 cm  
# 27902, -670, -700 

Duvar barı 70 cm (resmi yok) 
# 27904, -670, -700

WallStoris
Depolama rafı derin  
# 27912, -670, -700 

WallStoris
Depolama rafı  
# 27913, -670, -700 

WallStoris
Kapak depolama rafı için  
# 27925, -670, -700 

WallStoris
Raf  
# 27915, -670, -700 

WallStoris
Bardak  
# 27921, -670, -700 

WallStoris
Silecek  
# 27916, -670, -700 
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WallStoris
Sürgü  
# 27917, -670, -700 

WallStoris
Havlu askısı  
# 27926, -670, -700 

WallStoris
Tuvalet fırçalığı  
# 27927, -670, -700 

WallStoris
Tuvalet kağıtlığı raflı  
# 27928, -670, -700 

WallStoris
Tuvalet paketi  
# 27969, -670, -700 

WallStoris
Küvet paketi  
# 27966, -670, -700 

WallStoris
Banyo paketi  
# 27968, -670, -700 

WallStoris
Duş paketi  
# 27967, -670, -700 
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Aksesuarlar

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz. Daha fazla ürün alternatifi için hansgrohe.com.tr





Mutfak

Mutfak bir tutkudur. İlgi gerektirir. Sevgi ile 
hazırlanan yemeklerin tadı bir başka olur. 
Gösterdiğiniz sevginin bilincindeyiz ve size 
benzersiz inovasyanlar sunuyoruz.

Su,  
mutfaktaki gizli 

bileşeniniz
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Mutfak

Aquno Select M81:  
Mutfakta mükemmeli  
keşfedin

Hansgrohe ile musluk suyunu artık filtreleyebilir, mineraller ile zengin-
leştirebilir, soğutabilir ve köpürtebilirsiniz. İşlenmiş içme suyunuz bu 
sayede her zaman elinizin altında olabilir. Aqittura M91 armatür, 
yuvarlak ve köşeli olarak iki farklı tasarım ve çeşitli fonksiyonlar ile 
temin edilebilir.
Geleceği düşünenler, sürdürülebilir çözümler tercih etmekle beraber 
evlerinde daha az plastik görmek ister. Şişe, ambalaj ve nakliye ge-
rektirmeyen su, CO2 ayak izini azaltır. Aqittura M91’in CO2 tüpü geri 
dönüştürülebilir olması sayesinde çevreye duyarlıdır.

Aranızdaki tutkulu aşçılar şunu bilir: Yüksek kaliteli gıdalar, mükem-
mel öğünlerin en önemli bileşenidir. Gıdaların kalitesini korumak 
mümkün olduğu gibi artırmak da mümkündür. Aquno Select M81’i, 
yiyeceklerinize zarar vermeden yıkayabilmenizi sağlamak ve sizi 
mutfaktaki rutinlerinizde desteklemek için geliştirdik.
Aquno Select M81’in eşsiz tasarımı, suyu yepyeni bir şekilde akıtarak 
mutfakta verimli bir şekilde çalışabilmenizi sağlar. SatinFlow’un geniş 
su akışı gıdaları nazikçe yıkar, büyük cisimleri yıkarken su sıçratmaz 
ve ellerinizi yıkarken su tasarrufu sağlar. Aynı genişliğe sahip çok 
fonksiyonlu süzgeç, mutfakta çalışırken iş akışlarınızı mükemmelleşti-
rir.

Aqittura M91: Yaşamda 
mükemmel akış için

Mutfağınız  
için öne çıkan ürünler

Çok kez ödüllendirilmiş
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Görsel olarak mükemmel bir mutfak, birçok insan için evin kartviziti gibidir. Gü-
zel bir armatür tasarımı da bu noktada büyük önem taşır. Talis M54 modelimiz, 
her türlü mutfağa uygun olan esnek batarya tasarımımız olarak öne çıkmaktadır. 
Krom, çelik veya satin siyah yüzey seçeneklerine sahip zarif armatür gövdesi, 
mutfağınıza en uygun su çıkışı ile donatılabilir. Armatürü ister geniş mutfak ada-
nızda ister asma dolap altındaki tezgahta kullanmak isteyin, her türlü mutfak 
tasarımına uygun bir stil Talis M54 serisinde mevcuttur. İnce silüeti ana ünite ile 
görsel bütünlük oluşturur ve mutfağınızda dikkatleri üzerine çeker.

Talis M54: Ayrıntıya  
önem veren minimalizm tutkusu

Zesis M33: Dengeli  
bir yaşam için

Zesis M33 mutfak bataryaları, pratik ayrıntılarla donatılmıştır. Döndü-
rülebilir olup 76 cm’ye kadar uzatılabilen bir hortuma sahiptirler. Yük-
sek tasarımlı modelleri de mevcuttur. Ancak hepsi bu kadarla sınırlı 
değil: Çekilebilir spiral hortumlu Zesis M33, ek olarak sahip olduğu 
duş akış şekli sayesinde gıdalarınızdaki kirleri çabucak temizler. Çok 
yönlü becerileri, sizi de cezbedecektir.

sBox ve ComfortZone ile 
mutfakta maksimum verim

Yenilikçi sBox çözümümüz, mutfağınızda düzen sağlar. Çekilen hor-
tum, eviyenin altına monte edilen sBox’a sessiz, temiz ve yumuşak bir 
şekilde geri döner. Batarya tasarımınız ister yüksek, ister döndürüle-
bilir veya spiralli hortumlu olsun: ComfortZone her zaman daha fazla 
hareket özgürlüğü sunar. Bu çözüm her eviyede faydalıdır ve mutfak-
taki işlerini daha kolay hâle getirir.

Daha fazla mutfak ürün seçeneği için: 
hansgrohe.com.tr/mutfak

Çok kez ödüllendirilmiş
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Hedefli ve güçlü masaj akış 
şekli.

Yumuşak duş yağmurunun 
uyumlu bir kombinasyonu ve 
dinamik sprey

Hava katmadan berrak ve 
dolu bir şu akışı. Büyük ve 
derin kapların dolumu için 
ideal. Suyun etrafa sıçrama-
sını önler.

Patilerin hassas temizliği 
için ideal olan yumuşak  
bir sprey.

Saçları durulamak için ideal 
yağmur sprey.

AirPower teknolojisi saye-
sinde hava katılmış su akışı. 
Daha dolu ve daha hafif 
damlalar ile daha yumuşak 
bir su akışı.

Bacaklar ve hassas  
noktalar için.

Son derece yumuşak, sıçra-
mayan, verimli ve tasarruflu 
düz ve geniş sprey modu.

Sudan tasarruf ettirir, 
temizliği kolaylaştırır. 
Eviyeye hızlıca su tutmak 
için idealdir.

Kir ve şampuan durulamak 
için dolgun bir sprey modu.

Uyandıran ve zindeleştiren 
yoğun akış şekli.

İyi hissetmeniz için vücudu-
nuza bakım yapan yumuşak 
su spreyi.

Yoğun etkili masaj spreyi.

Yumuşak spreyin bol akışı.Cömert akışla kaplanmak 
için güçlü bir şelale akış.

Noktaya yoğunlaşan akış 
şekli ile iyi hissettiren anlar.

Bedeni yumuşak bir şekilde 
saran mikro damlalar 
sayesinde eşsiz bir duş 
deneyimi.

Etkili bir duş deneyimi için 
mikro incelikte damlacıklar-
dan oluşan yoğun sprey.

Geniş su akışı tüm vücudu-
nuzu yumuşak damlalarla 
kaplar.

Nazik duş damlalarının  
ve dinamik spreyin ahenkli 
 kombinasyonu.

Zorlu bir günün ardından 
taze enerji sağlar.

Saçları durulamak için ideal 
yağmur sprey.

Tazeleyen yoğun duş 
yağmuru.

Hava ile zenginleştirilmiş 
damlalarla yumuşak bir 
yağmur duşu.

Uyandıran ve zindeleştiren 
yoğun sprey.

Sprey modları

Yüzeyin de belirtilmesiyle beraber sipariş numaraları (#) 8 haneli olmaktadır.  
Örneğin 28500, - 000 = Krom

Yüzey kaplamaları

-400
beyaz/krom

-090
krom/  

altın optik

-450
beyaz

-540
Petrol mavi

-560
Pembe

-340
mat siyah krom

-140
mat bronz

-000  
krom

-700
satin beyaz

-600
siyah/ krom

-610
siyah

-820
mat nikel

-670
satin siyah

-800
paslanmaz çelik

-990
Parlak  

altın – optik
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Teknolojiler

Su akışının tek düğme 
üzerinden yönetilmesini 
sağlar: Suyu kolayca 
açın ve kapatın veya 
sprey modunu değiştirin.

Lavabo ve batarya 
arasındaki kişisel olarak 
kullanılabilen alanı 
tanımlar. Her ihtiyaca 
uyan çözümler.

Su akışını azaltarak su-
dan ve enerjiden tasarruf 
ettirir. Sürdürülebilir, 
keyifli bir kullanım için.

Eviye ve batarya arasın-
da bulunan kullanılabilir 
alanı tanımlar, hem 
yükseklik olarak hem de 
yanlara doğru.

Suya bolca hava katar. 
Yumuşak, sıçramayan ve 
dolgun su damlaları için.

Su açıldığı zaman 
standart olarak soğuk su 
akar. Sıcak su, yalnızca 
ihtiyacınız olduğunda 
gelir.

Kireç tortularını kolayca 
giderin. Yumuşak silikon 
nozulların parmak ile 
ovulması yeterlidir.

Suyun akış şekli, 
ayarlanabilir tepe duşu 
sayesinde istenildiği gibi 
değiştirilebilir.

İster ürünle birlikte gelen 
yapıştırma setiyle ister 
vidayla sabitlenebilir.

Duş giderinin uzunluğu, 
monte edildiği yere 
uyum sağlayacak şekilde 
kesilebilir.

Kolay su yönetimi: Suyun 
akış miktarı, döner kont-
rol vanası ile kolayca 
ayarlanabilir.

Su geçirmez iç set ve 
önceden monte edilmiş 
yalıtım keçesi sayesinde 
su hasarlarına karşı 
koruma.

Yüksek tahliye kapasitesi.

Çevreleyen zemin ile 
entegre olan ankastre 
tasarım.

Isıtıcılı soğuk su hatları 
için düşük basınçlı 
armatür.

Sensör, tıpkı çoğu 
hareket dedektörü gibi 
kızılötesi ışınımdaki 
değişikliklere tepki verir. 
Sensör elin sıcaklığını 
algıladığı an su akmaya 
başlar.

Mutfak bataryası, 
kolayca sökülüp tezgâha 
bırakılabilir. Bu sayede 
camı problemsiz şekilde 
içe doğru açabilirsiniz.

Yüzeylerin temizliği ve 
bakımı kolay ve hızlıdır.

Duş başlığının hızlı 
boşaltma fonksiyonu sa-
yesinde su kapatıldıktan 
sonra uzun süre damla-
maya devam etmez.

Aksesuarlar duvara 
asılı çubuğa kolayca 
tutturulabilir ve istendi-
ğinde oradan kolayca 
alınabilir.

Kolayca temizlenebilen 
sifon.

Küvetin armatürü kullanıl-
madığı zaman kolayca 
termostatın altına döndü-
rülebilir.

Tesisata uygun bir 
şekilde iki duvar arasına 
monte edilebilir.

Suyu geniş sprey diskin-
de eşit miktarda yayar. 
Yumuşak damlalar, bu 
sayede vücudun tümünü 
sarar.

Duş askısının yüksek-
lik ayarı, düğmeye 
basılarak tek bir el ile 
kademesiz ayarlanabilir. 
Duşta konfor ve güvenlik 
için.

76 cm’ye kadar çekile-
bilen hortum için tezgâh 
altında sessiz, pürüzsüz 
ve korumalı hortum 
yönetimi.

Hazır set, kullanıcıya 
özel bir görünüm için çe-
şitli derinliklerde monte 
edilebilir.

Mevcut alanın rahat kul-
lanılabilmesi için duvara 
monte edilir.

Soğuk suyu kontrollü 
olarak yönlendirerek ısın-
mayı önler. Daha güvenli 
bir duş deneyimi için.

Arka duvara ve yan 
duvarlara dayanan mini-
malist montaj şekli.

Esnek bir şekilde çalışa-
bilmeniz için çekilebilir 
hortumlu tasarım.

Özel tasarımlar için 
alana serbestçe monte 
edilebilir.

Akan suyun miktarı ge-
rektiğinde artırılabilir



Tüm ürünler stok durumu ile sınırlıdır. Stok durumu, geçici olarak temin edileme-
yen malzemeler, tedarik zincirindeki aksaklıklar veya çeşitli mücbir sebepler 
den etkilenebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Türkiye
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

hansgrohe.com.tr
hansgrohe.com.tr/ 
#interest-form

Hansgrohe’yi sosyal medyada ve online 
keşfedin

Aquademie & Showerworld
The Water Studio
Amacımız ilham vermek, etkilemek ve hizmet etmektir: Banyo 
ve mutfak armatürlerimiz, duşlarımız ve montaj teknikleri, 
The Water Studio’larda ve Schiltach’daki Aquademie’de gör-
sel olarak sunulur ve anlatılır. Birçok yeni duş ürününü, 
 Schiltach’taki Showerworld’de olduğu gibi, gönlünüzce test 
etmeniz de ayrıca mümkündür. Daha fazla bilgi için:
hansgrohe.com.tr

Daha fazlasını öğrenmek mi istiyorsunuz? Online kayıt yapın 
ve hansgrohe yeniliklerini ilk siz keşfedin. Sizi aramızda gör-
mekten memnuniyet duyacağız!
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