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Meet the  
beauty of  
water

Ev kavramının yeni anlamı
Geçtiğimiz yıl birçok insan, bizi uzun yıllardır motive eden bir gerçeği 
fark etti: Evimizde kendimizi iyi hissedebileceğimiz rahatlatıcı alanla-
ra sahip olmanın ne kadar önemli olduğu. Her ayrıntının düşünüldü-
ğü, güzel ve kaliteli olduğu kadar rahatlatan ve bize güzel anlar ya-
şatan yerlerin. Zevkle geri çekilip zaman geçirebileceğimiz 
mekânların. Bizim için bu, doğru yolda olduğumuza dair bir kanıttır. 
Yanınızdayız ve her zaman yanınızda kalacağız. Hem dijital ortamda 
hem de gerçekte.

İyi hissettiren inovasyonlar
Bu yıl su ile etkileşiminizi yepyeni bir seviyeye çıkaracak yeniliklerimi-
zi keşfedin. İnovasyon, kalite, tasarım ve sorumluluk ilkelerimiz çerçe-
vesinde banyolar ve mutfaklar için heyecan ve motivasyon uyandıran 
çözümler geliştirdik. İster yenilikçi sprey modu PowderRain ile her 
büyüklükteki banyoda yeni duş deneyimleri sunan Pulsify gibi modern 
ürünler olsun, ister banyoda yepyeni boyutlarda hareket özgürlüğü 
kazandıran Finoris; tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulun-
durarak mümkün olan en iyi ürünleri geliştiriyoruz. 2021’de keşfede-
bileceğiniz diğer heyecan verici yenilikler arasında tüm duyulara hi-
tap eden Raintunes, eğlenceli çocuk duşu Jocolino, esnek duvar rafı 
sistemi WallStoris ve her açıdan mükemmel duş gideri RainDrain bu-
lunuyor.

İnsan odaklı çözümler
hansgrohe bir yaşam markasıdır. Dinlendirici, canlandırıcı ve güveni-
lir ürünlerimizin her biri, günlük yaşamlarınızı kolaylaştırmak ve iyi 
hissettiren deneyimler ile zenginleştirmek için Almanya’nın Kara Or-
man bölgesindeki tutkulu uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Ürünleri-
miz, sadece belirli noktaları geliştiren fikirlerden ibaret olmayıp, her 
açıdan bütün ve tam olan çözümlerdir. Bu sayede müşterilerimizin 
yaşamlarının bir parçası olabilmektedirler. Markamızı farklı kılan ni-
telik de budur: İnsanı iyi hissettirmek birinci önceliğimizdir.

Editoryal
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pro.hansgrohe.com 
adresindeki ürünlerimiz 
hakkında daha fazla bilgi 
için lütfen bu kodu tarayın
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Banyonuzu tamamlayın

Büyüleyici su deneyimi

Günlük rutinler yeniden tasarlandı Rüya banyolar için ideal depolama

Duvar tümüyle hizmetinizde Kusursuz gider çözümü

Modern su yönetiminde çok 
yönlü yetenek
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Aquno Select M81

Talis M54

Mutfaktaki mükemmellik

Mutfağınız için ideal tasarım ve işlevsellik

77

73

Mutfak





Banyonuza girin. Derin bir nefes alın. Ha-
yalinizdeki banyoda rahatlatıcı bir anın 
tadını çıkarırken teninizdeki suyu hissedin. 
Bedeninizi canlandırmak, günlük rutininizi 
kolaylaştırmak ve suyu daha önce hiç ol-
madığı gibi deneyimlemek için tasarlanmış 
yepyeni deneyimlerin tadını çıkarın.

Suyun tendeki 
yeni hissi

Banyo
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Pulsify

Yaşam dolu



10

Her büyüklükteki 
banyo için benzersiz 
duş deneyimi
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 size kendi banyonuzda paha biçilmez anlar sunar. 
Banyonuzun ne kadar büyük olduğu da hiç önemli değil. En küçük 
banyoda bile Pulsify ile bedeninizi ve ruhunuzu bugüne dek hiç olma-
dığı kadar rahatlatabilirsiniz. Derli toplu ve şık bir ortamda hareket 
özgürlüğünün tadını çıkarın.

Banyonuzu Pulsify ile bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Son derece kom-
pakt ebatlara sahip bu ürün her banyoya entegre edilebilir. Çeşitli 
bileşenlerden ve yüzeylerden kişiliğinize ve stilinize uygun olanı seçe-
bilirsiniz. Zamansız tasarımı, yüksek kalitesi ve akıllıca entegre edilmiş 
raf çözümleri sayesinde Pulsify 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’ı esnek depolama sistemimiz WallStoris’in inovatif ve görsel olarak uyumlu rafları ile 
kombine edin.

Banyo Pulsify

Akıllıca entegre 
edilmiş raflar ile 
mükemmel bir 
duş deneyimi.



11

Kendinizi iyi hissedin. Pulsify ve PowderRain ile iyi hissetmenin ne an-
lama geldiğini yeniden keşfedecek ve hem zihninizi hem de bedeni-
nizi dinlendirebileceksiniz. PowderRain sayesinde su, teninizde minik 
yıldızlar gibi dans eden sayısız mikro damladan oluşan yumuşak bir 
örtüye dönüşür. Her duştan sonra kendinizi daha ferah ve daha hafif 
hissedeceksiniz. Her seferinde kendinizi daha canlı ve yeniden doğ-
muş gibi hissedin.

Yenilikçi Select teknolojimiz sayesinde, duş aldığı-
nız sırada suyun akış şeklini kolay ve rahat bir şekil-
de değiştirebilirsiniz. Kusursuz ve dinlendirici bir 
duş deneyimi için farklı sprey modlarından istediği-
nizi seçin.

PowderRain: İncecik 
mikro damlalar saye-
sinde eşsiz ve rahat-
latıcı bir deneyim.



12

Pulsify banyonuzu en özel mekânınıza dönüştürür. Çünkü burada ken-
dinizi tamamen yenileyebilirsiniz. Krom, satin siyah veya satin beyaz 
üç renk alternatifi ile geniş ürün yelpazesinden seçim yaparak, tarzı-
nıza uyacak tamamen kişisel bir görünüm tasarlayabilirsiniz. Duş ko-
lonları gibi sıva üstü montajlı ürünlerin yanı sıra sıva altı montajlı çö-
zümleri de bulunur.

Özelleştirme seçenekleri 
bu sistemi sizin kadar çok 
yönlü kılar.

Banyo Pulsify



Zamansız ve işlevsel 
 tasarım. Üstelik uzun 
ömürlü.

Tercihinizi Pulsify’dan yana kullanırsanız, tasarıma, sürdürülebilirliğe 
ve güvenliğe yatırım yapmış olursunuz. Pulsify’dan yıllar boyunca ke-
yif almanızı ve her duştan sonra kendinizi iyi hissetmenizi arzuluyo-
ruz. Bunun için zamansız ve her banyoya uyum sağlayan tasarımlar 
ile beraber kanıtlanmış hansgrohe kalitemizi sunuyoruz. Uzun yıllar 
boyunca keyifli bir kullanım garanti ediyoruz.
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EcoSmart teknolojimizi tercih edin ve hem sudan hem de enerjiden 
tasarruf edin. Üstelik alışmış olduğunuz duş keyfinden ödün verme-
den. EcoSmart su akışını azaltır ve bu sayede sürdürülebilir tasarruf 
sağlar. Pulsify, EcoSmart sayesinde güvenilir bir yatırıma dönüşür. 
Değerli su kaynaklarımızın tadını en güzel şekilde ve sorumluluk bilin-
ciyle çıkarın.

EcoSmart teknolojimiz 
 sayesinde sürdürülebilir 
duş keyfi.

Banyo Pulsify
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Tek bakışta Pulsify:

• PowderRain sayesinde benzersiz duş deneyimi
• Her büyüklükteki banyoya uygun modern ve silindirik tasarım
• Krom, satin siyah ve satin beyaz renk seçeneklerine sahip 

yüzeyler
• Kolay montaj
• Sıva üstü veya sıva altı montajlı model seçenekleri
• Yenilikçi Select teknolojisi sayesinde kolayca sprey modu 

değişimi
• Su tüketimini aktif olarak ayarlama fonksiyonu
• EcoSmart’lı modeller ile %60 daha az su tüketme olanağı
• Çeşitli ürünlerin ve banyo malzemelerinin yerleştirilebileceği 

entegre raflar

Çeşitli inovasyonlar sayesinde Pulsify sadece mutlu hissettirmez, aynı 
zamanda pratiktir. QuickClean sayesinde bakımı hiç olmadığı kadar 
kolaydır. Kireç tortularını, yumuşak silikon nozulları parmağınızla ova-
rak problemsiz ve hızlı bir şekilde giderin. Pulsify tepe duşu yalnızca 
banyonuz ile değil, vücudunuz ile de uyum sağlar. Açısını 10–30° 
değiştirebilmeniz sayesinde kendinizi her açıdan iyi hissedebileceği-
niz esnekliği sunar.

Kodu tarayın ve Pulsify’ı 
keşfedin.
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Pulsify

Pulsify Select 
El duşu 105 3jet Activation 
# 24100, -000, -670, -700

El duşu 105 3jet Activation EcoSmart 
# 24101, -000, -670, -700

 

Pulsify Select 
El duşu 105 3jet Relaxation 
# 24110, -000, -670, -700

El duşu 105 3jet Relaxation EcoSmart 
# 24111, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify Select 
Duş seti 105 3jet Relaxation  
65 cm duş barı ile 
# 24160, -000, -670, -700

Duş seti 105 3jet Relaxation EcoSmart  
65 cm duş barı ile 
# 24161, -000, -670, -700

Duş seti 105 3jet Relaxation  
90 cm duş barı ile 
# 24170, -000, -670, -700 (resim yok)

Duş seti 105 3jet Relaxation EcoSmart  
90 cm duş barı ile 
# 24171, -000, -670, -700 (resim yok)

 

Massage

Pulsify 
Duş kolonu 260 2jet  
ShowerTablet Select 400 ile 
# 24240, -000, -670, -700

Duş kolonu 260 2jet EcoSmart  
ShowerTablet Select 400 ile 
# 24241, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260 1jet  
ShowerTablet Select 400 ile 
# 24220, -000

Duş kolonu 260 1jet EcoSmart  
ShowerTablet Select 400 ile 
# 24221, -000

Duş kolonu 260 1jet  
ShowerTablet 400 banyo termostatı ile 
# 24230, -000 (resim yok)

 

Massage

Pulsify 
El duşu 105 1jet 
# 24120, -000, -670, -700

El duşu 105 1jet Green 
# 24121, -000, -670, -700

 



17

Ürün serisi hakkında daha fazla bilgiyi 
hansgrohe.com/Pulsify adresinde 
 bulabilirsiniz

10/2021’den itibaren
El duşu ve tepe duşu 

06/2021 tarihinden itibaren

Banyo Pulsify

Pulsify Select 
Duş askı seti 105 3jet Relaxation  
125 cm duş hortumu ile 
# 24302, -000, -670, -700

Duş askı seti 105 3jet Relaxation  
160 cm duş hortumu ile 
# 24303, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Duş askı seti 105 1jet  
125 cm duş hortumu ile 
# 24301, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Tepe duşu 260 2jet duvar bağlantısı ile 
# 24150, -000, -670, -700

Tepe duşu 260 2jet EcoSmart  
duvar bağlantısı ile 
# 24151, -000, -670, -700

İç set iBox universal 
# 01800180 (resim yok)

 

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

 

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

 

Pulsify 
Tepe duşu 260 1jet 
# 24140, -000, -670, -700

Tepe duşu 260 1jet EcoSmart 
# 24141, -000, -670, -700

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

 

Pulsify 
Tepe duşu 105 1jet 
# 24130, -000, -670, -700

Tepe duşu 105 1jet Green 
# 24132, -000, -670, -700

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

 

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz.
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RainTunes

Bütün duyulara hitap  
eden duş keyfi
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Banyonuzu bir his ve duygu 
alanına dönüştürün

Banyolarımız inzivaya çekildiğimiz en özel mekânımızdır. Burada 
dinlenebilir, düşüncelere dalabilir ve günün stresini üzerimizden ata-
biliriz. Bu özel anları daha yoğun ve daha otantik kılabilmek için 
yepyeni bir yöntem ile karşınızdayız: Dijitalleştirme.

RainTunes ile suyu sesler, ışıklar, hareketli görüntüler ve kokular ile 
buluşturarak size özel bir duş deneyimi sunuyoruz. RainTunes, bulun-
duğunuz ruh hâline ve günlük aktivitelerinize göre duyularınıza hitap 
eden birbirinden farklı yedi duş senaryosu sunmaktadır.

RainTunes, akıllı telefonunuza yüklediğiniz hansgrohe home uygula-
ması üzerinden kolayca kontrol edilir. Ruh hâlinize en uygun programı 
seçin ve uzmanlar tarafından özel olarak bestelenmiş işitsel dünyalar, 
koreografili su ritimleri ve ekranda özel sahneler kullanılarak oluştu-
rulmuş senaryoların tadını çıkarın. Akıllı LED aydınlatma sistemi, ban-
yoda senaryo ile uyumlu bir atmosfer yaratır. RainTunes’u sürekli ge-
liştirmeye devam ediyoruz ve hayatınıza mükemmel bir şekilde uyan 
kişisel duş deneyimlerini gelecekte de sunmaya devam edeceğiz.

Banyo RainTunes
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Duş senaryolarını beş farklı aromaya sahip RainScent aroma kitleri ile 
daha yoğun deneyimleyin. Lavanta, nar, bergamot, çam ve biberi-
ye-narenciye kokularından birini seçin ve tableti kabına yerleştirip 
duşunuzda yere bırakın. Uçucu yağların kokusu oradan yayılarak tüm 
duyularınıza hitap eden bir deneyim yaşatır.

Ruh hâlinize ve günün saatine göre önceden yapılandırıl-
mış senaryolardan birini seçin. Tek bir dokunuşla istediği-
niz programı akıllı telefonunuz üzerinden her gün yeniden 
başlatabilirsiniz.

Günaydın
Güneş yavaşça doğuyor, canlandırıcı 
sesler ve değişen su ritimleri sizi yeni 
güne hazırlıyor.

Rahatlatma
Spordan sonra vücudunuzun yorulan 
noktalarını çeşitli sprey modları ile canlandı-
ran bir program seçin.

Canlandırıcı
Uyarıcı su akış şekillerinin kan dolaşımınızı, 
metabolizmanızı ve sinir sisteminizi nasıl 
güçlendirdiğini hissedin.

Dinlendirici
Dinlendirici seslerden ve sıcak sudan 
oluşan rahatlatıcı senaryo ile her türlü 
stresi üzerinizden atın.

Suyu sesler, kokular, görüntüler ve 
ışıklar ile buluşturarak tüm duyula-
ra hitap ediyoruz.

Güzellik
Sıcak bir yağmur, yumuşak bir yüz duşu ve 
uyarıcı bir kafa masajı sunan şımartıcı bir 
program.

Doğa
Doğadan sesler, çam kokusu, renkli görseller 
ve sıcacık su damlaları eşliğinde Kara 
Orman’da gezintiye çıkın.

İyi geceler
Rahatlatıcı bir aydınlatma, zarif aromalar 
ve teninizi kaplayan incecik su damlaları 
ile istirahat etmeye hazırlanın.

RainScent: Duyulara hitap 
eden beş farklı koku ya-
yan aroma kitleri.

hansgrohe home uy-
gulaması: Suyun al-
tındaki deneyiminizi 
dijital olarak seçin.



RainButton: Suyu istediği-
niz yerden kontrol edin.

Her açıdan iyi hissettirebilmek, bizim için her mekânı ihtiyaçlarınıza 
göre uyarlayabilmek anlamına gelir. RainButton, duş deneyiminize 
yenilik ve esneklik kazandırıyor. Tamamen serbestçe, istediğiniz yere 
monte edilebilen kumanda birimlerindeki düğmeler üzerinden suyun 
akış şeklini, sıcaklığını ve miktarını ayarlayabilirsiniz.

Düğmelere bastığınız zaman veriler sinyaller, Bluetooth teknolojisi 
sayesinde duvarın içinde bulunan bir su kumanda merkezine iletilir ve 
gerekli ayar oradan gerçekleştirilir. Bu sayede, suyu ayarlama fonk-
siyonu ilk kez armatürden ayrılmış oluyor. Kullanımda yepyeni bir 
konfor sunan bu sistem, kumanda birimlerinin istenilen yere monte 
edilebilmesi sayesinde banyo tasarımında da yepyeni bir boyut sun-
maktadır. Hatta yürütmek istediğiniz RainTunes senaryosu da 
hansgrohe home uygulaması tarafından duştaki kontrol düğmesine 
yüklenir. Size ise tüm duyularınıza hitap eden deneyimi başlatmak 
için tek bir düğmeye basmak kalır.

Banyo RainTunes
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RainPad: heyecan  
verici kontrol.

Dijital RainPad üzerinden duşunuzdaki tüm fonksiyonları merkezî bir 
kumanda paneli üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz. Sunulan 
sprey modları cam yüzeydeki aydınlatmalı simgeler üzerinden seçile-
bilir. Suyun sıcaklığını ve miktarını ise kumanda panelinin üzerindeki 
düğmeyi döndürerek kolayca ayarlayabilirsiniz.

RainPad, ince tasarımlı ve yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde mo-
dern banyolar ile mükemmel uyum sağlar. RainPad, Raintunes duş 
senaryolarına kolayca bağlanabilir istenen program tek bir dokunuş-
la başlatılabilir. RainPad, duşunuzun keyfini daha uzun yıllar çıkara-
bilmeniz için tabii ki güncelleştirilebilir.

Tek bakışta RainTunes sistemi:

• “Günaydın”dan “İyi geceler”e kadar yedi farklı duş senaryosu
• hansgrohe home uygulaması üzerinden bir senaryo yüklenip 

duşta kolayca başlatılabilir
• RainButton: Serbestçe konumlandırılabilen mobil Bluetooth 

kumanda düğmeleri
• RainPad: Merkezi dijital kontrol paneli
• RainScent: Lavantadan çam kokusuna kadar beş farklı aromalı 

aroma kiti
• RainButton Rainfinity dijital duşları ile kullanılırken RainPad 

herhangi bir hansgrohe duş ile kullanılabilir.

Kodu tarayın ve 
RainTunes’u keşfedin.





25

Jocolino

Eğlenceli banyo keyfi



26

Çocukları mutlu 
eden banyo keyfi
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, 
timsahla mı yoksa bir zebrayla mı duş almak istediğine kendi karar 
versin. Gözyaşı akacağına eğlenceli duş deneyimleri yaşansın.

3 neşeli hayvan tasarımı.
2 sprey modu.
1 mutlu aile.

Tek bakışta Jocolino:

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

da eğlenceli
• Minik ellere uygun ergonomik tutma şekli
• İki sprey modu: Rain ve MonoRain
• Tercihe bağlı tedarik edilebilen çabuk bağlantı sistemi sayesinde 

el duşu kolayca değiştirebilir

Kodu tarayın ve 
 Jocolino’yu keşfedin.
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Banyo Jocolino

Jocolino 
Çocuk el duşu aslan 2jet 
# 28760210

 

Jocolino 
Çocuk el duşu zebra 2jet 
# 28787640

 

Jocolino 
Çocuk el duşu timsah 2jet 
# 28788570

 

05/2021 tarihinden itibaren

Komple ürün serisi hakkında daha fazla  
bilgiyi hansgrohe.com/Jocolino  
adresinde bulabilirsiniz

Kolay bağlantı seti 
# 28346, -000

 

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz.
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Vivenis

Büyüleyici su deneyimi
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Daha önce suyu hiç bu 
şekilde hissetmediniz

Herkes bir şelaleye dokunmak ister. 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 harika 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, bataryayı açtığınız zaman suyun eliniz veya 
yüzünüz ile temas etmesiyle başlıyor. Yenilikçi AirPower teknolojimiz, 
suyu hava ile zenginleştirir ve akan suyu cildinizde yumuşak bir şela-
leye dönüştürür.

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

Banyo Vivenis
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Banyonuzdaki 
 yumuşak şelale.

Tek bakışta Vivenis:

• AirPower teknolojisi ve geniş şelale akışı, bugüne dek bilmediği-
niz keyifli bir deneyim sunuyor

• Hava ile zenginleştirilen su, tende ipeksi ve yumuşak bir his 
yaratıyor

• Armatürün zarif şekli, suyun akışı ile bir bütün oluşturuyor
• Yassı tasarımlı batarya kolu üzerinden ergonomik kullanım
• Her banyoya uyum sağlayan üç farklı yüzey seçeneği: Krom, 

satin siyah ve satin beyaz

Kodu tarayın ve  
Vivenis’i keşfedin.
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Vivenis

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

Tek kollu lavabo bataryası 80  
kumandasız 
# 75012, -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 
Tek kollu lavabo bataryası ankastre  
duvara monte 19.5 cm gaga ile 
# 75050, -000, -670, -700

İç set 
# 13622180 (resim yok)

 

Vivenis 
Tek kollu bide bataryası  
kumandalı 
# 75200, -000, -670, -700

 

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

 

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

 

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

Tek kollu lavabo bataryası 110  
kumandasız 
# 75022, -000, -670, -700
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Vivenis 
Tek kollu banyo bataryası yerden 
# 75445, -000, -670, -700

İç set yerden batarya için 
# 10452180 (resim yok)

 

Banyo Vivenis

06/2021 tarihinden itibaren

Komple ürün serisi hakkında daha fazla 
bilgiyi hansgrohe.com/Vivenis adresinde 
bulabilirsiniz

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

 

Vivenis 
Tek kollu banyo bataryası aplike 
# 75420, -000, -670, -700

 

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

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

İç set iBox universal 
# 01800180 (resim yok)

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

İç set iBox universal 
# 01800180 (resim yok)

Vivenis 
Tek kollu duş bataryası aplike 
# 75620, -000, -670, -700

 

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

İç set 
# 13440180 (resim yok)

 

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz.
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Finoris

Günlük rutinler yeniden tasarlandı
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Sizin kadar özel esnek 
bir dokunuş

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 
imkânsız birçok kullanım şekli sunuyor: Artık lavabonuzda ister spon-
tane saç yıkayabilir, bebeğinizin banyo ihtiyacını giderebilir veya 
kazağınızı durulayabilirsiniz.

Banyo Finoris
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Çığır açıcı gizli 
 inovasyonu keşfedin

İnce tasarıma zarif bir şekilde entegre edilmiş çekilebilir spiralli ba-
tarya başlığı, her kullanımdan sonra yumuşak bir hareketle geri çe-
kilir. Armatürün sunduğu dört fonksiyon: Su miktarı ayarı, su sıcaklığı 
ayarı, sprey modu ayarı ve çekilebilir batarya başlığı. Üç farklı yüzey 
seçeneği ile sunulan Finoris, her banyo tasarımına mükemmel uyum 
sağlar.
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Denenmiş ve test edilmiş hansgrohe ComfortZone teknolojisi, lavabo-
da bol miktarda dirsek alanı, maksimum kullanım ve daha az su sıçra-
ması gibi birçok avantajı bir arada sunar. Bataryalarımızın isminde 
belirtilen milimetre sayısı ComfortZone’u gösterdiğinden, batarya ile 
lavabo arasında ne kadar boşluğunuz olduğunu gösterir. Bu, hangi 
batarya yüksekliğinin gereksinimlerinize ve lavabonuza en uygun ol-
duğunu hemen belirlemenizi sağlar. Finoris ve ComfortZone güçlerini 
birleştirdiğinde, en dinamik ev ortamlarında bile banyoyu stressiz, 
rahat bir alana dönüştürür.
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Banyo Finoris

Uygun batarya ile dona-
tılmış her lavaboda hare-
ket özgürlüğü ve konfor. 
ComfortZone sayesinde.

Tek bakışta Finoris:

• Lavabodaki bütün rutin faaliyetler için yenilikçi bir çözüm
• Nihai esneklik için uzun çekilebilir başlık, bataryaya tamamen 

entegre edilmiştir. İşiniz bittiğinde, yumuşak bir şekilde orijinal 
konumuna geri döner

• Laminar akış şeklinden PowderRain’e tek düğme üzerinden geçiş
• ComfortZone teknolojisi hareket özgürlüğü kazandırır, kullanıcı 

dostudur ve su sıçratmasını minimize eder.
• Zarif ve geometrik tasarım, banyoya estetik bir görünüm ve 

kullanım kolaylığı sağlar
• Üç farklı yüzey seçeneği ile temin edilebilir: Krom, satin siyah 

ve satin beyaz
• Banyonuzun tümünü donatabilmenizi sağlayan eksiksiz bir 

ürün serisi

Kodu tarayın ve  
Finoris’i keşfedin.
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Finoris

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

Tek akım musluk 100 soğuk su için  
kumandasız 
# 76013, -000, -670, -700 (resim yok)

 

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

 

Finoris 
Tek kollu lavabo bataryası ankastre  
duvara monte 16.5 cm gaga ile 
# 76051, -000, -670, -700

Tek kollu lavabo bataryası ankastre  
duvara monte 22.5 cm gaga ile 
# 76050, -000, -670, -700 (resim yok)

İç set 
# 13622180 (resim yok)

 

Finoris 
Tek kollu bide bataryası  
bas-aç gider seti ile 
# 76200, -000, -670, -700

 

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 
# 76034, -000, -670, -700 (resim yok)

 

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

 

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

Hot

Cool

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

İç set yerden batarya için 
# 10452180 (resim yok)

 

06/2021’tarihinden itibaren

Komple ürün serisi hakkında daha fazla 
bilgiyi hansgrohe.com/Finoris adresinde 
bulabilirsiniz

Banyo Finoris

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

İç set 
# 13440180 (resim yok)

 

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

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

İç set iBox universal 
# 01800180 (resim yok)

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

İç set iBox universal 
# 01800180 (resim yok)

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

 

Finoris 
Tek kollu banyo bataryası aplike 
# 76420, -000, -670, -700

 

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

 

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz.
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WallStoris

Duvar tümüyle hizmetinizde
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Kişiye özel ve  
çok pratik

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 depolama sistemidir. 
Ardında yatan prensip basit olduğu kadar kişiye de özeldir: Modüler 
aksesuarlara sahip bir çubuk ve sonsuz kombinasyon imkânı. İhtiyacı-
nıza uygun bir çubuk uzunluğu seçin ve çubuğa raflar, askılar ve hat-
ta sepetler monte ederek duvarı istediğiniz gibi düzenleyin. Modüller-
den toplam 40.000’e kadar kombinasyon oluşturmak mümkün. Dü-
zensizliğe veda edin. Banyodaki düzen, hiç bu kadar iyi hissettirme-
mişti.

Banyo WallStoris

Neredeyse sonsuz kombi-
nasyon imkânı, banyonu-
zu benzersiz kılabilmenizi 
sağlıyor.
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WallStoris’in tasarımı, Pulsify dâhil olmak üzere 
hansgrohe’nin birçok ürün serisi ile uyum sağlamakta-
dır.

Montaj zahmetsiz 
ve kolay: Yapıştır-
manız yeterli.

Tek bakışta WallStoris:

• Neredeyse sonsuz imkân sunan esnek ve modern raf sistemi
• Islak ortamlar için mükemmel: Entegre su tahliyesi sayesinde 

kaplarda veya raflarda su birikmez
• İki farklı uzunlukta yüksek kaliteli çubuk (50 ve 70 cm) ve iki 

yüzey seçeneği (satin siyah ve satin beyaz)
• Çeşitli raflar, askılar, sepetler veya saksılar ile donatılabilir
• Pulsify dâhil olmak üzere hansgrohe’nin birçok ürün serisi ile 

uyumludur
• Kolay montaj: İster vida ile klasik montaj, ister çubuğu sonradan 

iz bırakmadan kaldırmak için yapıştırarak montaj.

Kodu tarayın ve 
WallStoris’i keşfedin
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WallStoris

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

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

 

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

 

WallStoris 
Depolama rafı 
# 27913, -670, -700

 

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

 

WallStoris 
Askılık kalın 
# 27914, -670, -700

 

WallStoris 
Silecek 
# 27916, -670, -700

 

WallStoris 
Askılık ince 
# 27929, -670, -700

 

WallStoris 
Raf 
# 27915, -670, -700

 

WallStoris 
Diş fırçalığı 
# 27921, -670, -700
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WallStoris 
Banyo paketi 
# 27968, -670, -700

 

WallStoris 
Tuvalet paketi 
# 27969, -670, -700

 

10/2021 tarihinden itibaren

Komple ürün serisi hakkında daha fazla bilgiyi 
hansgrohe.com/WallStoris adresinde 
bulabilirsiniz

Banyo WallStoris

WallStoris 
Havlu askısı 
# 27926, -670, -700

 

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

 

WallStoris 
Küvet paketi 
# 27966, -670, -700

 

WallStoris 
Duş paketi 
# 27967, -670, -700

 

WallStoris 
Tuvalet fırçalığı 
# 27927, -670, -700

 

WallStoris 
Sürgü 
# 27917, -670, -700

 

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz.
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AddStoris

Banyonuzu tamamlayın



Her şey her zaman dü-
zenli ve elinizin altında
Bu senaryoyu muhtemelen biliyorsunuzdur: Güzel banyonuzdaki tüm 
eşyalar dolaplarda saklandığından, ortalıkta genel görünümü bozan 
hiçbir şey yoktur. Fakat her gün elinizi yıkarken veya dişlerinizi fırça-
larken kullandığınız birkaç eşya dışarıda duruyor. Peki, onları da kal-
dırabileceğiniz bir yer var mı? Sürekli kullandığınız bu ürünleri rahat-
s ız e tmeyen 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. Yuvarlak hatlara ve minimalist tasarıma sa-
hip bu aksesuar serisi, banyonuzdaki hansgrohe armatürleri ile mü-
kemmel uyum sağlar.

Banyo AddStoris

hansgrohe armatürünüzü şık bir 
şekilde tamamlayan aksesuarlar. 
Altı farklı yüzey seçeneği ile.
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Sabunluktan havlu-
luğa kadar: Tüm ihti-
yaçlarınızı karşılaya-
cak bir ürün serisi.

Tek bakışta AddStoris:

• Banyonuza daha fazla işlevsellik ve yer kazandırır
• Modern banyolar ile mükemmel uyum sağlayan sade tasarım
• Düz hatlara sahip sade tasarımlar, diğer hansgrohe armatür 

serileri ile uyumludur
• Banyonuza en uygun olanı seçebilmeniz için altı farklı yüzey 

seçeneği

Kodu tarayın ve 
AddStoris’i keşfedin.



52

AddStoris

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

AddStoris 
Sabunluk 
# 41746, -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 
Sıvı sabunluk 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Tuvalet fırçalığı duvara monte 
# 41752, -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 
İkili havluluk 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Havluluk 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Köşe süngerlik 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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AddStoris 
Çöp kutusu 
# 41775, -000, -670, -700

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

04/2021’tarihinden itibaren

Komple ürün serisi hakkında daha fazla bilgiyi 
hansgrohe.com/AddStoris adresinde 
bulabilirsiniz

Banyo AddStoris

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

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

AddStoris 
Tutamak 
# 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

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

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

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

AddStoris 
Duş kapısı tutamağı 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz.
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XtraStoris

Rüya banyolar için ideal 
depolama
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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.

Banyo XtraStoris
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Banyonuza en üst 
seviyede hareket öz-
gürlüğü kazandırın.

Tek bakışla XtraStoris:

• Entegre depolama çözümü ile banyo tasarımınızı bir üst seviyeye 
taşıyın

• Tamamen ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
• Yer kazandıran depolama çözümünü çeşitli ölçülerde ve yüzey 

seçenekleri ile temin edebilirsiniz
• Su geçirmeyen iç set, sunduğu güvenlik seviyesi ile kullanımda 

kalıcı memnuniyet sağlar

Kodu tarayın ve 
XtraStoris’i keşfedin.
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XtraStoris

XtraStoris Original 
Duvar nişi entegre çerçeveli 30 x 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Duvar nişi entegre çerçeveli 30 x 15 x 10 cm 
# 56057, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Duvar nişi entegre çerçeveli 30 x 60 x 10 cm 
# 56064, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Duvar nişi entegre çerçeveli 30 x 90 x 10 cm 
# 56067, -670, -700, -800

 

XtraStoris Minimalistic 
Duvar nişi açık çerçeveli 30 x 30 x 10 cm 
# 56073, -670, -700, -800

Duvar nişi açık çerçeveli 30 x 30 x 14 cm 
# 56079, -670, -700, -800 (resim yok)

 

XtraStoris Minimalistic 
Duvar nişi açık çerçeveli 30 x 15 x 10 cm 
# 56070, -670, -700, -800

Duvar nişi açık çerçeveli x 15 x14 cm 
# 56076, -670, -700, -800 (resim yok)

 

XtraStoris Rock 
Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak ile  
30 x 30 x 10 cm 
# 56085, -670, -700, -800

Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak ile  
30 x 30 x 14 cm 
# 56091, -670, -700, -800 (resim yok)

 

XtraStoris Safe 
Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak  
ve entegre açma kapama valfi ile 15 x 30 x 10 cm 
# 56100, -800

 

XtraStoris Rock 
Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak ile  
30 x 15 x 10 cm 
# 56082, -670, -700, -800

Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak ile  
30 x 15 x 14 cm 
# 56088, -670, -700, -800 (resim yok)
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07/2021 tarihinden itibaren

Komple ürün serisi hakkında daha fazla bilgiyi 
hansgrohe.com/XtraStoris adresinde 
bulabilirsiniz

Banyo XtraStoris

XtraStoris Individual 
Duvar nişi Paslanmaz Çelik  
tasarım çerçeveli 30 x 15 x 10 cm 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Duvar nişi Satin Siyah  
tasarım çerçeveli 30 x 15 x 10 cm 
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Duvar nişi Satin Beyaz  
tasarım çerçeveli 30 x 15 x 10 cm 
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Duvar nişi Satin Beyaz  
tasarım çerçeveli 30 x 30 x 10 cm 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Duvar nişi Satin Siyah  
tasarım çerçeveli 30 x 30 x 10 cm 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Duvar nişi Paslanmaz Çelik   
tasarım çerçeveli 30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz.
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RainDrain

Kusursuz gider çözümü
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Duşu mükemmelleştirir  
ve göze hitap eder

Banyoda bütünlük oluşturan görsel bir izlenim iyi hissettirir. Aynı şey 
duşunuz için de geçerlidir. Bu nedenle, şık ve göze hitap eden duş 
giderlerinin tercih edilmesine şaşırmamak gerekir. RainDrain, her 
duşu görsel olarak tamamlar ve doğal taş, çelik veya fayanslı yüzey 
seçenekleri ile her duşa ideal uyum sağlar. RainDrain yalnızca mü-
kemmel uyum sağlayan görünümü ile değil, aynı zamanda uzun kul-
lanım 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.

Banyo RainDrain

Tüm duş  kanalları 
için tek bir iç set 
ve gerisi hayal 
 gücünüze kalmış.
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Maksimum işlevsel-
lik. En yüksek kalite.
RainDrain duşunu-
za kusursuz uyum 
 sağlar.

Tek bakışta RainDrain:

• Size özel tasarlanmış banyonuzda engelsiz ve bariyersiz 
maksimum hareket özgürlüğü

• Yerden tasarruf ettiren yapısı ve çok sayıda ürün seçeneği 
sayesinde neredeyse her banyoya kusursuz entegre olur

• Tercihe bağlı çeşitli yüzey seçenekleri
• Su giderinin performansı, özel olarak hansgrohe duş sistemlerimi-

zin performansına uyarlanmıştır
• Kolay temizlik için tercihe bağlı Dryphon teknolojisi
• Tüm hansgrohe duş giderleri için tek bir iç set
• Hem yeni yapılar hem de yenileme çalışmaları için uygundur
• Tüm standart tesisatlarda kullanılabilir
• Su yalıtım keçesi sayesinde yüksek su yalıtımı

Kodu tarayın ve 
RainDrain’i keşfedin.
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RainDrain

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

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

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

Duş kanalı 90 cm kesilebilir  
ve seramik kaplanabilirr 
# 56032, -000 (resim yok)

Duş kanalı 100 cm kesilebilir  
ve seramik kaplanabilirr 
# 56033, -000 (resim yok)

Duş kanalı 120 cm kesilebilir  
ve seramik kaplanabilirr 
# 56034, -000 (resim yok)

 

uBox universal 
Komple set düz kurulum için –  
60 cm seramik kaplanabilir duş kanalı için 
# 56016180

Komple set düz kurulum için –  
70 cm seramik kaplanabilir duş kanalı için 
# 56017180 (resim yok)

Komple set düz kurulum için –  
80 cm seramik kaplanabilir duş kanalı için 
# 56018180 (resim yok)

Komple set düz kurulum içinn –  
90 cm seramik kaplanabilir duş kanalı için 
# 56019180 (resim yok)

Komple set düz kurulum için –  
100 cm seramik kaplanabilir duş kanalı için 
# 56020180 (resim yok)

Komple set düz kurulum için –  
120 cm seramik kaplanabilir duş kanalı için 
# 56021180 (resim yok)

 

uBox universal 
Komple set standart kurulum için –  
60 cm seramik kaplanabilir duş kanalı için 
# 56022180

Komple set standart kurulum için –  
70 cm seramik kaplanabilir duş kanalı için 
# 56023180 (resim yok)

Komple set standart kurulum için  
80 cm seramik kaplanabilir duş kanalı için 
# 56024180 (resim yok)

Komple set standart kurulum için –  
90 cm seramik kaplanabilir duş kanalı için 
# 56025180 (resim yok)

Komple set standart kurulum için –  
100 cm seramik kaplanabilir duş kanalı için 
# 56026180 (resim yok)

Komple set standart kurulum için –  
120 cm seramik kaplanabilir duş kanalı için 
# 56027180 (resim yok)

UP TO

 

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

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

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

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

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

Duş kanalı 120 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(resim yok)
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07/2021’tarihinden itibaren

Komple ürün serisi hakkında daha fazla bilgiyi 
hansgrohe.com/RainDrain adresinde 
bulabilirsiniz

Banyo RainDrain

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

Noktasal gider 15 x 15 cm ızgara  
seramik kaplanabilir arka kapak 
# 56112, -800 (resim yok)

 

uBox universal 
İç set lineer duş kanalları için  
düz kurulum için 
# 01000180

 

uBox universal 
İç set lineer duş kanalları için  
standart kurulum için 
# 01001180

İç set lineer duş kanalları için  
dikey kurulum için 
# 01002180 (resim yok)

UP TO

 

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 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(resim yok)

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz.
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Pontos 

Modern su yönetiminde  
çok yönlü yetenek
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Sudan daha uzun süre sorun-
suzca faydalanabilmeniz için

Evlerimizi yaşanır kılan şey sudur. Suyu kullanırız, ondan faydalanırız 
ve o hayatımızın merkezinde yer alır. Yaşam kalitemizin temelini oluş-
turan suya iyi bakmamızı gerektiren daha fazla neden saymamıza 
sanırız gerek yok. Yenilikçi Pontos sistemimiz sayesinde suyunuz her 
zaman gözünüzün önünde ve kontrolünüzde. Mobil uygulama üzerin-
den suyunuzu evde değilken ve hatta tatildeyken devamlı kontrol ede-
bilirsiniz. Suyun miktarı, nem oranı ve don koşulları hakkında her za-
man bilgi sahibi olabileceğiniz için, tesisatınızda oluşabilecek 
hasarları erkenden tespit etmeniz mümkün. Pontos sayesinde gerekli 
önlemleri alabilir ve pahalı onarım çalışmalarını önleyebilirsiniz.

Pontos, mobil uygulama üzerinden kolayca kontrol edilebilen iki par-
çadan oluşmaktadır: Pontos Scout ve Pontos Base. Pontos Scout ge-
rekli yerlerde zeminde konumlandırılır ve havadaki nem oranını ve 
oda sıcaklığını güvenilir bir şekilde ölçer. Don tehlikesi veya su sızın-
tısı tespit ettiğinde, sizi akıllı telefonunuz üzerinden uyarır.

Pontos Base ise doğrudan merkezî su tesisatına bağlanır ve burada 
tüm boruları düzensiz su akışlarına karşı kontrol eder. Su akışının dü-
zensiz olması, borularda olası su kaçağına işaret eder. Tesisatta olası 
bir hasar tespit edildiğinde, Pontos Base suyu otomatik olarak keser 
ve sizi anlık ileti ile bilgilendirir. Bu önemli görevinin yanı sıra size su 
tüketiminiz ve suyun sertliği hakkında istatistikler sunarak su kullanımı-
nızı planlayabilmenizi sağlar.

Banyo Pontos

Pontos, sizin için en 
önemli olan şeyi 
 korur: Evinizi.

Pontos 
Ana su yönetim sistemi 
# 15886000

Pontos 
Scout su sensörü 
# 15887000

Pontos 
Su yönetim sistem seti 
# 15888000
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Tek bakışta Pontos Scout:

• Evin önemli noktalarında akıllı su sensörleri
• Olası bir su kaçağı tespit edildiğinde veya cihazda tanımladığı-

nız oda sıcaklığının veya havadaki nemin yükselmesi durumunda 
anlık ileti ile uyarır

• Bulunduğu odalarda havadaki nem oranı yükseldiğinde bunu 
bildirir

Tek bakışta Pontos Base:

• Su tesisatını aralıksız olarak kaçaklara karşı kontrol eder
• Hasar durumunda suyu otomatik olarak keser ve anlık ileti ile 

bilgilendirir
• Kesilen su akıllı telefon veya cihaz üzerinden yeniden açılabilir
• Su kullanımı ile ilgili istatistikler oluşturur
• Suyun sertlik derecesini ölçer
• Elektrik kesildiğinde yerleşik bataryası sayesinde çalışmaya 

devam eder

Kodu tarayın ve  
Pontos’u keşfedin.





Suyu gizli bile-
şeniniz yapın

Mutfak

Aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmak üze-
re yemek hazırladığınız mutfağınızın mutlu 
anılarla dolu olmasını istediğinizi biliyoruz. 
Bu nedenle zamanımızı ve yaratıcılığımızı, 
bunu yapmanıza yardımcı olacak yenilik-
ler tasarlamaya adadık.
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Aquno Select M81

Mutfağınızdaki mükemmellik
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İş akışınız için 
büyük kolaylık
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 mutfak 
rutinlerinizi özel kılmak için geliştirdik.

Aquno Select M81’in eşsiz tasarımı, suyu yepyeni bir şekilde akıtarak 
mutfakta verimli bir şekilde çalışabilmenizi sağlar. SatinFlow’un geniş 
su akışı yiyeceklerinizi nazikçe yıkar, su sıçratmaz ve ellerinizi yıkar-
ken su tasarrufu sağlar. Aynı genişliğe sahip çok fonksiyonlu süzgeç, 
mutfakta çalışırken iş akışlarınızı mükemmelleştirir.

Mutfak Aquno Select M81

SatinFlow sprey: hassas 
yiyecek hazırlama 20 °C 
duşla başlar.

Aquno Select M81 
Tek kollu eviye bataryası 170,  
spiralli, 3jet, sBox 
# 73831, -000, -670, -800

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

 

Aquno Select M81 
Tek kollu eviye bataryasır 250,  
spiralli, 2jet, sBox 
# 73830, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryasır 250,  
spiralli, 2jet 
# 73836, -000, -670, -800

 

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz.

Komple ürün serisi hakkında daha fazla bilgiyi 
hansgrohe.com/AqunoSelectM81 
 adresinde bulabilirsiniz
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Yemek pişirirken 
 mükemmel iş akışı.

Aquno Select M81, eviye başındaki işlerinizi 
belirgin şekilde kolaylaştırır. Çok yönlü özel-
liklere sahip olan bu batarya, üç farklı sprey 
modu sayesinde mutfağınızın çok yönlü yete-
neğine dönüşüyor. İdeal mutfak yardımcınız 
Aquno Select M81 ile çalışırken, sadece yap-
tığınız yemeğe konsantre olmanız yeterli.

Tek bakışta Aquno Select M81:

• SatinFlow ile aynı genişliğe sahip çok fonksiyonlu süzgeç, 
gıdalarınızı eviye ile temas ettirmeden hijyenik bir şekilde yıkayıp 
kurutabilmenizi sağlar. Elleriniz bu sayede serbest kaldığından, 
rahatlıkla işinizde bir sonraki adıma geçebilirsiniz

• İnovatif sBox ile kombine edildiğinde, eviye başındaki hareket 
alanınızı 76 cm’ye kadar artırır

• Select teknolojisi sayesinde suyun akış şeklini kolayca değiştirebi-
lirsiniz. Üstelik ellerinizin serbest ve mutfak bataryasının temiz 
kalması için akış şeklini dirseğinizi veya elinizin tersini kullanarak 
bile değiştirebilirsiniz

• Bataryanın su çıkışı, 60°, 110° veya 150° dönebilecek şekilde 
3 kademeli ayarlanabilir

• Üç yüzey seçeneği ile temin edilebilir: Krom, satin siyah veya 
 paslanmaz çelik

Kodu tarayın ve Aquno 
Select M81’i keşfedin.
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Talis M54

Mutfağınız için ideal tasarım  
ve işlevsellik



Minimalizmin 
ayrıntılar ile 
buluştuğu yer

Mutfak Talis M54

Tüm mutfaklara uy-
gun ideal tasarımlar.

Görsel olarak mükemmel bir mutfak, birçok insan için evin kartviziti 
gibidir. Güzel 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 yü-
zey seçeneklerine sahip zarif armatür gövdesi, mutfağınıza en uygun 
su çıkışı ile donatılabilir. Armatürü ister geniş ada mutfağınızda ister 
asma dolap altındaki tezgâhta kullanmak isteyin, her türlü mutfak ta-
sarımına uygun bir alternatif Talis M54 serisinde mevcuttur.

Eviyeli mutfak adalarında kuğu batarya tasarımlı Talis M54 modeli 
ideal bir tercihtir. İnce silüeti ana ünite ile görsel bütünlük oluşturur ve 
modern açık mutfağınızda dikkatleri üzerine çeker. Daha esnek bir 
kullanım için çekilebilir spiral hortumlu ve sBox ile kombine edilmiş 
modeli tercih edebilirsiniz. Yanlara döndürülebilen L model bir diğer 
seçenektir. Bu modelin ne kadar döndürülebileceğini ayarlayabilir ve 
bu sayede eviyenin dışına istenmeden su akıtılmasını önleyebilirsiniz.

Eviyenin üstünde asma dolap olan ve olmayan mutfaklar için mükem-
mel bir çözüm, U batarya tasarımlı Talis M54’tür. Bu model, görsel 
olarak benzersiz ve pratik iş akışı sağlayan bir tasarımdır. Şu akışı 
şekillendirme birimini zarif bir şekilde entegre ettiğimiz bu modelin su 
çıkışı hareketlidir ve çok yönlü kullanım imkânları sunar.
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sBox ve ComfortZone 
gibi yenilikler verimlilik 
sağlar.

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.

Eviyenin üstünde asma dolap bulunan mut-
faklar için L batarya tasarımlı Talis M54 mo-
delini geliştirdik. Ergonomik bir harika olan 
bu model, mevcut yerden en iyi şekilde fay-
dalanabilmenizi sağlar. Yatay olarak çekile-
bilir spiral hortumlu model, mutfaktaki verim-
liliği bir üst seviyeye taşır. Kademeli olarak 
ayarlanabilen dönüş sınırlama mekanizması, 
eviyenizin ölçülerine uyum sağlayarak arma-
türün fazla döndürülmesini önler. L batarya 
tasarımı da sBox’tan faydalanabilir.

Tek bakışta Talis M54:

• Kuğu batarya, L batarya ve U batarya olmak üzere üç tasarım 
ve yükseklik seçeneği ile her mutfağa uygun, ince ve minimalist 
tasarım

• Üç farklı yüzey seçeneği ile temin edilebilir: Krom, satin siyah ve 
paslanmaz çelik

• Çekilebilir spiral hortumlu modeller tercihe bağlı olarak sBox 
ile beraber temin edilebilir

• hansgrohe’nin ComfortZone, MagFit ve sBox gibi inovasyonları, 
mutfakta daha esnek ve daha konforlu bir çalışma ortamı sunar

Kodu tarayın ve Aquno 
Talis M54’ü keşfedin.
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Talis M54

Talis M54 
Tek kollu eviye bataryası 210,  
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 72801, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 210,  
çekilebilir el duşu, 2jet 
# 72800, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 210, Eco,  
çekilebilir el duşu, 2jet 
# 72842, -000

 

Talis M54 
Tek kollu eviye bataryası 220,  
açma-kapama valfi, 1jet 
# 72805, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Tek kollu eviye bataryası 210,  
çekilebilir gaga, 1jet, sBox 
# 72803, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 210,  
çekilebilir gaga, 1jet 
# 72802, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Tek kollu eviye bataryası U 220, 1jet 
# 72806, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası U 220, Eco, 1jet 
# 72844, -000

 

Talis M54 
Tek kollu eviye bataryası 270,  
çekilebilir gaga, 1jet, sBox 
# 72809, -000, -670, -800

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

Tek kollu eviye bataryası 270, Eco,  
çekilebilir gaga, 1jet 
# 72845, -000

 

Talis M54 
Tek kollu eviye bataryası 270, 1jet 
# 72840, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Tek kollu eviye bataryası 270,  
açma-kapama valfi, 1jet 
# 72827, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Tek kollu eviye bataryası U 220,  
açma-kapama valfi, 1jet 
# 72807, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Tek kollu eviye bataryası 220, 1jet 
# 72804, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 220, Eco, 1jet 
# 72843, -000

 

Yüzeyler, teknolojiler ve sprey modları hakkında 
açıklamaları broşürün sonunda bulabilirsiniz.

Komple ürün serisi hakkında daha fazla bilgiyi 
hansgrohe.com/TalisM54 adresinde 
bulabilirsiniz
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Daha fazlasını keşfetmek 
için kayıt yapın ve daima 
güncel kalın

Hansgrohe’yi sosyal medyada ve online 
keşfedin

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

hansgrohe.com
hansgrohe.com/register
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Yüzeyin de belirtilmesiyle beraber sipariş numaraları (#) sekiz haneli olmaktadır, 
ör. # 28500, -000 = Krom

Bedeni yumuşak bir şekil -
de saran mikro damlalar 
sayesinde eşsiz bir duş 
deneyimi.

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

Yumuşak , geniş şe la le 
akışı.

AirPower teknolojisi sa -
yesinde hava katılmış su 
akışı. Daha dolu ve daha 
hafif damlalar i le daha 
yumuşak bir su akışı.

Sudan tasar ru f e t t i r i r, 
t emiz l iğ i  ko lay laş t ı r ı r. 
Eviyeye hızlıca su tutmak 
için idealdir.

Son derece yumuşak , 
s ıçramayan, ver iml i ve 
tasarruf lu düz ve geniş 
sprey modu.

Etk i l i bir duş deneyimi 
için mikro incelikte dam-
lacıklardan oluşan yoğun 
sprey.

N o k t a ya yo ğ u n l a ş a n 
akış şekli ile iyi hissettiren 
anlar.

Hedefli ve güçlü masaj 
akış şekli.

Saçlar ı durulamak iç in 
ideal yağmur sprey.

Uyandıran ve zindeleşti -
ren yoğun akış şekli.

-800
Paslanmaz 

Çelik

-700
Satin Beyaz

-000
Krom

-670
Satin Siyah

-450
Beyaz

-610
Siyah

-990
Parlak Altın 

Optik

-340
Mat Siyah 

Krom

-140
Mat Bronz

Massage

Sprey modları

Yüzeyler
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Su ak ış ın ın tek düğme 
üzerinden yönetilmesini 
sağ lar :  Suyu ko layca 
aç ın ve kapa t ın veya 
sprey modunu değiştirin.

Lavabo ve armatür ara -
sında bulunan kullanıla -
bil ir alanı tanımlar. Siz 
hangi yüksekl iği terc ih 
ediyorsunuz?

Su akış ını azaltarak su -
dan ve enerjiden tasarruf 
et tirir. Sürdürülebilir, ke -
yifli bir kullanım için.

Eviye ve batarya arasın -
da bulunan kullanılabilir 
alanı tanımlar, hem yük-
seklik olarak hem de yan-
lara doğru.

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

Su açıldığı zaman stan -
dar t  o larak soğuk su 
akar. Sıcak su, yalnızca 
ih t i yac ın ı z o lduğunda 
akıtılır.

Kireç tor tularını kolayca 
giderin. Yumuşak silikon 
nozu l lar ın parmak i le 
ovulması yeterlidir.

Suyun akış şekli, ayarla -
nabilir tepe duşu sayesin-
de istenildiği gibi değişti -
rilebilir.

İster ürünle birlikte gelen 
yapıştırma setiyle ister vi -
dayla sabitlenebilir.

Uzun ömürlü ve hijyenik 
kullanım için yüksek kali -
teli paslanmaz çelik.

Duş giderinin uzunluğu, 
monte edildiği yere uyum 
sağlayacak şekilde kesi -
lebilir.

Kolay su yönetimi: Suyun 
akış miktarı, döner kont -
ro l vanas ı i le kolayca 
ayarlanabilir.

Su geçirmez iç set ve ön-
ceden monte edilmiş ya-
lıt ım keçesi sayesinde su 
hasarlarına karşı koruma.

Yüksek tahliye kapasitesi.

Yüzeyler in temizl iği ve 
bakımı kolay ve hızlıdır.

Duş başlığının hızlı bo -
şaltma fonksiyonu saye -
s inde su kapat ı ld ık tan 
sonra uzun süre damla -
maya devam etmez.

Aksesuarlar duvara asılı 
çubuğa kolayca tutturula-
bilir ve istendiğinde ora-
dan kolayca alınabilir.

Duvara gömülü ve isten -
diğinde fayanslı kapaklı 
depolama alanı.

Kolayca temizlenebilen 
sifon.

Küvet in armatürü kulla -
nılmadığı zaman kolayca 
termostatın altına döndü-
rülebilir.

Hem alçı hem de beton 
duvar lara monte edile -
bilir.

Tesisata uygun bir şekilde 
iki duvar arasına monte 
edilebilir.

Suyu geniş sprey diskinde 
eşit miktarda yayar. Yu -
muşak damlalar, bu saye-
de vücudun tümünü sarar.

Duş ask ıs ının yüksekl ik 
ayarı, düğmeye basılarak 
tek bir el ile kademesiz 
olarak ayarlanabilir. Duş-
ta güvenlik ve konfor için.

76 cm’ye kadar çekilebi -
len hortum için tezgâh al-
tında sessiz, pürüzsüz ve 
korumalı hortum yönetimi.

Haz ı r se t ,  ku l lan ıc ıya 
özel bir görünüm için çe-
şi t l i derinliklerde monte 
edilebilir.

Engeli olan kullanıc ı lar 
için bariyersiz, düzayak 
erişim.

Mevcut alanın rahat kul -
lanılabilmesi için duvara 
monte edilir.

Soğuk suyu kontrollü ola-
rak yönlendirerek ısınma-
yı önler. Daha güvenli bir 
duş deneyimi için.

Arka duvara ve yan du-
varlara dayanan minima-
list montaj şekli.

Binaların tahliye sistem-
lerine yönelik EN 1253 
standardına uygundur.

Esnek bir şekilde çalışa -
bilmeniz için çekilebil ir 
hortumlu tasarım.

Ahşap duvarlara monte 
edilebilir.

Özel tasarımlar için ala-
na serbestçe monte edi -
lebilir.

Hot

Cool

Cool
Start

UP TO

Teknolojiler
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Hansgrohe Armatür Ltd. Şti. · Ortaklar Cad. Bahçeler Sk. 
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 · hansgrohe.com.tr


