
 Evinizdeki en güzel 
çalışma alanı. 
 hansgrohe yenilikçi eviye 
ve eviye bataryaları ile 
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 Tasarım  YIL  
 GARANTI 

 Müşteri memnuniyeti 
garantisi 

 Bütün ürünlerimize 5 yıl üretici garantisi 
verebilmek için, önümüze her zaman en 
yüksek hedefleri koyuyoruz. 

 hansgrohe tarafından 
tasarlanmıştır 

 Phoenix Design ile yapılan ortak çalışma-
nın sonucunda hem güzel hem de fonksi-
yonel ölçüt oluşturan ürünler ortaya çıktı. 

 Geleneklerimizden 
doğan kalite 

 Her zaman yanınızda duruyoruz. 
Made by hansgrohe sözümüze 
güvenebilirsiniz. 
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4 hansgrohe Gelenek  

Hansgrohe şirketi

1901’den beri orijinal: Başlangıçtan 
beri ileriye yönelik

Hansgrohe, mevcut olanla yetinme-
mektedir, çünkü sadece bu şekilde yeniliklere, 
alışılmamış olana ve sıra dışı ürünlere ulaşıla-
bilir. Özel banyoların ilk düşünceleri ortaya 
çıkarken ve günlük duş henüz bir hayalken, ilk 
duş başlıklarını üretmiştir. Bu şekilde banyo-
larda, Kara Orman’ın çok ötesine ulaşan yeni 
standartlar oluşturmuştur. Bütün kıtalarda 34 
şirketi, 21 satış ofisi, 146 ülkeye satışı ve dünya 

çapında tedarik ağıyla, hansgrohe markası, 
sıhhi ürünler alanında dünyanın az sayıdaki 
küresel oyuncularından biridir. Şirket, eskiden 
olduğu gibi, bugün de ağırlıklı olarak Schiltach 
ve “Made in Germany” vurgusunun yapıldığı 
tanınmış yerlerden biri olan Offenburg’ta üre-
tim yapmaktadır. En önemli değerlerinden biri, 
sosyal sorumluluklar üstlenmesidir. Bu şekilde, 
Hansgrohe Grubu süreklilik, çevre sorumlu-

luğu ve iklimin korunması konularında sektö-
rün öncülerindendir. Bu durum kendini su ve 
enerji tasarrufu yapan ürünlerde, çevre dostu 
ürünlerde ve dünya çapında çevre koruma 
projeleriyle su kaynaklarının sürdürülebilirliği 
için yaptığı çalışmalarından görülmektedir.

Hansgrohe 1901 yılında kurulduğundan beri her zaman bir adım öndedir.



  hansgrohe  Kalite  5

 Güvenebileceğiniz kalite 

 Beklentileriniz 
ölçümüzdür 

 hansgrohe’de Alman teknolojik bilgi-
sini kullanıyoruz ve bu şekilde, şekil ve fonk-
siyonda en yüksek kaliteye ulaşıyoruz. “Made 
in Germany” başarı sırrımızdır ve öyle olmaya 
devam edecektir; neredeyse bütün ürünlerimiz 
Güney Almanya’da Schwarzwald bölgesinde 
üretilmektedir. Misyonumuz İşlevsellik ve Kali-
tede ölçüt oluşturan, uzun ömürlü çözümler 

sunmaktır. Bunun için, size sürekli bir memnuni-
yet sunabilmek adına bugün bile ilk günkü gibi 
araştırıyor ve geliştiriyoruz. Geleneksel bilgi 
birikimiyle kombine olan bu modern icat ruhu, 
başarısı geleceğe uzanan bir şirketin temelle-
rini oluşturuyor. 

 Sektörün öncüsü:   3 yılı aşmayan yeni 
ürünlerimiz, hansgrohe’de satışların %30’unu 
oluşturmaktadır. Bu yüksek canlılık endeksiyle 
Schwarzwald’lı sıhhi donanım uzmanı olarak 
sektörün öncülerinden biriyiz. hansgrohe’de 
düşünülen, geliştirilen ve tasarlanan ürünlerin 
pek çoğu dünya çapında kabul görmektedir. 
Schwarzwald’lı fikir üreticileri olarak, birçok 
yeniliği geride bıraktık. Bu fikirlerin bazıları 
sıhhi donanım, bazıları ise bir kültür hikayesi 
yazmaktadır. 

 Çevre dostu:   Devamlılık, çevre ve iklim koru-
ması, hansgrohe’de bütünü oluşturmaktadır. 
Dünya çapındaki çevre koruma projelerimiz 
ve su kaynaklarının korunması için yaptığımız 
çalışmalar, ekolojinin iyileştirilmesine katkı 
sağlamaktadır. Üretimimizde de, karbondi-
oksit emisyonunu azaltmak için yenilenebilen 
enerjileri, etkin geri dönüşüm sistemlerini ve 
ısı geri kazanımı kullanmaktayız. Bu nedenle, 
hansgrohe ile ekolojik sorumluluk taşıyan 
ürünler ile uzun süreli bir kaliteye karar vermiş 
olursunuz. 

 En yüksek talepler:   hansgrohe’de sadece 
yüksek kaliteli ve içme suyuna uygun ürünler 
kullanılmaktadır. Bütün mutfak gereksinimle-
rini karşılamak amacıyla, uzun süreli testler 
uygulanmaktadır. Geçerli normlara bağlı 
kalmak ve bütün parçaların uygunluğunu sağ-
lamak, uzun yıllardan beri kolay kullanım ve 
rahatlık sağlamıştır. Ürün güvenliği hakkında 
kendi ürettiğimiz esaslar, genellikle sektör-
deki güvenlik talimatlarının üzerindedir. Bu 
nedenle, müşterilerimize bütün ürünlerde 5 
yıllık bir ürün garantisi sunuyoruz. 

 YIL  
 GARANTI 



 Mutfağın kalbi 

 Eviye kombinasyonu  C51-F660-07





8 hansgrohe Tasarım  

Olağanüstü tasarım ödülü

Yeni düşünceler,  
yeni imkanlar oluşturur

İlk olarak, bir eviyenin işlevsel ve uzun 
ömürlü olması gerekir. Beğenilen bir tasarıma 
sahipse, mutfağınızda herşey güzel demektir. 
hansgrohe’nin özel eviyeleri, bu özelliklere 
uyum sağlamaktadır. Elle kaynak yapılmış 
paslanmaz çelik veya doğal granit SilicaTec 

yüksek özellikli bu eviyelerin temelini oluştur-
maktadır. Kare temel şekil, belirgin çizgilerle 
birlikte eviyeyi modern mutfağın minimalist 
tasarımıyla birleştirmektedir. Asimetrik eviye 
kenarı, estetik tasarımıyla eşsiz bir görünüme 
sahiptir.

Hansgrohe SE ürünleri şimdiye kadar 50 ulus-
lararası tasar ım yar ışmasında, 500’ün 
üstünde ödül aldı. Bu durum Hansgrohe SE’nin 
pazarda en çok ödül alan şirket olmasını sağ-
ladı. iF Ranking 2017’ye göre 6. sırada ve bu 

şekilde sektörün üst sıralarda yer alan şirketleri 
arasına girdi. Burada tasarım kendi başına bir 
amaç değil, yenilikçi fonksiyonların modern 
şekillerle birleşen vurgusu olmuştur.

Eviye kombinasyonu C71-F660-08



  hansgrohe  Tasarım  9

 Phoenix Design ile birlikte geliştirilen eviye 
serisi, tasarım ve işlevsellikte bir devrim nite-
liğinde: yüksek kalite ile işlenmiş malzemeler 
ürünün esasını oluştururken, kare şekilli göz 
alan çizgiler, modern mutfak atmosferine 
mükemmel uyum sağlamakta. Geniş şekilde 
tasarlanan eviye kenarı, kumanda birimi ve 
armatür görsel olarak bir bütün oluşturmakta. 
Mutfaktaki çalışmalarınızı tamamen kişisel 
hale getirmeniz için, çeşitli eviye seçenekleri 
sunulmaktadır. 

 Eviyenin ön kısmındaki Select tuşu ile iş yapar-
ken suyu kolayca açıp kapatabilirsiniz. Select 
tuşunun çevrilmesiyle tahliye seti harekete 
geçer. 

 Öndeki armatür kolu ile su açılıp kapatılabilmekte ve su ısısı ayarlanabilmektedir. Mutfak arma-
türü üzerinde bulunan Select butonu üzerinden, eviyede çalışma yapılırken, su akışı her zaman 
kapatılabilir ve yeniden açılabilir. 



10 hansgrohe Eviye kombinasyonları ve Eviyeler  

Mutfakta yeni ölçüt

Yüksek değerli malzemeler paslanmaz 
çelik ve granit SilicaTec

Paslanmaz çelik eviyelerin yanısıra, 
hansgrohe SilicaTec granit eviye seçenekle-
riyle mutfaktaki alternatifleri genişletti. Silica-
Tec geleceğin malzemesidir ve doğallığı ile 

mutfaklara yeni organik renkler katmaktadır. 
Sıcak karakteri, mutfakların trendine uygun 
bir ortam oluşturmaktadır. Daha fazla kişisel-
leştirme için, SilicaTec eviyeleri üç farklı renk 

seçeneği sunmaktadır. Bu şekilde bilinçli vur-
gulara da yer vermektedir.

Özel: Elle kaynak yapılmış 1 mm kalınlığında paslanmaz çelik eviyeler.

Paslanmaz çelik
-800

Siyah
-170

Gri
-290

Beton grisi
-380



  hansgrohe Malzeme ve renkler 11

Sağlam: Sert ve aşınmaya dayanıklı bir yüzeye sahip olan Alman üretimi yuvarlak kenarlı kuvars partikülleri kullanılmaktadır.

Suyun parlak efekti: Düz, gözeneksiz yüzey sayesinde, su parlak 
bir efekte sahiptir.

Doğal: Malzeme hoş bir duygu vermekte ve doğallığıyla göz 
doldurmaktadır.



12 hansgrohe Eviye kombinasyonları ve Eviyeler  

Mufağa bakış

Her mutfak için ebatlar  
ve montaj seçenekleri

Farklı eviye seçenekleri, örn. küçük, 
uzunlamasına veya çift eviye ve çeşitli mon-
taj seçenekleri mutfağınızı tamamen kişisel 

olarak tasarlama imkanı vermektedir. Dam-
lalık, çalışma alanını genişletmektedir. Büyük 
eviyeler ise, büyük nesnelerin doldurulması ve 

temizlenmesi için özellikle uygundur. Çift haz-
neli eviye ile farklı iş süreçleri paralel olarak 
yapılabilmektedir.

Tekli Eviyeler: 80 cm’den başlayan alt dolaplar için, yaklaşık 66 cm eviye ve 60 cm’den başlayan alt dolaplar için yaklaşık 45 cm eviye 
genişliği uygundur (çizim bulunmamaktadır).

Tezgah üstü montaj:
Eviye yukarıdan tezgahta açılan bir 
boşluğa yerleştirilir.

Tezgaha sıfır montaj:
Eviye, tezgaha eşit şekilde yerleştiril -
mektedir. Kademesiz bir geçiş oluş -
maktadır. Bu montaj sadece paslanmaz 
çelik eviye için uygulanmaktadır.

Tezgah altı montaj:
Eviye aşağıdan tezgaha sabitlenir.  
Bu şekilde mutfak daha düzenli görünür.



  hansgrohe Ölçüler ve montaj seçenekleri 13

Damlalıklı tek gözlü eviyeler:
60 cm’den başlayan alt dolaplar için yaklaşık 45 cm eviye genişliği uygundur.

Çift Eviyeler:
90 cm’den başlayan alt dolaplar için yaklaşık 37 cm eviye genişliği uygundur.

Çift Eviyeler:
80 cm’den başlayan alt dolaplar için, yaklaşık 18 cm ve 45 cm eviye genişliği uygundur.



14 hansgrohe  Eviye bataryaları   

 Seri 71 Armatür kolu ve Select Butonu 

 Kusursuz ergonomik tasarım için 
 gerçekleşmemiş arzunuz kalmasın 

 Öne arkaya hareketli batarya kolu ile su açılıp kapatı-
labilmekte ve su sıcaklığı ayarlanabilmektedir. 

 Pratik çekilebilir el duşu sayesinde 
(76 cm’ye kadar) esnek çalışma .

 Select butonu ile iş yaparken su, 
butona dokunarak açılıp kapanmaktadır. 

 Minimalıist tasarımı her çevreye uyum 
sağlamaktadır. 

 Mutfakta daha fazla rahatlık için 150° 
dönebilir gaga .

 Dışarıya çekilebilen gaga altında 
büyük tencerelerin doldurulması gibi 

işler için geniş alan bulunmaktadır. 

 Örnek: Eviye bataryası M7119-H200 

 Mutfak armatürü üzerindeki kolun 
devre dışı bırakılmasını sağlayan, eviye kena-
rındaki su kumandası, özellikle dikkat çekmek-
tedir. Ergonomik armatür kolunun döndürül-
mesiyle su ısısı ayarlanabilmektedir. Armatür 

kolunun öne arkaya fonksiyonu üzerinden su 
miktarı ayarlanmaktadır. Armatür kolunun yanı 
sıra, armatür üzerinde bulunan sezgisel Select 
butonu, diğer bir kullanım imkanı sunmaktadır. 
Bu şekilde iş yaparken su, butona dokunarak 

açılıp kapatılabilmektedir. Bu eviye batarya-
sını seri 71 ya da eviye kombinasyonun bir 
parçası olarak kataloglarımızda bulabilirsiniz. 
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Eviye kombinasyonu C71-F660-08



16 hansgrohe  Eviye bataryaları   

 Seri 71 2 akış türlü Select buton 

 Modern bir mutfak için daha fazla 
ergonomi ve işlevsellik 

 Eviyeye uyumlu olarak adapte edilen 
temel şekil .

 Mutfakta daha fazla rahatlık için 150° 
dönebilir gaga .

 Ergonomik kol ile su açılıp kapatılabilmekte 
ve su sıcaklığı ayarlanabilmektedir. 

 Pratik çekilebilir el duşu sayesinde 
(76 cm’ye kadar) esnek çalışma .

 Ayar butonu ile iki su akışı arasında 
seçim yapabilirsiniz. 

 Select butonu ile iş yaparken su, butona dokunarak açılıp 
kapanmaktadır. Çevrilerek tahliye seti harekete geçirilir. 

 Dışarıya çekilebilen gaga altında 
büyük tencerelerin doldurulması gibi 

işler için geniş alan bulunmaktadır. 

 Örnek: Eviye bataryası M7120-H220 

 Eviye kenarında kumanda unsuru ola-
rak bulunan sezgisel Select butonu, mutfakta 
yeni tarz ve su kontrolü sağlamaktadır. Ergo-
nomik kol üzerinden su miktarı ve sıcaklığı 

ayarlanabilmektedir. İsterseniz, eviye kenarın-
daki Select düğmesine dokunarak suyu açıp 
kapatabilirsiniz. Otomatik tahliye seti, Select 
butonun çevrilmesiyle harekete geçer. Mutfak 

armatüründeki ayar butonu, su akışları ara-
sında seçim yapmanızı sağlar. Bu eviye batar-
yasını seri 71 veya eviye kombinasyonunun bir 
parçası olarak kataloglarımızda bulabilirsiniz. 
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Eviye kombinasyonu C51-F660-02



18 hansgrohe  Eviye bataryaları   

 Seri 71 Select Buton 

 Mükemmel kullanım ve tasarım 

 Eviyeye uyumlu olarak adapte edilen 
temel form .

 Mutfakta daha fazla rahatlık için 150° 
dönebilir gaga .

 Dışarıya çekilebilen çıkış altında büyük 
tencerelerin doldurulması gibi işler için 

geniş alan bulunmaktadır. 

 Select butonu ile iş yaparken su, 
butona dokunarak açılıp kapanmaktadır. 

 Örnek: Eviye bataryası M7115-H320 

 Bileğinizi rahatsız edici bir şekilde 
çevirmenize gerek kalmadan, rahat ve güvenli 
kullanımlı yeni mutfak armatürü. Ergonomik kol 
üzerinden su miktarı ve sıcaklığı ayarlanabil-

mektedir. Eviye kenarındaki Select butonu 
üzerinden su sıcaklığı ayarlanabilmektedir. 
Eviye kenarındaki Select butonuna dokunarak 
çalışma esnasında suyu açıp kapatabilirsiniz. 

Dışarıya doğru çekme fonksiyonu, eviye etra-
fında çalışma alanını 76 cm genişletmektedir. 
Bu şekil veya fonksiyonda benzer mutfak 
armatürlerini 71 ve 51. serilerde bulabilirsiniz. 

 Pratik çekilebilir el duşu sayesinde 
(76 cm’ye kadar) esnek çalışma .

 Ergonomik kol ile su açılıp kapatılabilmekte 
ve su sıcaklığı ayarlanabilmektedir. 
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Eviye bataryaları M7115-H320



20 hansgrohe  Eviye bataryaları   

 Seri 51 Select Buton 

 Modern banyolar için çok yönlü sistem 

 Konik gövde sayesinde zarif ve lüks 
görüntü .

 Gövdeden, dönebilir gagaya yumuşak 
geçiş sayesinde kolay temizlik. 

 Geniş hareket serbestliği için uzun, 
150° döner çıkış. 

 Dışarıya çekilebilen çıkış altında büyük 
tencerelerin doldurulması gibi işler için 

geniş alan bulunmaktadır. 

 Select butonu ile iş yaparken su, 
butona dokunarak açılıp kapanmaktadır. 

 Geniş kumanda kolu ile su açılıp kapatılabilmekte ve su sıcaklığı 
seçilebilmektedir. 

 Örnek: Eviye bataryası M512-H300 

 Zamanın ötesinde konik gövdesi ve düz 
çizgili tasarımı ile her modern mutfağa uyum 
sağlamakta. Geniş kumanda kolu üzerinden 
su miktarı ve su sıcaklığı ayarlanabilmekte-

dir. Eviye bataryası üzerinde bulunan Select 
butonu ile su, çalışma esnasında parmak, el 
dokunuşu veya kol ile açılıp kapatılabilmekte-
dir. Bu durum hareket serbestliğini artırmakta 

ve daha etkin çalışmanızı sağlamaktadır. Bu 
şekil veya fonksiyonda benzer mutfak armatür-
lerini 51 ve 41. serilerde bulabilirsiniz. 

 Seri 71’de pencere önü montajı için gaganın yatabilme özelliği 
bulunmaktadır, bu şekilde mutfak armatürüne rağmen pencere 
açıılabilmektedir. 
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 Eviye bataryaları  M512-H300



22 hansgrohe  Eviye bataryaları   

 2 farklı akışlı Seri 52 

 Yemek pişirirken ve bulaşık yıkarken 
daha fazla hareket serbestliği 

 Şık, bol su akışı .

 Geniş hareket serbestliği için uzun, 
dönebilir gaga .

 İki su akışı arasında ayar tuşu .

 AirPower suyu hava ile karıştırır, 
bu şekilde sıçramasız bir su akışı sağlanır. 

 Sade tasarım .

 Örnek: Eviye bataryası M5216-H220 

 Sade ve geniş tasarım her mutfağa ayrı 
bir şıklık katmakta. Filigranlı kol üzerinden su 
miktarı ve sıcaklığı ayarlanabilmektedir. 

Dışarıya çekme fonksiyonu, eviye etrafındaki 
çalışma yarı çapı 76 cm’yi bulmaktadır. Mut-
fak armatürü üzerindeki ayar fonksiyonu iki su 

akışı arasında tercih yapmanızı sağlamakta-
dır.Bu şekil veya fonksiyonda benzer mutfak 
armatürlerini 52 ve 41. serilerde bulabilirsiniz. 

 Seri 52’de pencere önü montajı için gaganın yatabilme özelliği 
bulunmaktadır, bu şekilde mutfak armatürüne rağmen pencere 
açılabilmektedir. 



Eviye bataryaları M5216-H220



24 hansgrohe sBox  

sBox

Alt dolapta yenilikçi hortum uzamasıyla  
ile daha fazla konfor

Standart dolap altı mobilyası için.

30 mm’den daha az düz gövde 
profili dar yerlerde de montaj imkanı 

vermektedir.

İçten geçmeli hortum sessiz ve hasar-
lardan korunmuştur.

76 cm’ye kadar uzama, rahat çalışma 
ve hareket  serbestliği sağlamaktadır.

Esnek ve çok yönlü  montaj imkanı.

sBox’un esnek olarak sabitlenmesi için 
sürgülü 4 adet sabitleme parçası.

Ağırlık çıkarılabilen el duşunun sorunsuz 
şekilde kullanımı sağlamaktadır.

Eviye kombinasyonun bir parçası 
olarak ve bütün dışarıya çekilebilen mutfak 
armatür kombinasyonlarında sBox hortumun 
güvenli, kolay bir şekilde çekilmesini ve geri 

toplanmasını sağlamaktadır. Bu sBox hortumu 
sıkıştırmaz ve hasara neden olmaz. Hortum 
sessiz şekilde, kutu içinde, fonksiyonunu bloke 
edecek herhangi bir engele takılmadan ilerle-

mektedir. 52 cm yükseklikte olan kutu bütün 
alt dolap mobilyalarına uymaktadır. Daha 
düzenli bir dolap sayesinde atık sistemleri için 
daha fazla yer sağlanmaktadır.





 Ürün bilgileri 



 Eviye bataryaları  M7116-H320



28 hansgrohe Ürün bilgileri  

Paslanmaz çelik eviye 
kombinasyonları

hansgrohe eviye kombinasyonlarında, 
her mutfak için uygun ebatta ve fonksiyonda 
eviye ve modern bir bütünlük oluşturan arma-
türler bulunmaktadır. Kalite, tasarım ve işlevsel-
liğin birleşmesi, kombinasyonları mutfakta yeni 
bir tercih sebebi yapmaktadır. Mutfak arma-

türlerinde Select butonu ve yatabilir batarya 
gövdesi modeli arasında seçim yapılabilir. Her 
iki modelde krom (-000) veya paslanmaz çelik 
(-800) seçenekleri bulunmaktadır. Diğer bütün 
unsurlar kombinasyonda mevcuttur.

C71-F450-01
Tezgaha sıfır eviye kombinasyonu 450  
2-Delikli Select eviye bataryası 220
Alt dolap: 600 mm
# 43207, -000, -800

C71-F660-03
Tezgaha sıfır eviye kombinasyonu 660
2-Delikli Select eviye bataryası 320
Alt dolap: 800 mm
# 43209, -000, -800

C71-F450-06
Tezgaha sıfır eviye kombinasyonu 450  
2-Delikli Select eviye bataryası 200
Alt dolap: 600 mm
# 43201, -000, -800

C71-F660-08
Tezgaha sıfır eviye kombinasyonu 660  
2-Delikli Select eviye bataryası 200
Alt dolap: 800 mm
# 43202, -000, -800

Paslanmaz çelik
-800

Tezgah üstü montaj Tezgaha sıfır montaj

krom
-000

Paslanmaz çelik
-800

Eviye ölçüleri 32. sayfadadır.
Diğer bilgiler için: www.hansgrohe.com.tr
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C71-F765-05
Tezgaha sıfır eviye kombinasyonu  
370/370 2-Delikli Select eviye  
bataryası 320
Alt dolap: 900 mm
# 43211, -000, -800

C71-F655-04
Tezgaha sıfır eviye kombinasyonu  
180/450 2-Delikli Select eviye  
bataryası 320
Alt dolap: 800 mm
# 43210, -000, -800

C71-F450-02
Tezgaha sıfır eviye kombinasyonu  
450 damlalıklı 2-Delikli Select eviye  
bataryası 220
Alt dolap: 600 mm
# 43208, -000, -800
C71-F450-11
(Damlalık sağda, resmi yok)
# 43229, -000, -800

C71-F765-10
Tezgaha sıfır eviye kombinasyonu  
370/370 2-Delikli Select eviye  
bataryası 200
Alt dolap: 900 mm
# 43203, -000, -800

C71-F655-09
Tezgaha sıfır eviye kombinasyonu  
180/450 2-Delikli Select eviye  
bataryası 200
Alt dolap: 800 mm
# 43206, -000, -800

C71-F450-07
Tezgaha sıfır eviye kombinasyonu  
450 damlalıklı 2-Delikli Select eviye  
bataryası 200
Alt dolap: 600 mm
# 43205, -000, -800
C71-F450-12
(Damlalık sağda, resmi yok)
# 43230, -000, -800
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30 hansgrohe Ürün bilgileri  

Paslanmaz çelik eviye

Farklı eviye seçenekleri, örn. küçük, 
uzunlamasına veya çift eviye ve çeşitli mon-
taj seçenekleri mutfağınızı tamamen kişisel 
olarak tasarlama imkanı vermektedir. Dam-
lalık, çalışma alanını genişletmektedir. Büyük 
eviyeler ise, büyük nesnelerin durulanması ve 

temizlenmesi için özellikle uygundur. Çift eviye 
ile farklı iş süreçleri paralel olarak yapılabil-
mektedir. Eviyeler bütün mutfak armatürleri ile 
kombine edilebildikleri ve farklı montaj imkan-
ları sundukları için, mutfak tamamen kişisel 
tercihlere göre düzenlenebilmektedir.

Paslanmaz çelik
-800

Tezgah üstü montaj Tezgaha sıfır montaj

Bütün eviyelerin 190 mm derinliği bulunmaktadır (ana eviyeler) ve iki batarya deliği ve su tahliye setine sahiptirler. 
Ölçüler mm olarak verilmiştir. Diğer bilgiler için: www.hansgrohe.com.tr

S711-F450 Tezgah üstü eviye 450
Alt dolap: 600 mm
# 43301, -800, Batarya delikli
# 43920000 Manuel gider seti

S711-F765 Tezgah üstü eviye 370/370
Alt dolap: 900 mm
# 43303, -800, Batarya delikli
# 43922000 Manuel gider seti

S711-F660 Tezgah üstü eviye 660
Alt dolap: 800 mm
# 43302, -800, Batarya delikli
# 43921000 Manuel gider seti

S715-F450 Tezgah üstü eviye 450 Sabit damlalıklı
Alt dolap: 600 mm
# 43306, -800, Batarya delikli
# 43920000 Manuel gider seti
S716-F450
(Damlalık sağda, resmi yok)
# 43331, -800, Batarya delikli
# 43920000 Manuel gider seti

S711-F655 Tezgah üstü eviye 180/450
Alt dolap: 800 mm
# 43309, -800, Batarya delikli
# 43924000 Manuel gider seti



500

450

4
5

0

4
0

0

550

500

4
5

0

4
0

0

710

660

4
5

0

4
0

0

706

180 450

4
5

0

4
0

0

815

370 370

4
5

0

4
0

0

450

400

4
5

0

4
0

0

  hansgrohe Paslanmaz çelik eviyeler 31

Paslanmaz çelik ankastre 
eviyeler

Ankastre eviyeler kademesiz montaj 
tarzı ile mutfakta bir bütünlük oluşturmakta-
dır. Bu montaj seçeneğindeki eviyelerde, tekli 
veya çiftli ve farklı ölçülerde geniş bir seçenek 
bulunmaktadır. Ankastre eviyeler alttan tez-

gaha sabitlenir ve geniş bir alan hissi oluştu-
rur. Bu nedenle, ankastre eviyeler suya duyarlı 
doğal taş, beton veya kuvars tezgahlar için 
özellikle uygundur.

Paslanmaz çelik
-800

Tezgah altı montaj

Bütün ankastre eviyelerin 190 mm derinliği bulunmaktadır (ana eviyeler) ve iki batarya deliği ve su tahliye setine sahiptirler. 
Ölçüler mm olarak verilmiştir. Diğer bilgiler için: www.hansgrohe.com.tr

S719-U400 Tezgah üstü eviye 400
Alt dolap: 500 mm
# 43425, -800
# 43920000 Manuel gider seti

S719-U660 Tezgah üstü eviye 660
Alt dolap: 800 mm
# 43428, -800
# 43921000 Manuel gider seti

S719-U450 Tezgah üstü eviye 450
Alt dolap: 600 mm
# 43426, -800
# 43920000 Manuel gider seti

S719-U655 Tezgah üstü eviye 180/450
Alt dolap: 800 mm
# 43429, -800
# 43924000 Manuel gider seti

S719-U500 Tezgah üstü eviye 500
Alt dolap: 600 mm
# 43427, -800
# 43926000 Manuel gider seti

S719-U765 Tezgah üstü eviye 370/370
Alt dolap: 900 mm
# 43430, -800
# 43922000 Manuel gider seti



32 hansgrohe Ürün bilgileri  

Granit SilicaTec eviye 
kombinasyonları

hansgrohe eviye kombinasyonlarında, 
her mutfak için uygun ebatta ve fonksiyonda 
eviye ve modern bir bütünlük oluşturan arma-
türler bulunmaktadır. Kalite, tasarım ve işlev-
selliğin birleşmesi, kombinasyonları mutfakta 

yeni bir bütünlüğe ulaştırmaktadır. Mutfak 
armatürlerinde Select butonu ve öne arkaya 
hareketli armatür kolu arasında tercih yapabi-
lirsiniz. Diğer bütün unsurlar kombinasyonda 
mevcuttur.

Siyah
-170

Tezgah üstü montaj

krom
-000

C51-F450-01
Tezgah üstü eviye kombinasyonu 450  
2-Delikli Select eviye bataryası 220
Alt dolap: 600 mm
# 43212, -000

C51-F660-02
Tezgah üstü eviye kombinasyonu 660
2-Delikli Select eviye bataryası 320
Alt dolap: 800 mm
# 43213, -000

C51-F450-06
Tezgah üstü eviye kombinasyonu 450  
2-Delikli Select eviye bataryası 200
Alt dolap: 600 mm
# 43217, -000

C51-F660-07
Tezgah üstü eviye kombinasyonu 660  
2-Delikli Select eviye bataryası 200
Alt dolap: 800 mm
# 43218, -000

Eviye ölçüleri 36. sayfadadır.
Diğer bilgiler için: www.hansgrohe.com.tr
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C51-F770-05
Tezgah üstü eviye kombinasyonu  
370/370 2-Delikli Select eviye  
bataryası 320
Alt dolap: 900 mm
# 43216, -000

C51-F635-04
Tezgah üstü eviye kombinasyonu  
180/450 2-Delikli Select eviye  
bataryası 320
Alt dolap: 800 mm
# 43215, -000

C51-F450-03
Tezgah üstü eviye kombinasyonu  
450 damlalıklı 2-Delikli Select eviye  
bataryası 220
Alt dolap: 600 mm
# 43214, -000

C51-F770-10
Tezgah üstü eviye kombinasyonu  
370/370 2-Delikli Select eviye  
bataryası 200
Alt dolap: 900 mm
# 43221, -000

C51-F635-09
Tezgah üstü eviye kombinasyonu  
180/450 2-Delikli Select eviye  
bataryası 200
Alt dolap: 800 mm
# 43220, -000

C51-F450-08
Tezgah üstü eviye kombinasyonu  
450 damlalıklı 2-Delikli Select eviye  
bataryası 200
Alt dolap: 600 mm
# 43219, -000
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34 hansgrohe Ürün bilgileri  

Granit SilicaTec  
eviyeler

Farklı eviye seçenekleri, örn. küçük, 
uzunlamasına veya çift gözlü ve çeşitli mon-
taj seçenekleri mutfağınızı tamamen kişisel 
olarak tasarlama imkanı vermektedir. Sol 
tarafta bulunan damlalık, çalışma alanını 
genişletmektedir. Büyük eviyeler ise, büyük 
nesnelerin doldurulması ve temizlenmesi için 

özellikle uygundur. Çift gözlü eviye ile farklı 
iş süreçleri paralel olarak yapılabilmektedir. 
Eviyeler bütün mutfak armatürleri ile kombine 
edilebildikleri ve farklı montaj imkanları sun-
dukları için, mutfak tamamen kişisel tercihlere 
göre düzenlenebilmektedir.

Tezgah üstü montaj

Gri
-290

Beton grisi
-380

Siyah
-170

Bütün eviyelerin 190 mm derinliği bulunmaktadır (ana eviyeler) ve iki batarya deliği ve su tahliye setine sahiptirler. 
Ölçüler mm olarak verilmiştir. Diğer bilgiler için: www.hansgrohe.com.tr

S510-F450 Tezgah üstü eviye 450
Alt dolap: 600 mm
# 43312, -170, -290, -380
# 43927000 Manuel gider seti

S510-F770 Tezgah üstü eviye 370/370
Alt dolap: 900 mm
# 43316, -170, -290, -380
# 43928000 Manuel gider seti

S510-F660 Tezgah üstü eviye 660
Alt dolap: 800 mm
# 43313, -170, -290, -380
# 43927000 Manuel gider seti

S514-F450 Tezgah üstü eviye 450 Sabit damlalıklı
Alt dolap: 600 mm
# 43314, -170, -290, -380
# 43927000 Manuel gider seti

S510-F635 Tezgah üstü eviye 180/450
Alt dolap: 800 mm
# 43315, -170, -290, -380
# 43928000 Manuel gider seti
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  hansgrohe Granit SilicaTec eviyeler 35

Granit SilicaTec ankastre  
eviyeler

Ankastre eviyeler kademesiz montaj 
tarzı ile mutfakta bir bütünlük oluşturmakta-
dır. Bu montaj seçeneğindeki eviyelerde, tek 
veya çift gözlü ve farklı büyüklüklerde geniş 
bir seçenek bulunmaktadır. Ankastre eviyeler 

alttan tezgaha sabitlenir ve geniş bir alan hissi 
oluşturur. Bu nedenle, ankastre eviyeler suya 
duyarlı doğal taş, beton veya kuvars tezgahlar 
için özellikle uygundur.

Tezgah altı montaj

Gri
-290

Beton grisi
-380

Grafit siyahı
-170

Bütün ankastre eviyelerin 190 mm derinliği bulunmaktadır (ana eviyeler) ve iki batarya deliği ve su tahliye setine sahiptirler. 
Ölçüler mm olarak verilmiştir. Diğer bilgiler için: www.hansgrohe.com.tr

S510-U660 Tezgah üstü eviye 450
Alt dolap: 800 mm
# 43432, -170, -290, -380
# 43927000 Manuel gider seti

S510-U450 Tezgah üstü eviye 450
Alt dolap: 600 mm
# 43431, -170, -290, -380
# 43927000 Manuel gider seti

S510-U635 Tezgah üstü eviye 180/450
Alt dolap: 800 mm
# 43433, -170, -290, -380
# 43928000 Manuel gider seti

S510-U770 Tezgah üstü eviye 370/370
Alt dolap: 900 mm
# 43434, -170, -290, -380
# 43928000 Manuel gider seti
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36 hansgrohe Ürün bilgileri  

M7120-H320
2-Delikli Select tek kollu eviye bataryası 
320 çekilebilir el duşu ve iki sprey tipi ile 
# 73806, -000, -800

M7120-H220
2-Delikli Select tek kollu eviye bataryası 
220 çekilebilir el duşu ve iki sprey tipi ile 
# 73805, -000, -800

M7115-H320
Select tek kollu eviye bataryası 320  
çekilebilir el duşu ile 
# 73803, -000, -800

M7115-H240
Select tek kollu eviye bataryası 240  
çekilebilir el duşu ile 
# 73802, -000, -800

M712-H320
Select tek kollu eviye bataryası 320  
dönebilir gaga ile 
# 73810, -000, -800

M712-H260
Select tek kollu eviye bataryası 260  
dönebilir gaga ile 
# 73811, -000, -800

Ölçüler mm olarak verilmiştir. Diğer bilgiler için: www.hansgrohe.com.tr



221 

2
0

8

3
2

0

47

5
8

237 

31
9

4
3

0

210

2
21

3
3

2

219

31
5 3
5

6

219

31
5 3
5

6

  hansgrohe Eviye bataryaları 37

Krom
-000

Paslanmaz çelik
-800

M7119-H200
2-Delikli Select eviye bataryası 200  
çekilebilir el duşu ile 
# 73804, -000, -800

M7116-H320
Tek kollu eviye bataryası 320  
çekilebilir el duşu, iki sprey tipi ile 
# 73801, -000, -800

M7116-H220
Tek kollu eviye bataryası 220  
çekilebilir el duşu, iki sprey tipi ile 
# 73800, -000, -800

M7114-H320
Tek kollu eviye bataryası 320  
çekilebilir el duşu ile 
# 73812, -000, -800

M711-H320
Tek kollu eviye bataryası 320  
dönebilir gaga ile 
# 73813, -000, -800

M713-H320
Pencere önüne montaj için
# 73814000

M714-H320
açma kapama valfi ile
# 73815000

Bataryanın serbest çalışma alanını 
yükseklikle ve sağa sola hareket 
sayesinde rahatlatır.

Suyu bol hava ile karıştırır. Özel-
likle homojen ve püskürtmesiz su 
akışı sağlar.

Su akışını kolay bir dokunuşla 
düzenlemektedir: çok kolay açma 
ve kapama.

Esnek silikon çıkışlarda kireç 
oluşacak olursa ovarak 
temizlenebilmektedir.



222

2
2

6

41
1

209

2
6

0

41
1

178

2
7

2

3
5

3

222

16
5

2
2

4

224

16
9 2

2
4

 Seri  52

38 hansgrohe  Ürün bilgileri   

 Krom 
-000

 Paslanmaz çelik 
-800

M5216-H220
 Tek kollu eviye bataryası 220 
çekilebilir el duşu ve iki sprey tipi ile 
# 73863, -000, -800

 Pencere önünde montaj için 

M5216-H170
 Tek kollu eviye bataryası 170 
çekilebilir el duşu ve iki sprey tipi ile 
# 73860, -000, -800

M525-H170 
 açık su ısıtıcıları için 
# 73861000

M5214-H260
 Tek kollu eviye bataryası 260 
çekilebilir el duşu ile 
# 73864, -000, -800

 Pencere önünde montaj için 

M521-H170
 Tek kollu eviye bataryası 170 
dönebilir gaga ile 
# 73862, -000, -800

M521-H270
 Tek kollu eviye bataryası 270 
dönebilir gaga ile 
# 73865, -000, -800

M524-H270 
 açma kapama valfi ile 
# 73866000

 Ölçüler mm olarak verilmiştir. Diğer bilgiler için: www.hansgrohe.com.tr 
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  hansgrohe  Eviye bataryaları  39

 Krom 
-000

 Paslanmaz çelik 
-800

M5116-H200
 Tek kollu eviye bataryası 200 
dönebilir gaga ile 
# 73851, -000, -800

M5115-H300
 Select tek kollu eviye bataryası 300 
çekilebilir el duşu ile 
# 73853, -000, -800

M5116-H160
 Tek kollu eviye bataryası 160 
çekilebilir el duşu, iki sprey tipi ile 
# 73850, -000, -800

M5115-H220
 Select tek kollu eviye bataryası 220
çekilebilir el duşu ile 
# 73852, -000, -800

M511-H260
 Tek kollu eviye bataryası 260 
dönebilir gaga ile 
# 73855, -000, -800

M515-H260 
 açık su ısıtıcıları için 
# 73856000

M512-H300
 Select tek kollu eviye bataryası 300 
dönebilir gaga ile 
# 73854, -000, -800

M511-H220
 Tek kollu eviye bataryası 220 
dönebilir gaga ile 
# 73857, -000, -800

M514-H220 
 açma kapama valfi ile 
# 73858000
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40 hansgrohe  Ürün bilgileri   

 Krom 
-000

 Paslanmaz çelik 
-800

M4116-H240
 Tek kollu eviye bataryası 240 
çekilebilir el duşu ve iki sprey tipi, 
dönebilir gaga ile 
# 73880, -000, -800

M411-H160
 Tek kollu eviye bataryası 160 
dönebilir gaga ile 
# 73885, -000, -800

M415-H160 
 anında su ısıtıcıları için 
# 73886000

M414-H200 
 açma kapama valfi ile 
# 73887000

M411-H280
 Tek kollu eviye bataryası 280 
dönebilir gaga ile 
# 73881, -000, -800

M416-W260
 Tek kollu eviye bataryası 260 
duvara monte, dönebilir gaga ile 
# 73888, -000

M411-H260
 Tek kollu eviye bataryası 260 
dönebilir gaga ile 
# 73882, -000, -800

M415-H260 
 açık su ısıtıcıları için 
# 73883000

M414-H260 
 açma kapama valfi ile 
# 73884000

 Ölçüler mm olarak verilmiştir. Diğer bilgiler için: www.hansgrohe.com.tr 



  hansgrohe  Teknolojiler  41

 Günlük çalışmamız: 
Hayran bırakan kalite 

 İki sprey tipli çekilebilir gaga: 
 Çekilebilen gaga cok kolay değiştirile-
bilen 2 su akışı sunmaktadır (normal akış 
ve püskürtmeli akış). 

 QuickClean: 
 Esnek silikon çıkışlar kireci önlemektedir 
ve kireç oluşacak olursa da ovarak 
temizlenebilmektedir. 

 Kalın kol sürgüsü ile seramik 
kartuş: 
 Kolun sabitlenebilir olması sallanmayı 
önlemekte ve daha uzun kullanım ömrü 
sağlamaktadır. 

 hansgrohe tarafından yaratılan 
kalite:  
 Kaliteli ve uluslararası standartları kar-
şılayan malzemeler alıcıları, dayanıklı 
ve kaliteli ürün almaları konusunda 
ikna eder. 

 Ergonomik kollar: 
 Uzun, düz kumanda kolları kullanımı 
özellikle kolaylaştırmaktadır. 

 ComfortZone dönebilme 
özelliği: 
 Dönme alanı (110°/120°/150°) ya da 
(360°) hareket serbestliği. 

sBox: 
 Çekilebilen hortum çıkışı sBox sayesinde 
güvenlidir ve hasardan korunur. 

 Farklı kol konumlandırması: 
 Kişisel tercihlerinize göre, armatür kolu 
sağa veya sola monte edilebilir. 

 ComfortZone çekebilme özelliği: 
 Çekilebilen hortum çıkışı ile 76 cm yarı 
çapında bir alan oluşmaktadır. Örneğin 
bir çaydanlığın doldurulması için avan-
taj sağlar. 

 MagFit manyetik askı: 
  MagFit fonksiyonu sayesinde, batarya 
ortasında kalan hortum sessizce hareket 
eder ve rahatça yerine oturur. 

 Dikey kol pozisyonu: 
 Duvar önünde alan bırakan bir montaja 
imkan sağlar. Bu şekilde çocukların eriş-
mesini zorlaştırır. 

 ComfortZone yüksekliği: 
 Ekstra yüksek çıkış, büyük kapla-
rın doldurulması için serbest alan 
oluşturmaktadır. 

 Beş yıllık garanti: 
 hansgrohe kalitesine güvenebilirisiniz. 
Bu da beş yıllık gönüllü garanti ile 
doğrulanmaktadır. 

 YIL 
 GARANTI 

 Pencere önü montajları için 
yatabilme özelliği: 
 Bataryanın kullanılacağı zaman kaldı-
rılıp tekrar yerine koyulabilmesi özelliği 
sayesinde pencere önü montajları için 
ideal. 

 Paslanmaz çelik yüzey PVD: 
 Paslanmaz çelik yüzeyler, PVD 
teknolojisiyle üretilmekte ve aşın-
maya ve çizilmeye aşırı dayanıklılık 
göstermektedirler. 

 Kolay montaj: 
 Esnek bağlantılar ve entegre bir denge-
leme plakası montajı kolaylaştırmakta-
dır. PEX hortumlar ısıya dayanıklıdır ve 
tat ve koku oluşturmaz. 

hansgrohe  Eviye teknolojileri 
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Bisiklet ve mutfakta 
maksimum performans

Bir takımın en iyi performansı gös-
terebilmesi için her üyenin birbiriyle uyum 
içerisinde ve mutlak hassasiyetle çalışması 
gerekir. hansgrohe, mutfakta da tıpkı banyo 
ve lavabo armatürlerinde olduğu gibi yeni-
likçi konsept sunan mükemmel bir takım 
kuruyor. Bu yeni konsept şimdi suyla olan 

yepyeni bir deneyimle buluşturuyor. Bu 
nedenle hansgrohe, birinci sınıf bisiklet takımı 
BORA-hansgrohe’nin resmi sponsoru oldu. Bu 
takımda tıpkı hansgrohe ürünleri kadar yeni-
likçi ve fonksiyoneldir. Takımımıza ait aktivite-
lere bora-hansgrohe.com’dan ulaşabilir 
ve sosyal medyadan takımı takip edebilirsiniz:

Sol sayfa: Santos Tour Down Under 2018, 4. etap ‒ 128,2 km Norwood – Uraidla arası, Etabın galibi Peter Sagan.
Sağ sayfa: Peter Sagan, bisiklet yarışı dünya şampiyonu 2015/2016/2017

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.com.tr

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

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team App:
Google Play Store veya  
Apple App Store’dan indirin.
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 Sonu üç sayı ile biten verinin girilmesiyle, her sipariş numarası (#) sekiz sayılı olacaktır Örn. 
Siyah için # 43312, -170, -290 = # 43312170 ve gri için # 43312290. 

 Sonu üç sayı ile biten verinin girilmesiyle, her sipariş numarası (#) sekiz sayılı olacaktır Örn. 
Krom için # 73806, -000, -800 = # 73806000 ve paslanmaz çelik için # 73806800. 

 Bataryanın serbest çalışma alanını 
yükseklikle ve sağa sola hareket 
sayesinde rahatlatır. 

 Suyu bol hava ile karıştırır. Özel-
likle homojen ve püskürtmesiz su 
akışı sağlar. 

 Su akışını kolay bir dokunuşla 
düzenlemektedir: çok kolay açma 
ve kapama .

 Esnek silikon çıkışlarda kireç 
oluşacak olursa ovarak 
temizlenebilmektedir. 

 Eviye montaj seçenekleri 

 Eviye renk ve malzeme seçenekleri 

 Eviye batarya kaplama renkleri 

 krom 
-000

 Paslanmaz çelik yüzey. 
-800

 Gri 
-290

 Beton grisi 
-380

 Siyah 
-170

 Tezgah üstü montaj :
 Eviye yukarıdan tezgahta açılan 
bir boşluğa yerleştirilir. 

 Tezgaha sıfır montaj :
 Eviye, tezgaha sıfır şekilde yerleş-
tirilmektedir. Kademesiz bir geçiş 
oluşmaktadır. Bu montaj sadece 
paslanmaz çelik eviyeler için 
uygulanmaktadır. 

 Tezgah altı montaj :
 Eviye aşağıdan tezgaha sabitlenir. 
Bu şekilde mutfak daha düzenli 
görünür. 

 Paslanmaz çelik 
-800

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

 Bu broşürde sadece seçilmiş bir ürün seçeneğine yer verilmiştir. 
 Bütün seçeneklerimiz için www.hansgrohe.com.tr 


