
Evdeki en güzel 
çalışma alanı.
hansgrohe‘den yenilikçi eviyeler ve bataryalar.

hansgrohe. Meet the beauty of water.



Yenilikçi mutfak 
tasarımı.

Mutfağın kalbi suyun aktığı yerde atıyor. Bu nedenle hansgrohe 
her zaman su ile keyifli anlar yaşamanızı  sağlayacak yeni fikirler 
geliştiriyor. Sofistike teknoloji ve ergonomik mükemmellik, mutfak 
işlerini sizin için daha verimli ve keyifli hale getiren ürün özellikleridir. 
Kullanıcı dostu mutfak armatürlerini istediğiniz yüksek kaliteli bir 
eviye ile rahatça birleştirin ve konforlu kullanımın tadını çıkarın. Ya da 
hansgrohe‘nin standart eviye kombinasyonlarını tercih edebilirsiniz. 
Son teknoloji ile üretilen  eviye kombinasyonları mutfağınızın odağı 
haline gelecektir. Seçilen malzemeler ve sağlam işçilik sizi uzun süre 
mutlu edecektir.

hansgrohe. Meet the beauty of water.
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İddiamız
Avantajınızdır.

Yenilik
·  Devrimci yenilikler
·  Sıhhi tesisat sektöründe öncülerden biri
·  Geleceğin teknolojileri

hansgrohe‘de ihtiyaçlarınız çok önemlidir. Sıhhı tesisat alanında lider 
bir şirket olarak, günlük yaşamda su ile özel anlar için ihtiyaçlarınızı 
karşılamak üzere banyolar ve mutfaklar için yeni teknolojiler 
geliştiriyoruz. Bunları kendi laboratuvarlarımızda araştırıyor ve 
geliştiriyoruz. 15.000 aktif patente ek olarak her yıl yüzlerce yeni 
kayıt yapıyoruz. Bu sayede Almanya'nın en yenilikçi 100 şirketinden 
biri olduk. Fikirlerimizle dünya çapında tarih yazdık ve gelecekte de 
yazmaya devam edeceğiz. Böylece mutfakta daha fazla konfor, daha 
fazla güvenlik ve daha fazla keyif yaşatıyoruz.
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Tasarım
·  600‘den fazla tasarım ödülü
·   Kişisel tarz için tasarım
·   Uluslararası tasarımcılar

hansgrohe'de banyonuzu ve mutfağınızı tam olarak kendi fikir-
lerinize göre tasarlayabilirsiniz . Şekil seçerken, renkleri, mal-
zemeleri ve yüzeyleri seçerken, sadece tasarıma değil, aynı 
zamanda optimal işleve ve kullanım kolaylığına önem veren ulus-
lararası üne sahip tasarımcıların yeteneklerine güvenebilirsiniz.  
Üç tarz dünyamız – avangart, klasik ve modern ‒ kısa  
ömürlü moda trendlerinin ötesinde. Bu yüzden dünya çapında 
mükemmel tasarımları ile hansgrohe ürünlerinin 600‘den 
fazla ödülü bulunuyor. Ödüllü hansgrohe tasarımları ile mut-
fağınızın tadını çıkarın.

·  Destek ve Faydalı Bilgi
·  Her zaman yanınızdayız
·  Deneyim merkezi

Size kapsamlı şekilde servis veriyoruz. hansgrohe tasarruf 
hesaplayıcısı gibi ürünlerimiz ve faydalı bilgilere web 
sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz. EcoSmart teknolojisine 
sahip armatür ve duş başlıklarının maliyet avantajlarını 
hesaplayabilirsiniz. Size memnuniyetle yardımcı olacak 
uzmanlar ımıza servis danışma ve yardım hat t ından 
ulaşabilirsiniz. hansgrohe Aquademie‘de banyo ve banyo 
tarihini deneyimleyecek ve muhtemelen Almanya’nın en büyük 
banyosunda-Showerworld – kendinizi hansgrohe duş keyfini 
deneme şansı bulabileceksiniz.
www.hansgrohe.com.tr

Servis

Kalite
·  1901‘den beri uzmanlık
·  Made in Germany
·  5 yıl garanti ve 15 yıl satış  

sonrası hizmet

Mutfağınız onlarca yıl sizi memnun etmeli ve her gün mükem-
mel çalışmalıdır. 1901‘den beri dünyanın her yerinden insanlar  
Kara Orman'ın uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünlerine güveniyor-
lar. Almanya‘da %80 civarında üretim payı ile „Made in Germany“  
felsefemizin ayrılmaz bir parçasıdır. En yüksek standartları 
karşılayan bağımsız test enstitülerinden alınan çok sayıda ser-
tifikabulunmaktadır. Bu kaliteye 5 yıl üretici garantisi ve 15 yıl 
satış sonrası hizmet garantisi sunuyoruz. Daha fazla bilgi için 
www.hansgrohe.com.tr adresine bakınız.
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Mutfakta 
hansgrohe ‒ 
Daha fazla konfor, 
daha fazla tasarım.

Mutfak evinizin odak noktasıdır. Konfor ve tasarım taleplerinin 
verimli çalışma süreçlerini karşıladığı yerdir. Sorunsuz yemek 
pişirme keyfinin tadını çıkarabilmeniz için her şey kolay 
olmalıdır. İşlev ve estetiğin mükemmel birleşimi. hansgrohe 
ürünlerinin öne çıkan bu özelliği, yeni bir deneyim yaratır. 
Yenilikçi eviyeler ve armatürlerin yanı sıra mutfak işlerinizde 
devrim yaratacak tamamen yeni kombinasyonları keşfedin. Ve 
mutfak aksesuarlarımıza göz atın: Çünkü küçük detaylar bile 
iş akışınızı optimize eder.
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Aquno Select M81: 
Yumuşak akışlı ve benzersiz Aquno Select 
M81 mutfak armatürleri, eviyede en verimli 
su yönet imi iç in benzer i görülmemiş, 
geleceğe yönelik bir iş akışı yaratır. Yenilikçi, 
düz SatinFlow akış mutfakta eşsizdir. Bu, 
yiyeceklerin nazikçe durulanmasını, büyük 
nesnelerin sıçratmasız temizlenmesini ve 
kaynak tasarrufu sağlayan elde yıkamayı 
yeniden tanımlar. Özel çok fonksiyonlu 
süzgeç ile mutfakta yapılan işler hiç bu kadar 
kolay olmamıştı.

Talis M54: 
Kalite ve işlevden ödün vermeyen minimalist 
tasarım. Bu şekilde, her hareket mutfakta bir 
vurgu haline gelir. İnce silüeti sayesinde, Talis 
M54 mutfak armatürleri herhangi bir modern 
mutfak or tamına şık bir şekilde entegre 
edilebilir. Göz alıcı krom ve paslanmaz çeliğin 
yanında, aynı zamanda özel satin siyah  
yüzey özellikle dikkat çekmektedir. Temel 
şekiller ve konfor yükseklikleri her mutfak 

konseptini desteklemektedir.

Yenilikler ‒  
Mutfakta iş yaparken 

kendinizi rahatlatın.
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Metris Select M71 ve Talis Select M51
ile genişleme:
Denenmiş ve test edilmiş ürün yelpazesine ek 
olarak hansgrohe eviye armatürleri Metris 
Select M71 ve Talis Select M51 iki fonksiyonu 
birleştiriyor: Yeni geliştirilen duş başlığı 
hansgrohe‘yi iki akışlı seçkin teknoloji ile  
birleştiriyor. Avantajınız: tek elle kullanabilme 
ve daha da işlevsel su kontrolü.

Aksesuarlar ve temizleyiciler:
Mutfakta, yanınızdaki doğru ekipmanlar 
işinizi kolaylaştırır. Bu nedenle hansgrohe, 
mutfak çözümlerimizle çalışmayı sizin için 
mümkün olduğunca konforlu hale getiren 
yeniliklere sahiptir. Her hansgrohe mutfak 
armatürüne uyan sıvı sabunluklar, çok 
fonksiyonlu süzgeç, mobil damlalık ve kesme 
tahtaları sayesinde çok yönlü çalışma. 
Temizlik ve koruma; Paslanmaz çelik ve 
SilicaTec için bakım spreyi kir, leke ve kireç 
kalıntılarına karşı koruma sağlar.

Paslanmaz çelik eviye S41: 
Günlük işler  ile başa çıkabilen eviye. Organik 
tasarım ve indirgenmiş tasarım dili her mutfak 
ortamına uyar farklı kurulum ve değişim seçe-
nekleriyle oldukça esnektir. 45 cm genişlikteki 
alt dolapları için uygundur. Manuel veya 
otomatik gider set alternatifleri ile kolayca 

sipariş edilebilir.
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Select
Bir butona basarak rahat kullanım

Select teknolojisi rahat çalışma sağlar: su dirsekleriniz veya elinizin arkası ile kolayca tek 
bir dokunuşla durdurulabilir ve tekrar açılabilir ‒ böylece elleriniz serbest kalır ve mutfak 
armatürü temiz kalır.

Avantajlarınız:

·  Her ihtiyaç için en uygun yükseklik
·  Esnek dönme aralığı aşırı dönmeyi engeller
·  Maksimum hareket özgürlüğü sağlar

Esneklik: Select buton ve çekilebilen başlık kombinas-
yonu işi kolaylaştırır ve eviyede daha fazla kolaylık 
sağlar. Hortum 76 cm‘ye kadar uzatılabilir, böylece 
çalışma yarıçapı genişler ve kapların doldurulması daha 
kolaylaşır.

Hareket özgürlüğü: Select teknolojisi sayesinde su 
akışı manuel olarak parmağınızla, elinizle veya dirseği-
nizle açılıp kapatılabilir. Bu durum hareket özgürlüğünü 
artırır ve daha etkili bir şekilde çalışma ortamı sağlar.

Çok fonksiyonlu: Eviye ön kenarındaki Select butonu 
ile suyu durulama sırasında kolayca açıp kapatabilirsiniz. 
Kontrol düğmesinin çevrilmesi ile gider seti harekete 
geçer.

Teknolojiler
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ComfortZone
Tam hareket özgürlüğü

Ekstra yüksek çıkışı özellikle  fazla alan sunar ve kapları doldurmak için idealdir. Mutfak 
armatürüne bağlı olarak, dönme aralığı kademeli olarak veya çepeçevre ayarlanabilir 
(ayar seviyeleri armatüre bağlı olarak değişir).

Avantajlarınız:

·  Her ihtiyaç için en uygun yükseklik
·  Esnek dönme aralığı aşırı dönmeyi engeller
·  Maksimum hareket özgürlüğü sağlar
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Uzatma fonksiyonu
Artırılmış esneklik

Dışarıya çekilebilen el duşu ve hortum eviyenin hareket yarıçapını genişletir. Örn. bitkileri 
sularken veya kahve makinesini doldururken daha fazla avantaj sağlar. El duşu veya 
gaga? Seçim sizin: çekilebilir el duşu iki sprey tipi arasında kolay geçiş sağlar. Sezgisel 
su kontrolü için spiralli ve Select işleviyle suyu tek bir buton ile açıp kapatabilirsiniz.

Avantajlarınız:

·  Standart uzama maks. 50 cm
·  sBox, çalışma yarıçapını 76 cm‘ye kadar uzatır. Bu durum 

yaklaşık % 50 uzama artışına karşılık gelir.
·  Hortumun kolay geri çekilmesi için MagFit manyetik duş 

bileziği

Teknolojiler

sBox ile birlikte
76 cm’ye kadar

sBox olmaksızın
maksimum. 50 cm
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sBox
İyi gizlenmiş

Deterjanlardan kovalara kadar birçok mutfak ve ev eşyası sınırlı bir alanı paylaşır. Buraya 
yerleştirilen nesneler, spiralli bataryanın hortumunu kolayca engeller. Bunları sBox 
düzenler. Net ayrılmış alan sayesinde pratik konfor sunar. Hortum kolayca çıkarılabilir ve 
kutusuna geri döner. sBox‘ta sıkışıp hasar göremez.
Hortum ağırlığı sessizce yönlendirilir ve kutunun içinde işlevini engelleyen durumlardan 
korunur.

Avantajlarınız:

·  Çekmece veya atık ayırma sistemine takılmadan hortumun düzgün, 
güvenli bir şekilde dışarı çekilmesi ve çıkarılması 

• Esnek sabitleme elemanları sayesinde taban kabininde çoklu montaj  
 seçenekleri
·  sBox eviye dolabında daha fazla düzen sağlar
·  Kutudaki hortum ağırlığı pürüzsüz ve sessiz geçiş sağlar
·  Opsiyonel aksesuarlar: Opsiyonel bir dengeleme rayı, alçak dolap 

gövdelerinde de kullanılabilir
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Teknolojiler

Su akış türleri
İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz

Eviyede su akışı sadece bir su akışından ibaret değildir, çünkü eviye aktiviteleri çeşitlidir. 
Gereksinimler değişir – örneğin; bir kabın hızla doldurulması veya hassas bir yiyeceğin 
yıkanması gibi. Bu nedenle mutfak armatülerini ilave sprey tipleri ile sunuyoruz. Böylece 
sprey tipleri arasında çok esnek ve kolay bir şekilde geçiş yapabilirsiniz

Avantajlarınız:

·  El duşu üzerindeki sprey tipleri arasında kolay değişim
·  Sabitlenebilen sprey akışı
·  Bir düğmeye dokunarak su akışını değiştirme
·  Tek tuş ile sezgisel akış değişikliği

Normal akış:
AirPower teknolojisi sayesinde hava ile karışmış su akışı 
kolay kullanım için hafif ve yumuşak sprey.

Su akışı:
Tasarruflu ve temizleyici. Ayrıca eviyenizin hızlı şekilde 
durulanması için de uygundur.

SatinFlow su akışı:
Son derece verimli, sıçramasız ve kullanımda ekonomik su 
tüketimi. Düz sprey modeli, yiyeceklerin etrafını bir örtü 
gibi sarar, fırın tepsileri gibi büyük kapları temizler ve el 
yıkamada su tasarrufu sağlar.

Laminer akış:
Hava karışmadan kristal berraklığında ve verimli su akışı. 
Büyük kapların hızlı doldurulması için en uygun seçenek.
Su sıçramasını önlemektedir.
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Pencere önü montaj
Her duruma uyarlanabilir

Normalde içe açılır pencereler eviye bataryasının arkasına denk gelir. Pencerenin 
önüne monte edilen eviye bataryası, gerektiğinde yatırılarak pencere kullanılabilir. Bu 
pencerenin kolay açılıp kapanmasını sağlar.

Avantajlarınız:

·  Pencerenin önüne monte etmek için ideal
·  Pencerenin açılmasını ve kapanmasında engel teşkil etmez
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AirPower
Bütün dolgunluğuyla su

AirPower, jet çıkışından havanın içeri girmesine neden olur. Bu durum, içeri giren suyu 
hava ile zenginleştirir, bu da su jetini daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak yapar. 
AirPower ayrıca daha az su ile yüksek bir jet hacmi elde eder.

Avantajlarınız:

·  Hoş, daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak damlalar ile su akışı
·  Daha az sıçrama 
·  Yüksek verimlilik, daha düşük su tüketimine katkıda bulunur

Teknolojiler

QuickClean
Kireç ve artıklarını hemen silebilirsiniz

QuickClean esnek silikon çıkışlar ile ifade edilir. Çok az çabayla ve herhangi bir temizlik 
maddesi olmadan, kir ve kireç kalıntıları parmağınızla kolayca temizlenebilir. Bu şekilde 
ürünler işlevsel kalır ve daha uzun kullanılır.

Avantajınız:

·  Hızlı kolay temizlik
·  Uzun kullanım süresi ve işlevsellik



Hot

Cool

Cool
Start
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Kodu tarayın ve hansgrohe teknolojileri 
hakkında daha fazla bilgi edinin!

CoolStart
Sadece gerçekten ihtiyacınız olduğunda sıcak su

Standart armatürlerde kolun orta pozisyonunda anında su ısıtıcıları veya sirkülasyon 
pompaları çalışmaya başlarken, CoolStart bağlantı parçaları ile kolu sola çevirdiğinizde 
sıcak su karıştırılır. Bu, enerji tüketimini, CO2 emisyonlarını ve maliyetleri azaltır.

Avantajlarınız:

· Temel, orta konumda sadece soğuk su akar
·  Su ve enerjide tasarruf sağlayan yüksek tasarruf potansiyeli
·  Özel kullanım ergonomisi: sıcak su sadece kol sola çevrildiğinde gelir

EcoSmart
Çevre dostudur ve tasarruf sağlar

EcoSmart teknolojisi sayesinde, bazı hansgrohe mutfak armatürleri hava ile karıştırıldığında 
dakikada sadece 6 litre su tüketir. Bu, sıcak su ve dolayısıyla enerji tasarrufu sağlar.

Ne kadar su ve enerji tasarrufu sağlanabileceği hakkında
tasarruf hesaplayıcı:  
hansgrohe.com.tr/hesaplayici

Avantajlarınız:

·  Hava ile karışım sayesinde zengin, köpüklü su jeti
·  Azaltılmış tüketim yoluyla daha düşük enerji tüketimi ve dolayısıyla daha 

az CO2 emisyonu.
·  Düşük su ve enerji tüketimi nedeniyle iki kat daha ekonomik
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Minimalist tasarım
Maksimum seçim ‒ 

Paslanmaz çelik S71.

hansgrohe mutfak eviyelerinde işlevsel, dayanıklı ve belirgin 
tasarım. Eviyeler minimalist dikdörtgen tasarımı ile modern 
ve fonksiyonel mutfaklara istenen şekilde uyum sağlar. 
Farklı, geniş L tasarımlı eviye dikkatleri üzerine çeker. Hayal 
ettiğiniz mutfak için farklı eviye şekillerini ve ebatlarını 
seçebilirsiniz. Klasik paslanmaz çelik veya doğal SilicaTec 
granit. Tasarımınız için istediğiniz renk, uyumlu granit eviyeyi 
bulabilirsiniz.
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EVİYELER

Isıya dayanıklı:
Boyutsal olarak stabil paslanmaz çelik, 
aşırı sıcaklık değişikliklerine karşı duyar-
sızdır ve aynı zamanda paslanmazdır.

Yüksek kalite ve dayanıklı:
1 mm kalınlığında, elle kaynaklanmış 
paslanmaz çelik eviyeler hassas üretilmiş 
kenarları ve 10 mm köşe yarıçapları ile 
parlamaktadır. Paslanmaz çelik dayanıklıdır 
ve meyve asitleri gibi aşındırıcı maddelerden 
etkilenmez.

Sabit ve kolay monte edilebilir:
Sabit bir musluk bağlantısında tüm eviyeler, sarsıntı 
yapmaması için takviye braketine ve çift malzeme 
kalınlığına sahiptir. 28-40 mm montaj aralıkları için 
sabitleme kelepçeleri dahildir. İhtiyacınız olan aksesu-
arlar (atık ve taşma seti) mutfak bataryasının seçimine 
bağlı olarak ayrıca sipariş edilmelidir.

Montaj seçenekleri:
Paslanmaz çelik S71 
eviyeler tezgaha sıfır veya 
ankastre olarak monte  
edilebilir. Ayrıca, tezgah 
altı montaj alternatifleri  
de mevcuttur. Farklı eviye 
boyutları maksimum 
esneklik sağlar.
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S71 eviyeler

S71 
S711-F450 Ankastre eviye 450 (1-delik) 
# 43301, -800

S712-F450 Ankastre eviye 450 (2-delik) 
# 43305, -800 (resmi yok)

Dolap Montaj

60 cm

S71 
S715-F450 Ankastre eviye 450, damlalıklı 
# 43306, -800

S716-F450 Ankastre eviye 450, damlalıklı 
# 43331, -800 (resmi yok)

 

 
S717-F450 Ankastre eviye 450, damlalıklı 
# 43307, -800 (resmi yok)

S718-F450 Ankastre eviye 450 damlalıklı 
# 43332, -800 (resmi yok)

Dolap Montaj

60 cm

S71 
S711-F660 Ankastre eviye 660 (1-delik) 
# 43302, -800

S712-F660 Ankastre eviye 660 (2-delik) 
# 43308, -800 (resmi yok)

Dolap Montaj

80 cm

S71 
S711-F655 Ankastre eviye 180/450 (1-delik) 
# 43309, -800

S712-F655 Ankastre eviye 180/450 (2-delik) 
# 43310, -800 (resmi yok)

Dolap Montaj

80 cm

S71 
S711-F765 Ankastre eviye 370/370 (1-delik) 
# 43303, -800

S712-F765 Ankastre eviye 370/370 (2-delik) 
# 43311, -800

Dolap Montaj

90 cm
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S71 
S719-U400 Tezgah altı eviye 400 
# 43425, -800

Dolap Montaj

50 cm

S71 
S719-U450 Tezgah altı eviye 450 
# 43426, -800

Dolap Montaj

60 cm

S71 
S719-U500 Tezgah altı eviye 500 
# 43427, -800

Dolap Montaj

60 cm

S71 
S719-U660 Tezgah altı eviye 660 
# 43428, -800

Dolap Montaj

80 cm

S71 
S719-U655 Tezgah altı eviye 180/450 
# 43429, -800

www.hansgrohe.com.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.

Dolap Montaj

80 cm

S71 
S719-U765 Tezgah altı eviye 370/370 
# 43430, -800

Dolap Montaj

90 cm
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Değişken montaj 
seçenekleri, organik 
şekiller ‒ paslanmaz 
çelik S41.
S41 eviyeleri 0. 8 mm paslanmaz çelikten üretilmiştir. Meyve 
asitleri gibi aşındırıcılara karşı dayanıklıdır ve aşındırıcılardan 
etkilenmez. Temizlenmesi kolaydır. Büyük yarıçaplı mükemmel 
organik tasarım, kenarlarda kir oluşumunu engeller ve optik 
olarak her mutfak ortamına uyar. Değişken montaj ve kullanım 
imkanları sayesinde mutfak tamamen kişisel olarak dizayn 
edilebilir.
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S41 eviyeler
Esnek:

Eviyeler ters çevrilebilir kurulum seçenekleri ve 
farklı ebatları ile her mutfağa mükemmel uyum 

sağlar. S41 eviyeler yüzeye sıfır veya tezgah 
üstüne monte edilebilirler.

Kolay bakım:
Büyük yarıçaplı organik, 
yuvarlak tasarım kirli kenarlar 
olmadan kolay ve hızlı 
temizlik sağlar.

Konforlu:
Standart alt dolaplar için geniş eviyeler, mutfak işinde 
daha büyük nesnelerin taşınmasını kolaylaştırmaktadır. 
Entegre ses matı su gürültüsünü azaltmaktadır.

Kolay montaj:
28-40 mm sıkıştırma aralıkları 
için sabitleme kelepçeleri  
ile gider seti dahil edilmiştir.

Sabitleme:
Sabit bir armatür için tüm 
eviyelerde sabitleme parçası 
bulunmaktadır- bu şekilde 
herhangi bir sarsıntı olmaz.

Isıya dayanıklı:
Boyutsal olarak stabil paslanmaz çelik, aşırı sıcaklık 
değişikliklerine duyarsızdır ve aynı zamanda 
paslanmaz.
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S41 
S412-F340 Ankastre eviye 340/400 
# 43334, -800

Dolap Montaj

45 cm

S41 
S412-F400 Ankastre eviye 400/400 
# 43335, -800

Dolap Montaj

50 cm

S41 
S412-F500 Ankastre eviye 500/400 
# 43336, -800

Dolap Montaj

60 cm

S41 
S4113-F400 Ankastre eviye 400/400 damlalıklı 
# 43338, -800

Dolap Montaj

50 cm

S41 
S4113-F540 Ankastre eviye 340/150/400 damlalıklı 
# 43339, -800

Dolap Montaj

60 cm

www.hansgrohe.com.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.

S41 
S4113-F340 Ankastre eviye 340/400 damlalıklı 
# 43337, -800

Dolap Montaj

45 cm

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

Alternatif olarak, damlalıklı S41 eviyeler, gider seti de dahil olmak 
üzere önceden delinmiş olmadan da sipariş edilebilir.
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Göz alıcı doğallık ‒  
SilicaTec S51.

SilicaTec granit eviyeler geleceğin malze-
mesidir ve doğallığı ile mutfağa renk getirir. 
Ana bileşen, granitin en sert bileşeni olan 
ince kuvars kumudur. Bu, temizlenmesi kolay, 
yüksek kalitede pürüzsüz, sert ve gözenek-
siz bir yüzey oluşturur. Ayrıca, ısıya, çizilme-
lere ve kirece karşı özellikle duyarsızdırlar. 
Daha fazla bireysellik için, SilicaTec eviyeler 
üç farklı renkte mevcuttur.



27

Gıda güvenli:
Gözeneksiz SilicaTec 
yüzeyi, bakterilerin nüfuz 
etmesini ve kokuların 
sinmesini önler. Bu mutfakta 
hijyenik güvenlik sağlar.

Doğal:
-170 grafit siyahı, -290 taş 
grisi veya - 380 beton 
grisi olsun, malzeme hoş 
bir his verir ve doğallığı 
ile göz doldurur. Eviyelerin 
pürüzsüz, kapalı yüzeyi 
inatçı kir lekelerine şans 
vermez.

Dayanıklı:
Kenarları yuvarlatılmış kuvars 

parçacıklarından yapılan  
SilicaTec, darbe direnci, 

kırılma ve çizilme direnci ile 
etkileyicidir. Termal stabilitesi 

sayesinde ısı SilicaTec‘e  zarar 
veremez. Eviye ayrıca UV 

radyasyonuna da dayanık-
lıdır. Renk tonları solmadan 

uzun süre korunur.

Süzülme etkisi:
Suyun süzülme kolaylığı saye-
sinde birikinti kalmadan su 
gövdeden akar. Yüzey  
kalitesi aynı zamanda gıda 
lekelerini ve renk solmasını  
da önler.

Montaj seçenekleri:
SilicaTec S51 eviyeler tezgah üstü ve ankastre kurulum 
olarak mevcuttur. Farklı eviye boyutları maksimum 
esneklik sağlar.
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SilicaTec S51

S51 
S510-F450 Ankastre eviye 450 
# 43312, -170, -290, -380

Dolap Montaj

60 cm

S51 
S514-F450 Ankastre eviye 450, damlalıklı 
# 43314, -170, -290, -380

S5110-F450 Ankastre eviye 450 sağ damlalıklı 
# 43330, -170, -290, -380 (resmi yok)

Dolap Montaj

60 cm

S51 
S510-F635 Ankastre eviye 180/450 
# 43315, -170, -290, -380

Dolap Montaj

80 cm

S51 
S510-F770 Ankastre eviye 370/370 
# 43316, -170, -290, -380

Dolap Montaj

90 cm

S51 
S510-F660 Ankastre eviye 660 
# 43313, -170, -290, -380

Dolap Montaj

80 cm
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www.hansgrohe.com.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.

S51 
S510-U450 Tezgah altı eviye 450 
# 43431, -170, -290, -380

Dolap Montaj

60 cm

S51 
S510-U660 Tezgah altı eviye 660 
# 43432, -170, -290, -380

Dolap Montaj

80 cm

S51 
S510-U635 Tezgah altı eviye 180/450 
# 43433, -170, -290, -380

Dolap Montaj

80 cm

S51 
S510-U770 Tezgah altı eviye 370/370 
# 43434, -170, -290, -380

Dolap Montaj

90 cm

-290
Taş grisi

-380
Beton grisi 

-170
Grafit Siyah

Yüzeyin özelliklerine göre, her sipariş numarasının (#) 8 haneli rakamı vardır,  
örneğin  28500, - 290 = Taş gri

Eviye renk opsiyonları



30



31

Aquno Select M81 
ile mükemmeli 
keşfedin.

İş akışı, tıpkı bir çark gibi iş süreçlerinin mükemmel bir 
şekilde birleştiği yerlerde ortaya çıkar. Aquno Select M81 
mutfak armatürü yenilikçi jet teknolojisi ve özel aksesuarlarla 
birleştirilen geleneksel ürün tasarımı ile göz doldurur. Bu 
ünite mutfakta su ile devrim niteliğinde bir etkileşim sağlar. 
İlk kez, çekilebilir başlık üzerindeki düz ve köpüklü su akışı, 
yumuşak SatinFlow akış ile desteklenir. Bu nazik su akışından 
taze yiyecekleriniz de etkilenmez: SatinFlow hassas meyve 
ve sebzeleri de korur. Mikro incelikte tek akış yiyeceklere 
düz açıdan temas eder ve kolay durulama sağlar. Düz sprey 
tipi ayrıca, fırın tepsileri gibi büyük nesneleri de temizler ve 
ellerinizi yıkarken kaynak tasarrufu sağlar. hansgrohe çok 
fonksiyonlu süzgeç ile birlikte verimli su yönetimi için hepsi bir 
arada komple çözüm sunar.

MUTFAK ARMATÜRLERİ
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Aquno Select M81

Çok fonksiyonlu süzgeç  sayesinde çoklu işlev:
Sıçramasız SatinFlow jet boyutlarına göre tasarlanan 
çok işlevli süzgeç, yiyeceğin uygun şekilde temizlenme-
sini ve süzülmesini ve böylece eviyeye temas etmeden 
hijyenik çalışma sağlar. En iyisi: Her iki el de serbest 
kalır ve paralel olarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Kolay sprey değişimi:
Select butonu sayesinde SatinFlow akıştan çekerek çıkarılan başlığa geçmek 
kolaydır. Buton armatür tabanına gizlice yerleştirilmiştir. Select butonunun 
çevresindeki yeşil halka suyun açık yada kapalı olduğunu gösterir ve böylece 
herhangi bir sürpriz olmadan güvenli su kullanımı sağlar.

Uzama özelliği:
İki sprey tipine sahip uzama fonksi-
yonu, eviye tencereleri durularken 

veya eviyenin yanındaki bir kabı 
doldururken, esnek çalışma sağlar. 

sBox'lı kombinasyon alt dolapta 
daha fazla alan ve hortumun 

güvenli birşekilde çıkarılmasını 
veya geri çekilmesini sağlar. 

Yuvarlak çıkışı,eviye alanından 
dışarı sarkmasını önleyen ayarlana-

bilir bir yarıçapa sahiptir. 
Armatürler sBox ile veya sBox 

olmadan tedarik edilebilir.
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L-Form Aquno Select M81:
Bu mutfak armatürü L şeklinde bir 
doğrusal görünüme sahiptir. Açılı  
gaga, tüm tasarımın hassasiyetini 
vurgular. Duvar dolaplarıyla uyumlu  
bir kombinasyonu bulunur. L tasarımlı 
Aquno Select M81 düz akışlı bir  
gaga sunar.

Mutfak için tasarım vurguları.  
Tasarım mutfağında, tüm elemanların 
koordineli mükemmel birleşimi. Sadece, 
bu göz alıcı  görünümle kalmamaktadır. 
Aquno Select M81 ile seçebileceğiniz üç 
özel yüzey vardır: zarif paslanmaz çelik 
yüzey, satin siyah veya parlak krom.

-670
Satin Siyah

-800
Paslanmaz çelik

-000
Krom

Yüzeyin özelliklerine göre, her sipariş numarasının (#) 8 haneli rakamı vardır, 
örneğin 28500, -000 = krom

Eviye bataryası kaplama seçenekleri

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

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

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

YENİ
YENİ
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Ergonomik ve estetik
Metris M71.

hansgrohe'de M71 mutfak armatürü ile  
mutfağınızda göz alıcı ve vazgeçilmez bir 
yardımcınız olsun. Net, minimalist krom 
veya paslanmaz çelik kaplamalı tasarım, 
hansgrohe eviyeleri ile mükemmel uyum 
sağlar. Göz alıcı ergonomik kombinasyonlar 
ile daha fazla konfor sunar. M71 serisi 
armatürler, Select teknolojisi ve çalışmayı 
kolaylaştıran diğer birçok işlevle çeşitli gaga 
yüksekliklerinde (ComfortZone) mevcuttur.
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Özellikleri:
Su sıcaklığı ergonomik açma kolu döndürülerek 
ayarlanır. Su miktarı, kolu eğerek kontrol edilebilir.

Kumanda:
Eviye kenarındaki kontrol kolu  
ve Select teknolojisi ile mutfak 
armatürü önden rahatça çalıştırı-
labilir.

Dışarıya çekilebilir el duşu hareket aralığını genişletir:
Hortum sBox içinde güvenli bir şekilde yönlendirilir ve hasardan korunur. Eviyenin ön 
kenarındaki Select butonu ile su, bir dokunuşla kolayca açılıp kapatılabilir. Kol açık kalır 
ve suyun miktarını ve sıcaklığını korur.

Select butonu:
Eviyenin ön kenarındaki 
Select butonu ile mutfak 

armatürü ön taraftan 
rahatlıkla çalıştırılabilir.

Select butonu:
Su akışı Select butonuna basılarak başlatılabilir ve durdurulabilir.
Kontrol ünitesini çevirerek gideri kontrol edebilirsiniz.
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Metris M71

Metris Select M71 
2-delikli tek kollu eviye bataryası 320, 
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 73806, -000, -800

Metris Select M71 
2-delikli tek kollu eviye bataryası 220, 
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 73805, -000, -800

Metris Select M71 
2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, 
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 73818, -000, -340, -670, -800

2-delikli miks eviye bataryası, çekilebilir el 
duşu ile 
# 73819, -000, -800

YENİ

Metris Select M71 
2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, 
çekilebilir gaga, 1jet, sBox 
# 73804, -000, -800

Metris Select M71 
Tek kollu eviye bataryası 320,  
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 73816, -000, -800

YENİ

Metris Select M71 
Tek kollu eviye bataryası 320,  
çekilebilir gaga, 1jet 
# 14884, -000, -800

Metris Select M71 
Tek kollu eviye bataryası 240,  
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 73817, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası çekilebilir  
el duşu ile 
# 73822, -000, -800

YENİ

-340
Mat siyah krom

-670
Satin siyah

-800
Paslanmaz çelik

-000
Krom

Yüzeyin özelliklerine göre, her sipariş numarasının (#) 8 haneli rakamı vardır, 
örneğin 28500, -000 = krom

Eviye bataryası kaplama seçenekleri
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Metris Select M71 
Tek kollu eviye bataryası 240,  
çekilebilir gaga, 1jet, sBox 
# 73802, -000, -800

Metris Select M71 
Tek kollu eviye bataryası 320, 1jet 
# 14883, -000, -800

Metris Select M71 
Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet 
# 14847, -000, -800

Metris M71 
Tek kollu eviye bataryası 320,  
çekilebilir el duşu, 2jet 
# 14820, -000, -800

Metris M71 
Tek kollu eviye bataryası 220,  
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 73800, -000, -800

Metris M71 
Tek kollu eviye bataryası 320,  
çekilebilir gaga, 1jet 
# 14821, -000, -800

Metris M71 
Tek kollu eviye bataryası 320,  
açma-kapama valfi, 1jet 
# 14888, -000

Metris M71 
Tek kollu eviye bataryası 320,  
pencere önü montaj, 1jet 
# 14823, -000

hansgrohe.com.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.
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Modern mutfak için 
çok yönlü ‒  
Talis M51.

hansgrohe Talis M51 serisinin armatürleri 
mükemmel formda çok yönlü mut fak 
yardımcılarıdır: Temel konik şekilli lüks 
zarafet ince batarya gövdesinde kendini 
gösterir. Zamanın ötesinde krom veya 
paslanmaz çelik kaplama yüzeyler ile her 
türlü mutfak ortamına uyum sağlar. Akıllı 
çözümler konforunuzu en üst düzeye çıkarır: 
Bir butona basarak suyun tadını çıkarırsınız, 
ComfortZone ile daha fazla özgürlük. 
Uzatılabilen veya döndürülebilen gaga ile 
hareket yarıçapınızı da artırabilirsiniz. 
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Select fonksiyonu:
Bir butona basarak kullanılan su kontrolü,  
neredeyse mutfaktaki tüm durumları  destekler: 
armatürü dirsek, elin arkası veya kolunuz ile 
çalıştırmanız yeterlidir. Elleriniz dolu olduğunda, 
örneğin büyük tencereleri doldururken veya 
parmaklarınız kirlendiğinde çok pratiktir. Select 
butonuna basarak su akışını kolayca başlatır  
ve durdurursunuz.

Uzatma fonksiyonu:
İki akış tipi arasında basit bir değişime sahip dışarı 

çekilebilir el duşu. Normal su akışı ile büyük kapları 
ve tencereleri bile hızlı ve hassas bir şekilde doldu-

rabilirsiniz. İlave akış başlığı meyve, sebze veya 
balıkların iyice temizlenmesi veya durulanması için 

uygundur. Çalışması ergonomiktir, çünkü su akarken 
akış tipini tek elle değiştirebilirsiniz.

Sıvı sabunluk: üç farklı tasarımda ve iki farklı yüzeyde mevcuttur. A71 sıvı sabunluk Metris M71 ile 
kullanıma uygundur. A51, Talis M51 ve Talis M52 için önerilir. A41, Focus M41 ve Focus M42‘nin yanı 
sıra diğer  ürünler için de uygundur.

Tamamlayıcı ürünler

A71 Sıvı sabunluk 
# 40468, -000, -800

A51 Sıvı sabunluk 
# 40448, -000, -800

A41 Sıvı sabunluk 
# 40438, -000, -800

YENİ
YENİ

YENİ
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Talis M51

Talis Select M51 
Tek kollu eviye bataryası 300,  
çekilebilir gaga, 1jet, sBox 
# 73853, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 300,  
çekilebilir gaga, 1jet 
# 72821, -000, -800

Talis Select M51 
Tek kollu eviye bataryası 300,  
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 73867, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası çekilebilir  
el duşu ile 
# 72823, -000, -800

YENİ

Talis Select M51 
Tek kollu eviye bataryası 220,  
çekilebilir gaga, 1jet, sBox 
# 73852, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 220,  
çekilebilir gaga, 1jet 
# 72822, -000, -800

Talis Select M51 
Tek kollu eviye bataryası 220,  
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 73868, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası çekilebilir  
el duşu ile 
# 72824, -000, -800

YENİ

Talis Select M51 
Tek kollu eviye bataryası 300, 1jet 
# 72820, -000, -800
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hansgrohe.com.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.

Talis M51 
Tek kollu eviye bataryası 200,  
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 73851, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 200,  
çekilebilir el duşu, 2jet 
# 72813, -000, -800

Talis M51 
Tek kollu eviye bataryası 160,  
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 73850, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 160,  
çekilebilir el duşu, 2jet 
# 72815, -000, -800

Talis M51 
Tek kollu eviye bataryası 220, 1jet 
# 72814, -000, -800

Talis M51 
Tek kollu eviye bataryası 220,  
açma-kapama valfi, 1jet 
# 72811, -000

Talis M51 
Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet 
# 72810, -000, -800

Talis M51 
Tek kollu eviye bataryası 260,  
düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet 
# 72812, -000
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Gözalıcı zarafet ‒
Talis M52.

Talis M52 serisinde,hansgrohe'nin stil ve fonk-
siyonellik anlayışı mükemmel biçimde birleş-
miştir. Yüksek kaliteli krom veya paslanmaz 
çelik tek kollu mutfak armatürleri, gerçek 
anlamda çok yönlüdür. Armatürünüz en az 
150 derece döndürülebilir ve sBox sayesinde 
76 cm‘ye kadar uzayabilen spiralli alterna-
tifleri bulunur. Bu durum hareket özgürlüğü 
yaratır ve mutfağınızda daha esnek bir 
çalışma alanı yaratır. Pencere önünde kuru-
lum bile düşünüldü ‒ sadece armatür yuva-
sından kaldırın ve sonrasında yerine takın.
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Pencere önü montajı:
İçe açılan pencereler normalde eviyelerin 
önündedir. Bataryaların montajı bu sebeple 
pencere önüne denk gelir. Gerekirse mutfak 
armatürünü yukarıya yatırmanız ve katlamanız 
yeterlidir. Bu pencerenin kolay açılıp 
kapanmasını sağlar.

Tasarım:
Zarif ve canlı tasarımı pin volan 

ile öne çıkar. Pin volan dikey 
monte edilmiştir. Duvar önünde 
az yer varsa bu armatür doğru 

seçimdir. Genel olarak, Talis M52 
size maksimum esneklik sunar:  
Bu serideki ürünler anında su 

ısıtıcıları ve açma kapama vanalı 
alternatifleri ile de mevcuttur.

MagFit Manyetik tutucu:
MagFit fonksiyonu sayesinde 
hortum neredeyse sessizce geri 
kayar ve tekrar mutfak armatürünün 
ortasına sabitlenir.
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Talis M52

Talis M52 
Tek kollu eviye bataryası 220, pencere 
önü montaj, çekilebilir el duşu, 2jet,  
sBox 
# 73863, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 220, pencere 
önü montaj, çekilebilir el duşu, 2jet 
# 14877, -000

Talis M52 
Tek kollu eviye bataryası 260,  
çekilebilir gaga, 1jet,  
sBox 
# 73864, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 260,  
pencere önü montaj, çekilebilir gaga, 1jet 
# 14872, -000

Talis M52 
Tek kollu eviye bataryası 270, 1jet 
# 14870, -000

Talis M52 
Tek kollu eviye bataryası 270,  
açma-kapama valfi, 1jet 
# 14875, -000

-800
paslanmaz çelik

-000
krom

Yüzeyin özelliklerine göre, her sipariş numarasının  
(#) 8 haneli rakamı vardır, örneğin 28500, -000 = krom

Eviye bataryası kaplama 
seçenekleri
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hansgrohe.com.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.

Talis M52 
Tek kollu eviye bataryası 170,  
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 73860, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 170,  
çekilebilir el duşu, 2jet 
# 32841, -000

Talis M52 
Tek kollu eviye bataryası 170, düşük 
basınçlı ısıtıcılar için, çekilebilir el duşu, 
2jet 
# 32842, -000

Tek kollu eviye bataryası 170, düşük 
basınclı ısıtıcılar icin, cekilebilir el duşu, 
2jet, sBox 
# 73861, -000 (resmi yok)

Talis M52 
Tek kollu eviye bataryası 170, 1jet 
# 32851, -000

Deterjan / Sıvı Sabunluk: iki farklı yüzeyde mevcuttur.

Tamamlayıcı ürünler

A51 Sıvı sabunluk 
# 40448, -000, -800

YENİ
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Bütün seride  
minimalist ‒
Talis M54.

Mutfağınız için en iyi öneri Talis M54. Tasa-
rım talepleri modern mutfaklardaki farklı 
gereksinimleri karşılar. Talis M54‘te mut-
fak konseptinize uyan alternatifi bulabilir 
ve mükemmel bir konsept oluşturabilirsiniz. 
Armatürün heyecan veren ince tasarımını  
tercih edebilir veya farklı yükseklik alternatif-
lerinden birini seçebilirsiniz.
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sBox: 
Uzatılabilir mutfak 
armatürleri ve eviye 
kombinasyonları ile sBox, 
hortumun güvenli ve kolay 
bir şekilde çekilmesini ve 
geri alınmasını sağlar. 
52 cm yüksekliğindeki 
kutu, 74 cm‘den itibaren 
tüm ortak alt dolaplara 
uyar.

Detaylara önem veren minimalizm: 
Talis M54, kalite ve işlevden ödün vermeyen minimalist 
tasarımı ile göz doldurur. Kartuş gövde tabanına dik 
olarak konumlanmıştır. Sıcak / soğuk su işareti rozetin 
içine dikkatlice yerleştirilmiştir. Burada detaylar ince bir 
fark oluşturmaktadır.

Talis M54 üç farklı tasarımda mevcuttur: kuğu, L tasa-
rımı ve U tasarımı. Bunlar, mutfak dolabına (yuvarlak 
boyun), duvar dolaplarına (L- tasarım) ve klasik mutfak 
ünitelerine (U-tasarım) mükemmel şekilde uyacak şekilde 
tasarlanmıştır.

Mükemmel siyah uyum
Armatür ve eviyenin tüm 

bileşenleri renk uyumludur.

Uzama fonksiyonu
Bütün modeller sBox ile veya sBox 

olmaksızın tedarik edilmektedir.
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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

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

YENİ
YENİ

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

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

YENİ
YENİ
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hansgrohe.com.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.

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

YENİ

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

YENİ

-670
Satin siyah

-800
Paslanmaz çelik

-000
Krom

Yüzeyin özelliklerine göre, her sipariş numarasının (#) 8 haneli rakamı vardır, 
örneğin 28500, -000 = krom

Eviye bataryası kaplama seçenekleri
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Modern tasarımı ile  
‒ Focus M41.

Modern Focus M41 tek kollu mutfak arma-
türleri eviye üzerinde ince ve minimalist 
görünümüyle dikkat çekiyor. Pratik detay-
larla doludur ve döndürülebilir ve 76 cm‘ye 
kadar uzatılabilir özelliğe sahiptir. Bu durum 
hareket özgürlüğü sağlar. Ancak hepsi bu 
kadar değil: İlave sprey sayesinde, çekilebi-
lir el duşu seçeneği, en sevdiğiniz malzeme-
lerdeki kiri hızlıca temizler. Mükemmel bir 
fiyat-performans oranı ile çok yönlü özellik-
leri ile göz alıcıdır.
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Focus M41

Focus M41 
Tek kollu eviye bataryası 240,  
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 73880, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 240,  
çekilebilir el duşu, 2jet 
# 31815, -000, -670, -800 (resmi yok)

Focus M41 
Tek kollu eviye bataryası 280, 1jet 
# 31817, -000, -670, -800

YENİ

Focus M41 
Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet 
# 31820, -000, -670, -800

Focus M41 
Tek kollu eviye bataryası 260,  
düşük basınçlı ısıtıcılar için,  
1jet 
# 31822, -000

YENİ

Focus M41 
Tek kollu eviye bataryası 160, 1jet 
# 31806, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 160, CoolStart, 
EcoSmart, 1jet 
# 31816, -000 (resmi yok)

Focus M41 
Tek kollu eviye bataryası E, 160, 1jet 
# 31780, -000

Focus M41 
Tek kollu eviye bataryası E, 160,  
1jet, düşük basınçlı ısıtıcılar için,  
1jet 
# 31784, -000

Focus M41 
Tek kollu eviye bataryası duvardan kısa 
gaga, 1jet 
# 31825, -000

hansgrohe.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.
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Daha fazla konfor 
için geniş seçenek ‒

Focus M42.

Eviyede bir yenilemeye mi ihtiyacınız var? 
Focus M42 mutfak armatürleri ile hansgrohe 
kolay yenileme için geniş bir ürün yelpazesi 
sunar. Çok sayıda fonksiyonel detay sorun-
suz çalışma süreçleri sağlar ve eviyeye 
modern konfor verir. Bu farklı ComfortZone 
yükseklikleri, 360 dereceye kadar dönme 
aralığı ve bazı modellerde spiral ile veya 
armatür ile sağlanır. Burada ayrıca bir ısıtıcı 
ve montaj alternatifleri de bulunmaktadır. 
Cazip bir fiyata konfor ve kalitenin keyfini 
çıkarın.
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Güçlü bir takım:
Dışarı çekilebilir el duşu ile M42, dışarı çekilebilir el 
duşu üzerindeki bir düğmeye basarak temiz düz su akışı 
ve hafif bir su akışı  arasında geçiş yapmanızı sağlar. 
sBox‘lı model seçenekleri sayesinde daha fazla hareket 
özgürlüğü elde edersiniz.

Her yöne dönme aralığı:
Hemen hemen tüm M42 ürünleri 360 derece dönme 
aralığı sunar. Özellikle alçak mutfak armatürleri ile 
yıkama sırasında önemli  bir katkı sağlar.

ComfortZone gaga yükseklikleri:
Her ihtiyaç için doğru hareket özgürlüğü: Yüksek 
gaga büyük kapları doldurmak için idealdir.
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Focus M42

Focus M42 
Tek kollu eviye bataryası 220,  
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 71820, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 220,  
çekilebilir el duşu, 2jet 
# 71800, -000, -800

Focus M42 
Tek kollu eviye bataryası 180,  
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox 
# 71821, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 180,  
çekilebilir el duşu, 2jet 
# 71801, -000, -800

Focus M42 
Tek kollu eviye bataryası 220, 1jet 
# 71802, -000, -800

Focus M42 
Tek kollu eviye bataryası 220,  
açma-kapama valfi, 1jet 
# 71803, -000

YENİ

YENİ

YENİ
YENİ
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hansgrohe.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.

Focus M42 
Tek kollu eviye bataryası 150,  
çekilebilir gaga, 1jet, sBox 
# 71829, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 150,  
çekilebilir gaga, 1jet 
# 71814, -000, -800

Focus M42 
Tek kollu eviye bataryası 100, 1jet 
# 71808, -000, -800

Focus M42 
Tek kollu eviye bataryası 100, CoolStart, 
EcoSmart, 1jet 
# 71809, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Focus M42 
Tek kollu eviye bataryası 120, 1jet 
# 71806, -000, -800

Focus M42 
Tek kollu eviye bataryası 120, CoolStart, 
EcoSmart, 1jet 
# 71805, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Focus M42 
Tek kollu eviye bataryası 120,  
düşük basınçlı ısıtıcılar için,  
1jet 
# 71804, -000

Focus M42 
Tek kollu eviye bataryası 120,  
pencere önü montaj, 1jet 
# 71807, -000

Focus M42 
Tek kollu eviye bataryası 180,  
açma-kapama valfi, 1jet 
# 71813, -000

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ
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Cazip fiyata  
üstün kalite ‒  
Logis M31.

Mutfak için Logis M31 serisi, büyük rahatlık 
ve kullanım kolaylığı sunar. hansgrohe bu 
mutfak hattını yüksek kaliteli malzemelerle 
donatıyor ve düşük fiyata en yüksek 
kaliteyi sunuyor. Bu mutfak armatürleri ile 
kişisel tercihlerinize göre farklı yükseklikler 
arasından seçim yapabilirsiniz.
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hansgrohe.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.

Logis M31

Logis M31 
Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet 
# 71835, -000

Logis M31 
2-volanlı eviye bataryası 220, 1jet 
# 71280, -000

Logis M31 
Tek kollu eviye bataryası 160, 1jet 
# 71832, -000

Tek kollu eviye bataryası 160, CoolStart, 
EcoSmart, 1jet (resmi yok) 
# 71839, -000

Logis M31 
Tek kollu eviye bataryası 160,  
pencere önü montaj, 1jet 
# 71833, -000

Logis M31 
Tek kollu eviye bataryası 220,  
açma-kapama valfi, 1jet 
# 71834, -000

Logis M31 
Tek kollu eviye bataryası 120, 1jet 
# 71830, -000

Logis M31 
Tek kollu eviye bataryası 120,  
düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet 
# 71831, -000

Logis M31 
Tek kollu eviye bataryası 120, CoolStart, 
EcoSmart, 1jet 
# 71837, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Logis M31 
Tek kollu eviye bataryası 220,  
açma-kapama valfi, 1jet 
# 71836, -000
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Modern tarzda 
uygulanan klasik 

tasarım ‒ 
Logis M32.

Logis M32, tutması özellikle kolay olan 
klasik artı volanlara sahiptir. Bu serinin 
geniş çeşitliliği özellikle birleştirilebilir ve 
tüm şekil ve boyutlara bakılmaksızın tüm 
modern eviyelere uyar. Tek kollu veya iki 
kollu bataryalar arasında her zevke uygun 
bir seçenek vardır.
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hansgrohe.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.

Logis M32

Logis M32 
2-volanlı eviye bataryası 220, 1jet 
# 71285, -000

Logis M32 
2-volanlı eviye bataryası duvardan,  
uzun gaga, 1jet 
# 71286, -000

Logis M32 
2-volanlı eviye bataryası duvardan,  
kısa gaga, 1jet 
# 71287, -000
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Daha fazla kullanım 
kolaylığı için mükemmel 
bütünlük ‒ Paslan-
maz çelik C71.
Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış C71 eviye 
kombinasyonu dayanıklı ve istikrarlıdır. Yenilikçi ve ikna 
edici çözümler sunar. hansgrohe eviye kombinasyonlarının 
geleneksel eviyelere göre en büyük avantajı, tüm bileşenlerin 
eksiksizliğidir. Bu, planlamayı çok daha kolay hale getirir, 
çünkü bir kombinasyon bir eviye, mutfak armatürü, sBox ve 
diğer tüm gerekli unsurları içerir. Ayrıca, eviye kombinasyonu 
gerekli tüm aksesuarlarla kuruluma hazır olarak paketlenir ve 
çalışma tezgahına hemen entegre edilebildiği için sipariş ve 
kurulum işlemini kolaylaştırır.

EVİYE KOMBİNASYONLARI
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C71 eviyeler

C71 
C71-F450-06 Eviye kombinasyonu 450 
# 43201, -000, -800

Dolap Montaj

60 cm

C71 
C71-F450-01 Eviye kombinasyonu 450 Select 
# 43207, -000, -800

Dolap Montaj

60 cm

C71 
C71-F450-07 Eviye kombinasyonu 450,  
damlalıklı 
# 43205, -000, -800

C71-F450-12 Eviye kombinasyonu 450,  
damlalıklı  
# 43230, -000, -800 (resmi yok)

Dolap Montaj

60 cm

C71 
C71-F450-02 Eviye kombinasyonu 450 Select, 
damlalıklı 
# 43208, -000, -800

C71-F450-11 Eviye kombinasyonu 450 Select  
dalalıklı 
# 43229, -000, -800 (resmi yok)

60 cm

Dolap Montaj

C71 
C71-F660-08 Eviye kombinasyonu 660 
# 43202, -000, -800

Dolap Montaj

80 cm

C71 
C71-F660-03 Eviye kombinasyonu 660 Select 
# 43209, -000, -800

80 cm

Dolap Montaj
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hansgrohe.com.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.

C71 
C71-F655-09 Eviye kombinasyonu 180/450 
# 43206, -000, -800

Dolap Montaj

80 cm

C71 
C71-F655-04 Eviye kombinasyonu 180/450 Select 
# 43210, -000, -800

80 cm

Dolap Montaj

C71 
C71-F765-10 Eviye kombinasyonu 370/370 
# 43203 -000, -800

Dolap Montaj

90 cm

C71 
C71-F765-05 Eviye kombinasyonu 370/370 Select 
# 43211, -000, -800

90 cm

Dolap Montaj
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Mükemmel 
kombinasyon ‒
SilicaTec C51.
Mükemmel tasarımlarımıza bir örnek, grafit siyahı kompakt 
eviye kombinasyonu ile aldığımız ünlü 2018 iF Tasarım 
Ödülü. Malzeme hoş bir his verir ve doğallığı ile göz 
doldurur, her mutfağa uyumludur. Pürüzsüz, gözeneksiz 
yüzey su veya kirin içeri girmesini ve yapışmasını önler. Yeni 
hansgrohe eviye kombinasyonları mutfak işlerini basitleştiren 
ve hızlandıran yenilikçi çalışma konseptlerine sahip bir eviye 
ve eviye armatüründen oluşur. Bağlantı parçaları iki farklı 
çalışma seçeneğinde mevcuttur. Tüm bileşenler hassas bir 
şekilde koordine edilir ve gerekli tüm aksesuarlara sahip bir  
ünite olarak sağlanır. Bu durum planlama ve montajda 
güvenliği sağlar.
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SilicaTec C51

C51 
C51-F450-06 Eviye kombinasyonu 450 
# 43217 -000

Dolap Montaj

60 cm

C51 
C51-F450-01 Eviye kombinasyonu 450 Select 
# 43212, -000

60 cm

Dolap Montaj

C51 
C51-F450-08 Eviye kombinasyonu 450,  
sol damlalıklı 
# 43219, -000

C51-F450-12 Eviye kombinasyonu 450  
sağ damlalıklı 
# 43228, -000 (resmi yok)

Dolap Montaj

60 cm

C51 
C51-F450-03 Eviye kombinasyonu 450 Select,  
sol damlalıklı 
# 43214, -000

C51-F450-11 Eviye kombinasyonu 450 Select,  
sağ damlalıklı 
# 43227, -000 (resmi yok)

60 cm

Dolap Montaj

C51 
C51-F660-07 Eviye kombinasyonu 660 
# 43218 -000

Dolap Montaj

80 cm

C51 
C51-F660-02 Eviye kombinasyonu 660 Select 
# 43213, -000

80 cm

Dolap Montaj
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hansgrohe.com.tr adresinde daha fazla ürün bulabilirsiniz.

C51 
C51-F635-09 Eviye kombinasyonu 180/450 
# 43220, -000

C51 
C51-F635-04 Eviye kombinasyonu 180/450 Select 
# 43215, -000

C51 
C51-F770-10 Eviye kombinasyonu 370/370 
# 43221 -000

Dolap Montaj

90 cm

C51 
C51-F770-05 Eviye kombinasyonu 370/370 Select 
# 43216, -000

90 cm

Dolap Montaj

Dolap Montaj

80 cm 80 cm

Dolap Montaj
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Aksesuarlar  
ve temizlik

Mutfaklar en çok vakit geçirdiğimiz 
alanlardır genellikle evin ruhunu yansıtırlar. 
Bugün mutfaklar buna göre şık ve dikkatli  
bir şekilde planlanmıştır. Burada nasıl modern, 
düzenli ve kendinizi iyi hissedeceğiniz bir 
atmosferi yaratabileceğinizi ve işin ocakta 
ve yüksek kaliteli aksesuarları bulunan 
eviyede nasıl yapıldığını ve nasıl daha da 
verimli hale geldiğini keşfedeceksiniz.
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AKSESUARLAR

Mobil damlalık:
Eviyenin kenarına yerleştirildiğinde, mobil damlalık suyu 
hızlı ve kalıntı bırakmadan eviyeye doğru boşaltır. 
Paslanmaz çelik saç ve plastik çerçeveden yapılmış iki 
parçalı aksesuarlar da nemli bulaşık bezleri için bir askı 
görevi görür, rahatlıkla kaldırılabilir ve bulaşık makine-
sinde yıkanabilir.

Deterjan / sıvı 
sabunluk:
Pratik deterjan / sıvı 
sabunluk üç farklı 
tasarımda ve iki farklı 
kaplama renginde 
mevcuttur ve bu nedenle 
hansgrohe‘den her 
mutfak armatürüne 
uyar.

SoftStart akış şekillendirici:
SoftStart akış şekillendiricide yavaşça açılan perlatör,  
su akışının daha da düzgün başlaması için kademeli 
olarak artan bir su hacmi sağlar. Bu durum, özellikle 
yüksek gagalı mutfak armatürlerinde su sıçramasını 
azaltır.

Kesme tahtası:
Meşe veya ceviz masif ahşap kesme tahtası, kılavuz kenarı 
sayesinde hansgrohe eviyeleri boyunca optimum destek 
ve hareket sağlar.

Temizlik:
Paslanmaz çelik temizleme  
ve bakım spreyi ve SilicaTec 
eviyeler için kireç çözücü, 
emprenye ve temizleme 
süngerden oluşan SilicaTec 
eviye seti kir, leke ve kireç 
tortularına karşı hijyenik 
temizlik ve parlaklık için 
koruma sağlar.

Çok fonksiyonlu süzgeç:
S71 ve S51 eviyeleri boyunca optimum destek ve hareket sağlayan  
özelleştirilmiş çok fonksiyonlu süzgeç sayesinde mutfakta aynı anda 
birden fazla iş yapmak mümkündür. 400-410 mm derinliğe sahip  
eviyelere sığar. Tezgah altı eviyelerde kullanımı, kuruluma bağlı  
olarak ayrı kontrol edilerek kullanılmalıdır.
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AKSESUARLAR

A71 Sıvı sabunluk 
# 40468, -000, -800

A51 Sıvı sabunluk 
# 40448, -000, -800

A41 Sıvı sabunluk 
# 40438, -000, -800

Eviye açma-kapama ünitesi 
# 10823, -000, -800

YENİ
YENİ

YENİ

F15 Kesme tahtası, ceviz 
# 40960000

F16 Kesme tahtası, meşe 
# 40961000

F14 Çok fonksiyonlu süzgeç 
# 40963000

F17 Mobil damlalık 
# 40962800

YENİ
YENİ

YENİ
YENİ

A10 Gider Kapağı 
# 40952, -800

F13 SoftStart perlatör  
M24x1 chrom  
# 92517, -000

A11 Ayar Volanı Eksantrik 
Operasyonu için 
# 40953, -800

F12 Ayar Parçası sBox için 
# 43333000

F18 Bakım ve temizlik seti 
paslanmaz çelik 250ml 
# 40964000

F10 Tutturma Elemanı Seti 16 Adet 
Tezgah Kalınlığı 10-35 mm Arası için 
# 40950000

F20 Bakım ve temizlik seti 
SilicaTec 
# 40965000

F11 Tutturma Elemanı Set 16 Adet 
Tezgah Kalınlığı Aralığı 30-55 mm 
# 40951000

F19 Bakım ve temizlik seti 
paslanmaz çelik 30 ml 
# 40966000

YENİ

YENİ

YENİ

-800
Paslanmaz çelik

-000
krom

Yüzeyin özelliklerine göre, her sipariş 
numarasının (#) 8 haneli rakamı vardır, 
örneğin 28500, -000 = krom

Eviye bataryaları  
kaplama renkleri



Hot

Cool

Cool
Start

71

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

Tezgaha sıfır:
Eviye sorunsuz bir geçiş için 
yüzey ile aynı hizadadır.

Suyu bol miktarda hava ile
karıştırır. Özellikle homojen ve
sıçratmasız su akışı sağlar.

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

Su akışını tek bir dokunuşla
düzenler: kolay açma kapama.

Tezgah üstü :
Eviye yukarıdan tezgahta açılan 
bir boşluğa yerleştirilir.

Esnek silikon kanatların 
parmakla ovulmasıyla  
çok kolay şekilde kireç 
birikimlerini temizler.

Tezgah altı:
Eviye tezgahın altından monte 
edilir, böylece mutfak daha 
geniş görünür.

Uzun süreli keyif için su ve  
enerji tasarrufu sağlayarak  
akış hızını azaltır.

Teknolojiler

Eviye montaj opsiyonları

-670
Satin siyah

-340
Mat siyah krom

-290
Taş grisi

-800
Paslanmaz çelik

-380
Beton gri 

-800
Paslanmaz çelik 

-000
Krom

-170
Grafit siyah

Yüzeyin özelliklerine göre, her sipariş numarasının (#) 8 haneli rakamı vardır,  
örneğin 28500, -000 = krom

Yüzeyin özellikleri ile her sipariş numarasının (#) 8 rakamı vardır,
örneğin 28500, -290 = taş grisi

Eviye batarya yüzey alternatifleri

Eviye renk alternatifleri
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Daha fazlasını 
keşfetmek için online 
kayıt yaptırın, daima 

güncel kalın.
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Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? 
Sadece online kayıt olun ve her zaman 
hansgrohe‘nin bilgilendirdiği ilk kişi olun. 
Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz!

hansgrohe.com.tr

Hansgrohe‘yi online hesaplarda takip edebilirsiniz.

Bu broşür sadece ürün alternatiflerimizi içermektedir.
Tüm ürün seçeneklerimizi hansgrohe.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Sadece kodu tarayın  
ve kaydolun.


