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Architectural solutions implemented in healthcare areas
require a much more sensitive approach. Each detail from
material selection to accurate planning and design of the
area with suitable products has a vital importance. Even a
simple mistake may cause serious health problems, even
loss of life.
We have prepared this catalogue to help you our esteemed
business partners in making the right decisions in the
projects requiring such intense attention.
You will find a wide range of products suitable for
healthcare areas and detailed descriptions in this
catalogue which serves as a guide for architects, designers
and employers. Suggestions aimed at meeting in the best
way the needs of the professionals working on healthcare
area projects are prepared for you in the following pages.

Sağlık alanlarında uygulanan mimari çözümler çok daha farklı bir
duyarlılık gerektiriyor. Malzeme seçiminden, doğru planlamaya
ve mekanın doğru ürünlerle tasarlanmasına kadar her ayrıntı
yaşamsal bir önem taşıyor. Yapılan basit bir hata bile, ciddi
sağlık sorunları doğurabiliyor, hatta bazen yaşam kaybına neden
olabiliyor.
Bu kadar yoğun dikkat gerektiren projelerde, siz değerli iş
ortaklarımızın doğru kararlar vermesini kolaylaştırmak amacıyla
elinizdeki kataloğu hazırladık.
Mimarlar, tasarımcı ve işverenler için bir rehber niteliği taşıyan
bu katalogda sağlık alanlarına uygun geniş ürün seçenekleri ve
ayrıntılı açıklamalar bulacaksınız. Sağlık projeleri üzerinde çalışan
profesyonellerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi
hedefleyen öneriler, ilerleyen sayfalarda sizi bekliyor.

Thanks to 56-years experience of VitrA in the production
of ceramic sanitaryware, we know very well that the
structures known as healthcare areas serve three different
user groups: Patients or guests, personnel and visitors…
In these buildings, significant measures should be taken
against infection, contagious diseases and pathogens
within hospitals and materials that will not provide an
environment for their regeneration should be selected.

Seramik sağlık gereçleri üretimindeki 56 yıllık VitrA deneyimi
sayesinde çok iyi biliyoruz ki sağlık alanı olarak adlandırılan
yapılar, üç farklı kullanıcı grubuna hizmet ediyor: Hastalar ya da
konuklar, çalışanlar ve ziyaretçiler... Bu yapılarda enfeksiyon,
bulaşıcı hastalıklar ve hastane mikrobuna karşı ciddi önlemler
alınması, bunların üremesine ortam sağlamayacak malzemeler
seçilmesi gerekiyor.

The building should have a design that motivates the
user, as well as offering an uplifting environment to staff.
The design should assume that all users will be disabled
and the whole building should be planned in a way that
ensures accessibility for everyone.

Kullanıcıları motive edecek şekilde tasarlanan binanın, aynı
zamanda çalışanları da mutlu etmesi gerekiyor. Kullanıcıların
hepsinin engelli kabul edilmesi ve tüm binanın herkes için
erişilebilir bir şekilde planlanması gerektiği de unutulmamalı.

Also, we know that business managers attach great
importance to some essential factors; the building must be
operated economically, cleaned and maintained easily and
maximum power saving must be achieved.

Ayrıca biliyoruz ki işletmeciler için binanın işletilirken ekonomik
olması, temizlik ve bakımın kolay yapılması, enerji tasarrufunun
en yüksek düzeyde sağlanması gibi kriterler büyük önem
taşıyor.

We know how much time and effort you invest in carrying
out projects planned in detail to meet the needs of the
user, which defy the years thanks to its durability and
quality, making a difference with its intelligent design
while being eco-friendly.
We invite you to meet VitrA Solutions for Healthcare Areas
to become your business partner and to facilitate your
operations.

Kullanıcının ihtiyaçlarını kusursuz şekilde karşılamak üzere her
ayrıntısı titizlikle düşünülmüş, dayanıklılığı ve kalitesi sayesinde
yıllara meydan okuyan, tasarım zekasıyla fark yaratarak öne
çıkan, üstelik doğaya ve çevreye saygılı projelere imza atmak
için ne çok zaman ve emek harcadığınızı biliyoruz.
İş ortağınız olmak ve işinizi kolaylaştırmak için sizi
VitrA Sağlık Alanları Çözümleri ile tanışmaya davet ediyoruz.
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Blue Life is VitrA’s dedicated approach to
sustainable production, management and
design.
Production
Our manufacturing plants make
smart use of resources and invest in
recycling systems that minimize raw
material consumption and energy
waste.
Through adjustments in kiln
temperatures, we use 15 percent
less energy in firing processes.
Our wastewater treatment system
enables us to reuse all the effluent
from our production processes and
reduce freshwater consumption.
100 percent of the sludge from
our ceramic sanitary ware plant is
recycled as raw material for our tile
production.

Management
Sustainability is a central
component of our management
practices involving employees,
stakeholders and social projects.
VitrA employees receive training on
efficient water and energy use, and
we expect our business partners to
share our concern and take action
as well.

Design
Sustainability principles guide our
design process. Smartly designed
VitrA products for residential and
public spaces minimize end-user
water consumption.
Our urinals, WC pans and faucets
enable households to save as much
as 190 tons of water per year.

VitrA is a longstanding sponsor
of the Eczacıbaşı Hygiene Project,
which strives to improve the
quality of life at primary boarding
schools through improvements in
infrastructure, social programs and
awareness of good personal hygiene
practices.

Production Certificates

ISO 9001 Quality Management
ISO 14001 Environmental Management
EN 16001 Energy Management
OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management

World’s first
Environmental Product
Declaration for ceramic
sanitary ware
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Turkey’s first and only
Environmental Product
Declaration for faucets

Turkey’s first
European Water
Label for faucets

Turkey's first and
only Environmental
Product Declaration for
porcelain tiles

Turkey's first and only Turkey's first and only
European Eco-label for Greenguard Gold
porcelain tiles
Certificate for porcelain
tiles

Blue Life, VitrA’nın üretim, yönetim ve tasarımda
benimsediği sürdürülebilirlik anlayışıdır.

Üretimde, hammaddeyi bilinçli
kullanıyoruz, tesislerde geri dönüşüm
sistemlerine yatırım yaparak üretim
sırasındaki hammadde kullanımı ve
enerji kaybını en aza indiriyoruz.
Seramik pişirimi sırasında fırın ısılarında
yüzde 15 enerji tasarrufu sağlıyoruz.
Devreye giren atık su dönüşümü
sistemiyle, suyu yeniden kullanıma
alıyoruz.

Yönetimde, çalışanlarımız,
iş ortaklarımız ve toplumsal
çalışmalarımızda sürdürülebilirliği
esas alıyoruz. Çalışanlarımıza su ve
enerji üzerine eğitimler veriyor, birlikte
çalıştığımız kurumların bu kavramlara
olan yaklaşımlarına önem veriyoruz.
Eczacıbaşı Hijyen Projesi çerçevesinde
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda
hijyenin önemi üzerine eğitimler
vermeye devam ediyoruz.

Tasarımda, aynı ilkeyi konut ve toplu
kullanım alanında sunduğumuz
projelerde de devam ettiriyoruz. Akıllı
tasarımlar yoluyla kişi başına düşen su
tüketimini en aza indiriyoruz.
Geliştirdiğimiz pisuvar, klozet
ve armatürler sayesinde yıllık su
tüketiminde hane başına 190 ton
tasarruf sağlanıyor.

Seramik sağlık gereçleri çıkış
çamurunun %100’ünü, karo üretiminde
hammadde olarak değerlendiriyoruz.

Üretim Sertifikaları

ISO 9001 Kalite Belgesi
ISO 14001 Çevre Belgesi
EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Avrupa Su
Etiketi
Litre/Dakika

Dünyada seramik sağlık
gereçleri için Çevresel
Ürün Beyanı sahibi ilk
marka

Çevresel Ürün Beyanı
sahibi Türkiye’nin ilk ve
tek armatür üreticisi

Avrupa su etiketi
sahibi Türkiye’nin
ilk armatür üreticisi

Çevresel Ürün Beyanı
sahibi Türkiye’nin ilk
ve tek porselen karo
üreticisi

Avrupa Birliği
Eko-Etiket sahibi
Türkiye’nin ilk ve tek
markası

Türkiye’de Greenguard
Gold Sertifikası sahibi
ilk ve tek porselen karo
üreticisi.
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This icon indicates VitrA
products recommended for
Green Building Certification.
Yeşil bina sertifikasyonu için
önerilen ürünler kataloglarda bu
ikon ile belirtilmektedir.

Download as PDF.
PDF olarak indirin.
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Green Bathroom
Solutions

Yeşil Banyo
Çözümleri

Environmentally-friendly VitrA
products help construction
projects to gain points toward
LEED, BREEAM and DGNB Green
Building Certification.

VitrA ve Artema, LEED, BREEAM
ve DGNB yeşil bina sertifikasyonları
kapsamındaki projelerde çevresel ayak
izi düşük ürünleriyle binalara puan
kazandırarak, projelerin bu sertifikalara
sahip olmasına katkıda bulunuyor.

24-50%
reduction
in energy
consumption

33-39%
decrease in
CO2 emissions

40%

reduction in
water use

70%

decrease in
waste

Enerji
tüketiminde

Su
tüketiminde

%24-50

%40

CO2
salımında

Atıklarda

azalma

%33-39
azalma

azalma

%70
azalma
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Ideal solution suggestions
for special needs.
İhtiyaçlara göre şekillenen
ideal çözüm önerileri.
In the following pages, you will find some of VitrA’s
solution suggestions aimed at combining the needs of
the user with architectural difficulties. This catalogue
enables the user to form different combinations using welldesigned VitrA Products.
Regardless of the conditions and needs, you can find in the
VitrA world, the solutions aimed at facilitating the life of all
users and providing added value for your projects.

İlerleyen sayfalarda, kullanıcının ihtiyaçlarını ve mimari
zorunlulukları kusursuz bir yorumla birleştirmeyi amaçlayan VitrA
çözüm önerilerinden bazılarını bulacaksınız. Doğru tasarlanmış
VitrA ürünleri sayesinde sayısız farklı kombinasyon elde etmek
elbette sizin elinizde.
Koşullar ve ihtiyaçlar ne olursa olsun, tüm kullanıcıların hayatını
kolaylaştırmayı amaçlayan ve projelerinize değer katmayı
hedefleyen çözümleri VitrA dünyasında bulabilirsiniz.
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We really understand what you care about in
your healthcare environment projects.
Sağlık alanı projelerinizde nelere dikkat ettiğinizi
iyi biliyoruz.
> In the rooms; bathtubs should not be used except
for special circumstances, no threshold and elevation
difference should be present. Therefore, movements
of a wheel chair should be facilitated.

> Odalarda özel durumlar dışında küvet kullanılmamalı,
eşik ve kot farkı olmamalı. Böylece tekerlekli sandalyeyle
harekete olanak sağlanmalı.

> All of the other areas throughout the building should
be designed considering people with special needs.
Washing areas should be designed in a way that
enables nurses to provide assistance where
necessary.

> Bina genelindeki tüm diğer mekanlar da engelli hastalara
göre planlanmalı. Yıkanma alanı, hasta bakıcının yardım
etmesine olanak verecek şekilde planlanmalı.

> Doors within bathrooms should be opened outwards
for the possibility that the users could fall down
inside.
> With regard to the design of the rooms, the distance
between the user’s bed and the bathroom door 		
should be minimized.
> The room shall be designed in a way that enables
the nurse to see the user as soon as he/she opens
the door, a washbasin for the nurse and guests 		
should be placed at the entrance of the room.
> All of the coating and furniture in the room should
be made of anti-dust, low porous, rigid and 		
antibacterial material and should be easy to clean.
> Porcelain tiles should be used in laboratories as they
are acid-resistant.
> Owing to their advantages of being hygienic and
non-slip, ceramic or porcelain tiles should be used
in common areas and in any areas where the joint
compound does not lead to any trouble.
> Easy to clean and antibacterial materials should
be chosen for waiting areas.

> Odalar planlanırken kullanıcı yatağı ve banyo kapısı 		
arasındaki mesafe en aza indirilmeli.
> Odanın planı, hemşirenin kapıyı açar açmaz kullanıcıyı
görebileceği şekilde yapılmalı, oda girişine hemşire ve
ziyaretçiler için lavabo konulmalı.
> Odadaki tüm kaplama ve mobilyalar, toz tutmayan, az
gözenekli, sert ve antibakteriyel malzemeden seçilmeli,
kolay temizlenmeli.
> Aside dayanıklı olduğu için, laboratuvarlarda porselen
karo kullanılmalı.
> Genel mekanlarda, derzlerin sorun yaratmadığı her 		
alanda, hijyen ve kaymazlık avantajı nedeniyle seramik ya
da porselen karo kullanılmalı.
> Bekleme alanları için, kolay temizlenen antibakteriyel
malzemeler tercih edilmeli.
> Nöbetçi odalarında tuvalet ve duş bulunmalı.

> WC pans and shower baths should be available in
the rooms of the personnel on duty.

> Tesisat gürültüsüne karşı yalıtım yapılmalı.

> Insulation should be provided against noise from the
sanitary system.

> Kullanıcı ve ziyaretçilere yönelik alanlarda, estetik 		
anlamda da kullanıcıların beğenisini kazanacak 		
malzemeler tercih edilmeli.

> In the areas allocated to users and guests; materials
should be selected among material that appeal 		
to users.
> Ceramic or porcelain tiles should be used in 		
bathrooms and WC areas, which are two priority
areas in terms of hygiene.
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> Banyo kapıları, kullanıcıların içeride düşme olasılığına
karşı, dışarı doğru açılmalı.

> Hijyene en çok önem verilmesi gereken mekanlar 		
olan banyo ve tuvaletlerde seramik ya da porselen karo
kullanılmalı.

Sample plans for healthcare area projects:
Sağlık alanı projeleri plan örnekleri:

Square
Kare

L shape
L şekil

Rectangular
Dikdörtgen
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SUGGESTION 1 / ÖNERİ 1: METROPOLE & PIETRA PIENZA

N
ESTIO
SUGG ÖNERİ

1
Metropole &
Pietra Pienza
Wide range and functionality
With its innovative and detailed
solutions, The Metropole series
caters a customized bathroom
experience also in healthcare
areas. It offers alternative userfriendly products for, healthcare
professionals and architects.
Pietra Pienza tile series brings
aesthetics and hygiene to healthcare
areas.

Çeşitlilik ve işlevsellik
Yenilikçi ve ayrıntılı çözümleriyle
Metropole serisi, sağlık alanlarında da
kişiye özel bir banyo deneyimi yaşatıyor.
Kullanıcıların, sağlık profesyonellerinin
ve mimarların işini kolaylaştıran
alternatif ürünler sunuyor.
Pietra Pienza karo serisi tüm modern
yaşam alanlarında olduğu gibi sağlık
alanlarına da estetik ve hijyen getiriyor.
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A sample plan designed with Metropole and Pietra Pienza
Metropole ve Pietra Pienza ile tasarlanmış plan örneği

N
ESTIO
SUGG ÖNERİ
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SUGGESTION 1 / ÖNERİ 1: METROPOLE & PIETRA PIENZA

Products Used in Suggestion 1
Öneri 1'de Kullanılan Ürünler

1

2

3

4

5

Metropole

Matrix

Metropole

Bowl
Çanak Lavabo
60 cm
5668

Built-in Basin Mixer
Ankastre Lavabo Bataryası
A42233EXP
A42233

Loop O

Control Panel
Kumanda Paneli
740-0580

Matrix

Wall-Hung WC Pan
Asma Klozet
Rim-ex, VitrAfresh
56 cm / 7672

Built-in Shower Mixer
Ankastre Duş Bataryası
A42216EXP
A42216

6

7

8

9

10

Arkitekta

Matrix

Matrix

Adjustable Mirror
Hareketli Ayna
320-1131

Hinged Arm Grab Rail
Katlanabilir Tutunma Barı
320-3014

11

12

13

14

15

Hinged Shower Seat with
Support Leg
Katlanabilir Duş Oturağı
(Destek Ayaklı)
320-3016

V-Flow

Matrix

Pietra Pienza

Pietra Pienza

Liquid Soap Dispenser
Arkitekta Sıvı Sabunluk
A44372EXP
A44372

Roll Holder
Tuvalet Kağıtlığı
A44580EXP
A44580

Elegant Shower Channel
Duş Kanalı
70 cm / 5701221

WC Brush Holder
Tuvalet Fırçalığı
A44582EXP
A44582

Towel Holder
Uzun Havluluk
A44578EXP
A44578

Wall Tile, Beige
Duvar Karosu, Bej
30x60 cm
K909080LPR

Wall Tile, Cut Decor
Duvar Karosu, Kesme Dekor
30x60 cm
K075863R

16

Pietra Pienza

Floor Tile, Dark Grey Matt
Yer Karosu, Koyu Gri Mat
75x150 cm
K917023R
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Metropole Washbasin Options
Metropole Lavabo Seçenekleri
With their elegantly smoothed
corners, solid forms and wide range
of products, Metropole washbasins
offer ideal solutions for healthcare
areas and areas of public use.

Metropole lavabolar, zarif yumuşatılmış
köşeleri, sağlam formları ve ürün
çeşitliliği ile sağlık alanları ve toplu
kullanım alanları için ideal çözümler
sunuyor.

Metropole
Bowl
Çanak Lavabo
60 cm
5668

Matrix
Built-In Basin Mixer
Ankastre Lavabo Bataryası
A42233EXP
A42233

Metropole
Bowl
Çanak Lavabo
60 cm
5668

Q-Line
Basin Mixer (For bowls)
Lavabo Bataryası (Yüksek)
A40798EXP
A40798

Thanks to the specially designed waste,
the washbasins can be used both with
standard metal covers or ceramic covers.
Özel tasarlanmış gider sayesinde hem
standart metal hem seramik kapaklı süzgeçle
kullanım imkanı.
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Compact Basin
Dar Lavabo, 50x38 cm
5665

Bowl
Çanak Lavabo, 60 cm
5668

Washbasin
Lavabo, 60 cm
5662

Washbasin
Lavabo, 60 cm
5662

Washbasin
Lavabo, 60 cm
5662

Washbasin
Lavabo, 60 cm
5662

Undercounter Basin
Tezgah Altı Lavabo, 47 cm
5667

Undercounter Basin
Tezgah Altı Lavabo, 47 cm
5667

Integra concealed overflow syphon
used in Metropole washbasins
ensures improved hygiene. The
special design of the washbasin
facilitates access for wheel chair
users and facilitates ease of use for
disabled users.
The washbasin is also functional
with its space-saving design. When
used together with furniture, it is
possible to allocate more space for
the storage area in the washbasin
unit. Furthermore, thanks to the
contours of the washbasin, there
is no accumulation of dirt on the
surface; the dirt easily flows into the
drain along with the water.

Metropole lavaboda kullanılan, Integra
gizli su taşma kanallı sifon sayesinde
daha fazla hijyen sağlanıyor. Lavabonun
özel tasarımı tekerlekli sandalyeyle
ulaşımı kolaylaştırıyor, bedensel
engellilerin yaşam kalitesini yükseltiyor.
Lavabo, yer kazandıran tasarımıyla
da işlevsel. Mobilya ile birlikte
kullanıldığında ise lavabo ünitesinde
saklama alanı için daha çok yer
ayrılabiliyor. Ayrıca lavabonun içindeki
açı sayesinde kir yüzeyde birikmiyor, su
ile beraber kolayca gidere doğru akıyor.
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Metropole WC Pan Options
Metropole Klozet Seçenekleri
Metropole wall-hung WC pans
enable cleaning of the whole surface
underneath the WC, this means
increased hygiene for healthcare
areas.

Metropole asma klozet, yerden
yüksek olması sayesinde zeminin
tamamının temizlenmesine olanak
sağlıyor, bu da sağlık alanları için daha
fazla hijyen anlamına geliyor.

The ergonomic design, which at the
same time provides a wide seating
area, improves the comfort of the
user. The stop valve located on the
WC pan mixes hot and cold water
and enables an ergonomic usage.

Aynı zamanda geniş oturma yüzeyi
sunan ergonomik tasarımı sayesinde
kullanıcının konforunu artırıyor.
Klozet üzerine yerleştirilen ara musluk,
taharet için sıcak ve soğuk suyu
istenen oranda karıştırabiliyor.

Rim-ex Wall-hung WC Pan
Rim-ex Asma Klozet, 56 cm
7672
Wall-hung Bidet
Asma Bide
5675
Q-Line Bidet Mixer With Pop-up
Q-Line Bide Bataryası
A40777EXP
A40777
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Pietra Pienza
Floor Tile, Anthracite
Yer Karosu, Antrasit
75x150 cm
K917034LPR
Pietra Pienza
Wall Tile, Anthracite
Duvar Karosu, Antrasit
30x60 cm
K909113LPR

SUGGESTION 1 / ÖNERİ 1: METROPOLE & PIETRA PIENZA

Stockholm Mix, White
Kesme Bordür, Beyaz
20x50 cm
K076191

Wall-hung WC Pan
Asma Klozet, 48 cm
5671

Rim-ex Wall-hung WC Pan
Rim-ex Asma Klozet, 56 cm
7672

Wall-hung WC Pan
Asma Klozet, 56 cm
5676

VitrAfresh
Metropole VitrAfresh WC pans offer
a very clean solution with the liquid
cleaner tank and provides extra
hygiene for healthcare areas. The
detergent added into the tank on
top of the pan is mixed into the
flushing water, therefore it provides
continuous hygiene and fresh odor.
1- VitrAfresh ensures a pleasant 		
odor in the bathroom 			
together with superior hygiene
and sanitation.
2- Liquid cleaner tank on top of 		
the WC pan blends detergent* 		
with flushing water for maximum
hygiene.
3- Removable lid enables easy 		
cleaning.
* The liquid detergent dispenser is safe to use with
hypochlorous cleaning agents (bleach at up to 12,5
pH), non-abrasive detergents and fragrances.

Metropole VitrAfresh özellikli klozet,
deterjan haznesi ile pırıl pırıl bir çözüm
sunuyor, sağlık alanları için ekstra
hijyen sağlıyor. Klozet üzerindeki
hazneye konan deterjan, her kullanımda
yıkama suyuna karışıyor, bu sayede
sürekli hijyen ve ferah bir koku sağlıyor.
1- VitrAfresh özelliği ile hijyen ve
temizliğin yanı sıra hoş koku 		
sunar.
2- Klozet üzerindeki hazneye 		
konulan ve yıkama suyuna 		
karışabilen deterjan* sayesinde 		
maksimum hijyen sağlar.
3- Kolayca çıkan kapak ile güvenli 		
temizlik imkanı yaratır.

2

1
3

* Sıvı deterjan haznesi içerisine Hipoklorit bazlı
temizleyiciler (Çamaşır suyu, azami Ph: 12,5), aşındırıcı
olmayan temizleyici ve koku verici katkılar eklenebilir.
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V-Flow
Highly functional and an aesthetic
solution for healthcare areas…
V-Flow shower channels offer ease
of use and cleaning by means of
its installation at floor level. While
providing visual integrity through
the use of tiles in the shower area,
it also enables users to access the
showering area easily.

Sağlık alanları için son derece işlevsel
ve estetik bir çözüm... V-Flow duş
kanalı, zemine sıfır montajı ile hem
kullanım hem de temizlik kolaylığı
sunuyor. Duş alanında karo kullanımı
ile görsel bütünlük sağlarken, aynı
zamanda kullanıcıların duş alanına
rahatça ulaşmasına imkan veriyor.

Aquawall

Sıra dışı tasarım, muhteşem deneyim.
Unusual design, great experience.
• İstenen ölçülerde kesilebilir
(Maks.100 cm - Min 30 cm)
• Derz boşluğu yok
• Metal çerçeveli
• Mat, parlak, altın kaplama kapak seçeneği
• S tipi sifon ile mükemmel su tahliyesi

• Can be cut at desired dimensions
(Max.100 cm - Min. 30cm)
• No joint gap
• Metal frame
• Matt, gloss and golden coated seat option
• Excellent water discharge with S type siphon

Thin Cut
Perfect thiness, elegant appaerance.
Mükemmel incelik, şık görünüm.
•
•
•
•

•
•
•
•

Seamless joint
Metal frame
Matte, shine, gold color options
Available in dimensions;
60 cm, 90 cm, 120 cm

Derz boşluğu yok
Metal çerçeveli
Mat, parlak, altın kapak seçeneği
60 cm, 90 cm, 120 cm
ölçü seçeneği

Premium
Perfect fit with tiles, premium appearance.
Karo ile mükemmel uyum, premium görünüm.
•
•
•
•

Seamless joint
Metal frame
Matte, shine, gold color options
Available in dimensions;
30 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm

•
•
•
•

Derz boşluğu yok
Metal çerçeveli
Mat, parlak, altın kapak seçeneği
30 cm, 50 cm, 60 cm,
70 cm, 80 cm ölçü seçeneği

Elegant

Perfect finish, smooth continuity.
Mükemmel bitiş, uyumlu bütünlük.
•
•
•
•
•

Seamless joint
Metal frame
Matte, shine, gold color options
Tiled cover option
Available in dimensions; 30 cm, 50 cm,
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm

•
•
•
•
•

Derz boşluğu yok
Metal çerçeveli
Mat, parlak, altın kapak seçeneği
Kapakta karo uygulama seçeneği
30 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm,
100 cm, 120 cm ölçü seçeneği

Style

Various design alternatives, affordable price.
Farklı tasarım alternatifleri, uygun fiyat.
•
•
•
•
•
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Joint gap
No frame
Matte cover option
Tiled cover option
Available in dimensions;
30 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm 80 cm
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•
•
•
•
•

Derz boşluğu var
Çerçevesiz
Mat kapak seçeneği
Kapakta karo uygulama seçeneği
30 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm
80 cm ölçü seçeneği

V-Flow Cover Designs
V-Flow Kapak Tasarımları
Thin Cut

Premium

Elegant

DK 500

DK 100

DK 600

Style

DK 200

DK 100*

DK 100

DK 300

DK 400

DK 100*

Square Drains
Kare Süzgeçler

DK 100

DK 200

DK 300

DK 400

DK 700

DK 800

Triangle Drains
Üçgen Süzgeçler

DK 100

DK 200

DK 300

DK 400

* Used with DK100 Tile.
* DK100 Karo ile kullanılır.

23

Pietra Pienza Floor and Wall Tile
Pietra Pienza Yer ve Duvar Karosu
Having a modern stone-like appearance as
well as a natural and tough structure; Pietra
Pienza series offers advantages with various
surface alternatives for places with a different
function. A tile series which offers elegance,
simplicity and innovation as well as reliability
to the healthcare environment with its R9,
R10B, Matt and Lappato options.
Modern taş görünümüyle, doğal ve güçlü bir
dokuya sahip olan Pietra Pienza serisi farklı
fonksiyonu olan mekanlarda farklı yüzey
alternatifleri ile avantajlar sunuyor. R9, R10B, Mat,
Lappato seçenekleri ile sağlık alanlarına da şıklık,
sadelik ve yenilik katan, güven veren bir karo
serisi.
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Pietra Pienza Floor and Wall Tile
Pietra Pienza Yer ve Duvar Karosu

The tiles are easy to clean making them ideal for
all places which require high hygiene standards.
Karolar kolay temizlendiği için yüksek hijyen
standartları gerektiren tüm ortamlar için idealdir.

Pietra Pienza
Floor Tile, Dark Grey Matt
Yer Karosu, Mat Koyu Gri
75x150 cm
K917023R

26

SUGGESTION 1 / ÖNERİ 1: METROPOLE & PIETRA PIENZA

Pietra Pienza Floor and Wall Tile
Pietra Pienza Yer ve Duvar Karosu

Pietra Pienza
Wall Tile, Beige
Duvar Karosu, Bej
30x60 cm
K909080LPR

Matrix
Built-in Basin Mixer
Ankastre Lavabo Bataryası
A42233EXP
A42233

Wall Tile, Cut Decor
Duvar Karosu, Kesme Dekor
30x60 cm
K075863R
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Pietra Pienza
Floor Tile, Light Grey Matt
Yer Karosu, Mat Açık Gri
30x60 cm
K909091R

Pietra Pienza
Light Grey
Açık Gri
60x60 cm
K909010R
Anthracite
Antrasit
30x60 cm
K909113R
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Pietra Pienza Series
Pietra Pienza Serisi

Beige
Bej
30x60 cm
K909080R

Light Grey
Açık Gri
30x60 cm
K909091R

Dark Grey
Koyu Gri
30x60 cm
K909102R

Anthracite
Antrasit
30x60 cm
K909113R

Cut Decor Beige
Kesme Dekor Bej
30x60 cm
K075863R

Cut Decor Light Grey
Kesme Dekor Açık Gri
30x60 cm
K075874R

Cut Decor Dark Grey
Kesme Dekor Koyu Gri
30x60 cm
K075885R

Cut Decor Anthracite
Kesme Dekor Antrasit
30x60 cm
K075896R R10B

Available in:
Ebat Alternatifleri:
60x60 cm
60x120 cm
30x60 cm
45x90 cm
80x80 cm

Floor Yer:
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2
S50 &
Skyline
Durable and ergonomic
VitrA's S50 series can be easily
used in special projects such as
healthcare areas, eminently meets
high quality, durability and aesthetic
appearance expectations of the user
with its wide product range and
supplementary products.
Thanks to porcelain technology,
Skyline floor and wall tiles improve
durability and hygiene in healthcare
areas.

Uzun ömürlü ve ergonomik
Sağlık alanları gibi özel projelerde
rahatlıkla kullanılabilen VitrA S50
serisi, geniş ürün gamı ve tamamlayıcı
ürünleriyle, kullanıcının yüksek kalite,
uzun ömür ve estetik görünüm
beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.
Skyline yer ve duvar karosu serisi,
porselen teknolojisi sayesinde, sağlık
alanlarında dayanıklılığı ve hijyeni
artırıyor.
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A sample plan designed with S50 and Skyline
S50 ve Skyline ile tasarlanmış plan örneği

N
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Products Used in Suggestion 2
Öneri 2'de Kullanılan Ürünler

1

2

3

4

5

S50

Pure

S50

Loop R

Slim

6

7

8

9

10

Pure

Arkitekta

Hinged Arm Grab Rail
Katlanabilir Tutunma Barı
320-3014

Arkitekta

Arkitekta

11

12

13

14

15

Arkitekta

Adjustable Mirror
Hareketli Ayna
320-1131

Grab Rail
Tutunma Barı
60 cm
320-3010

135˚ Angled Grab Rail
135˚ Açılı Tutunma Barı
320-3012

Hinged Shower Seat with
Support Leg
Katlanabilir Duş Oturağı
320-3016

16

17

18

19

90˚ Angled Wall-Floor
Grab Rail
90˚ Açılı Duvar-Zemin
Tutunma Barı
320-3013

Skyline

Skyline

Skyline

Washbasin
Lavabo
60 cm
5310

Built-in Shower Mixer
Ankastre Duş Bataryası
A40681EXP
A40681

Sponge Basket
Malzemelik
A44052EXP
A44052

Basin Mixer
Lavabo Bataryası
A41260EXP
A41260

Liquid Soap Dispenser
Sıvı Sabunluk
A44372EXP
A44372

Wall Tile, Dark Mink
Duvar Karosu, Koyu Vizon
30x60 cm
K915015R

Wall Hung WC pan
Asma Klozet
52 cm
5318

Wall Tile, Cream
Duvar Karosu, Krem
30x60 cm
914982R

Control Panel
Kumanda Paneli
740-0685

Trash Box (3 L)
Çöp Kutusu (3 L)
A44048EXP
A44048

Rectangular Zero Surface
Sıfır Zemin Duş Teknesi
100x80 cm
54590028000 / 54590011000

WC Brush Holder
(Free Standing)
Tuvalet Fırçalığı (Yerden)
A44294EXP / A44294

Floor Tile, Cream
Yer Karosu, Krem
60x60 cm
K914934R
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S50 WC Pan Options
S50 Klozet Seçenekleri
Having an ergonomic seating area
and aesthetic appearance, S50 WC
pans are ideal for both individual
and public use in healthcare areas.
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S50 klozetler, ergonomik oturma
yüzeyi ve estetik görünümü ile sağlık
alanlarında, hem bireysel hem de toplu
kullanım alanları için ideal.

Compact Wall-Hung WC Pan
Asma Klozet
48 cm / 5320

Wall-Hung WC Pan
Asma Klozet
52 cm / 5318

Rim-ex Wall-Hung WC Pan
Rim-ex Asma Klozet
52 cm / 7740

Close-Coupled WC Pan
(Open Back)
Arkası Açık Takım Klozet
Ve Rezervuar
5321 + 5422

Close-Coupled WC Pan
(Back-To-Wall) And Cistern
Duvara Tam Dayalı Takım
Klozet Ve Rezervuar
5332 + 5422

Close-Coupled High WC
(Open Back) And Cistern
Arkası Açık Yüksek Takım
Klozet Ve Rezervuar
5421 + 5422
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Close-Coupled WC Pan
Back-To-Wall And Cistern
Duvara Tam Dayalı Takım
Klozet Ve Rezervuar
5332 + 5422

Grab rails can be located on
both sides of the WC pan provide
easy and safe use for elderly and
disabled individuals.
Klozetin her iki yanına yerleştirilebilen
tutunma barları, yaşlı ve bedensel
engelliler için kolay ve güvenli
kullanım sağlıyor.

Wall-Hung WC Pan
Asma Klozet
52 cm
5318
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S50 Compact Washbasin Options
S50 Kompakt Lavabo Seçenekleri
S50 washbasins prevent water
splashes thanks to its deep bowl
and are suitable for public use
areas, offering solutions convenient
for each bathroom within the
healthcare environment with its
wide product range.
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Derin iç hazne sayesinde su
sıçratmayan, ortak kullanım alanlarına
uygun S50 lavabolar, geniş ürün gamı
ile her sağlık alanı banyosuna uygun
çözümler sunuyor.

Compact Washbasin
Kompakt Lavabo
50x28 cm / 5344

Compact Semi-Recessed Basin
Kompakt Yarım Tezgah Lavabo
55 cm / 5340

Compact Basin
Dar Lavabo
60 cm / 5310

Countertop Basin
Tezgah Üstü Lavabo
60 cm / 5310

Bowl
Çanak Lavabo
60 cm / 5310

Washbasin With Pedestal
Kolon Ayaklı Lavabo
60 cm / 5310
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Pure Water Saving Faucet
Pure Su Tasarruflu Armatür

Slim Shower Tray
Slim Duş Teknesi

Thanks to the faucets within the Pure
series, water saving “special aerator with
flow regulator” it is possible to use 40%
less water.

Slim zero surface shower tray creates an accessible
shower area and offers high comfort for the users.
Together with VitrA anti-slip application, the grab
rails and shower seat located in the shower area
ensure much safer use for the elderly and disabled
people.

Pure serisindeki armatürler, su tasarrufu
sağlayan “özel debi regülatörlü perlatör”
sayesinde %40’a varan su tasarrufu elde
etmek mümkün.

Slim sıfır zemin duş teknesi, engelsiz bir duş alanı
yaratıyor, kullanıcılar için yüksek konfor sunuyor.
Duş alanına yerleştirilen tutunma barları ve duş
oturağı, VitrA kaydırmaz uygulamasıyla birlikte yaşlı
ve bedensel engelliler için daha da güvenli kullanım
sağlıyor.

Built-in Basin Mixer
Ankastre Lavabo Bataryası
A41280EXP
A41280

In consideration of intense and collective
water consumption in healthcare areas,
savings become much more important.
Sağlık alanlarındaki yoğun ve toplu su
tüketimi düşünüldüğünde tasarruf daha da
önemli hale geliyor.

Basin Mixer
Lavabo Bataryası
A41260EXP
A41260

Slim Zero Surface Shower Tray
Slim Sıfır Zemin Duş Teknesi
140x90 cm
54760010000
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Skyline Floor and Wall Tile
Skyline Yer ve Duvar Karosu
Durability is ensured with Skyline's porcelain
technology is an important reason why users
prefer this material in healthcare areas as
well as modern offices. You have seven color
alternatives within the series which follows
modern decoration trends with its simple design
features: Cream, light mink, bone, light brown,
grey, mocha and anthracite.
Skyline porselen teknolojisinin sağladığı dayanıklılık,
modern ofisler kadar sağlık alanları için de önemli
bir tercih nedeni. Sade tasarım dili ile modern
dekorasyon trendlerini yakalayan seride yedi renk
alternatifiniz var: Krem, açık vizon, kemik, açık
kahve, gri, moka ve antrasit.
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Skyline Floor and Wall Tile
Skyline Yer ve Duvar Karosu

Ceramic surfaces are more durable
than many products used in floor
and wall covering.
Seramik yüzeyler zemin ve duvar
kaplamasında kullanılan birçok ürüne
göre daha uzun ömürlüdür.

Skyline
Floor Tile, Cream
Yer Karosu, Krem
60x60 cm
K914934R
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Skyline Floor and Wall Tile
Skyline Yer ve Duvar Karosu

Skyline
Wall Tile, Cream
Duvar Karosu, Krem
30x60 cm
K914982R
Wall Tile, Dark Mink
Duvar Karosu, Koyu Vizon
30x60 cm
K915015R
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Skyline Floor and Wall Tile
Skyline Yer ve Duvar Karosu

Cream
Krem
60x60 cm
K914934R

Bone
Kemik
60x60 cm
K914945R

Light Mink
Açık Vizon
60x60 cm
K914956R

Grey
Gri
60x60 cm
K916404R

Mocha
Moka
60x60 cm
K914971R

Anthracite
Antrasit
60x60 cm
K916415R

Available in:
Ebat Alternatifleri:
60x60 cm
30x60 cm

Floor Yer:
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Soft Brown
Soft Kahve
60x60 cm
K914960R

Skyline Floor and Wall Tile
Skyline Yer ve Duvar Karosu

Skyline
Floor Tile, Grey
Yer Karosu, Gri
60x60 cm
K916404R
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Conforma &
Piccadilly
Detailed solutions
Conforma series consists of special
needs WC pans offering detailed,
in-depth solutions meeting special
needs. Moreover, it facilitates
creating alternative solutions for
areas with its rich product range.
Piccadilly tile series brings mobility
to healthcare areas thanks to its
geometrical details. It combines
hygiene and aesthetics in harmony.

Ayrıntılı çözümler
Conforma serisi özel ihtiyaçlara cevap
veren, her ayrıntısı düşünülmüş
çözümler sunuyor. Ayrıca farklı ürün
seçenekleriyle alternatif mekan
çözümleri üretmeyi kolaylaştırıyor.
Piccadilly karo serisi, geometrik desen
detayları sayesinde sağlık alanlarına
hareket getiriyor. Hijyen ve estetiği
uyum içinde buluşturuyor.
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A sample plan designed with Conforma and Piccadilly
Conforma ve Piccadilly ile tasarlanmış plan örneği
N
ESTIO
SUGG ÖNERİ

46

3

SUGGESTION 3 / ÖNERİ 3: CONFORMA & PICCADILLY

Products Used in Suggestion 3
Öneri 3'de Kullanılan Ürünler

1

2

3

4

5

S20

Special Needs Washbasin
Bedensel Engelli Lavabosu
60 cm
5289

Special Needs Basin Mixer
Lavabo Bataryası Bedensel
Engelli Kullanıma Uygun
A47012EXP
A47012

Conforma

Loop T

Ocean

6

7

8

9

10

Aquaheat

Built-In Bath / Shower Mixer
Ankastre Termostatik
Banyo Bataryası
A41356EXP / A41356

Juno made with
Swarovski Elements
Sponge Basket
Malzemelik
A44248EXP / A44248

Matrix

Matrix

Towel Holder
Uzun Havluluk
A44578EXP
A44578

Arkitekta

Soap Dish
Sabunluk
A44576EXP
A44576

11

12

13

14

15

Adjustable Mirror
Hareketli Ayna
320-1131

Grab Rail
Tutunma Barı
320-3010

90° Angled Wall-Foor
Grab Rail
90° Açılı Duvar-Zemin
Tutunma Barı
320-3013

Hinged Arm Grab Rail
Katlanabilir Tutunma Barı
320-3014

Arkitekta

16

17

18

Handshower Outlet
Ankastre El Duşu Çıkışı
A45223EXP
A45223

Piccadilly

Piccadilly

Wall Tile, Greige R9 Rec
Duvar Karosu, Grej
60x60 cm
K923021R

Special Needs Rim-ex
Wall Hung WC
Bedensel Engelli Rim-ex
Asma Klozeti / 5810

Control Panel-Photocell
Fotoselli Kumanda Paneli
740-0885

Showertray
Duş Teknesi
100x80x4 cm
5732

WC Brush Holder
(Free Standing)
Tuvalet Fırçalığı (Yerden)
A44294EXP / A44294

Trash Box (3 L)
Çöp Kutusu (3 L)
A44048EXP
A44048

Floor Tile, Greige Dec Rec
Yer Karosu, Dekor, Grej
30x60 cm
K923220R
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Conforma WC Pan Options
Conforma Klozet Seçenekleri
Conforma WC pans have been
developed for those with special
needs. The wall-hung WC pan from
the series combines functionality
with design, provides ease of use for
each user and has a width of 70 cm
from the wall.
Duroplast soft-closing WC seat is
comfortable and practical. Grab rails,
that can be located on both sides of
the WC pan improve safety.
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Conforma bedensel engelli klozetler,
özel ihtiyaçlar için geliştirildi.
Fonksiyonelliği tasarım ile birleştiren
serinin asma klozeti, duvardan 70 cm
genişliği ile, her kullanıcı için rahat bir
kullanım sağlıyor.
Duroplast, yavaş kapanan klozet
kapağı ise konforlu ve pratik. Klozetin
iki yanına yerleştirilen tutunma barları
güvenliği artırıyor.

Special Needs Wall-Hung WC Pan
Bedensel Engelli Asma Klozeti
70 cm / 5813

Special Needs WC Pan, High
Bedensel Engelli Klozeti, Yüksek
54 cm / 5812

Special Needs Rim-ex Wall-Hung WC Pan
Rim-ex Bedensel Engelli Asma Klozeti
70 cm / 5810

Special Needs Wall-Hung WC Pan
Conforma Bedensel Engelli Yerden Tek Klozeti
5814
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You can supplement the Conforma
series WC pans with other VitrA
products, for special needs
bathrooms.
Engelli banyoları için Conforma serisi
klozetlerini diğer VitrA serilerinin
ürünleri ile tamamlayabilirsiniz.

PRO Color
2,5x2,5 cm
RAL 000 40 00 - K515484
5x5cm
RAL 000 75 00 - K504910

Piccadilly
Wall Tile, Greige
Duvar Karosu, Grej
K923183R

Aquaheat Built-In Bath/
Shower Mixer
Aquaheat Ankastre Termostatik
Banyo Bataryası
A41356EXP
A41356

Grab rails and shower seat located
in the shower area ensure safety for
elderly and disabled users.
Duş alanına yerleştirilen tutunma
barları ve duş oturağı, yaşlı ve bedensel
engelli kullanıcılar için güvenlik sağlıyor.

S20 Special Needs Washbasin
S20 Bedensel Engelli Lavabosu
60 cm
5289

Special Needs Basin Mixer
Lavabo Bataryası, Bedensel
Engelli Kullanıma Uygun
A47012EXP
A47012

The S20 special needs washbasin
ensures ease of use with its large
bowl; its concave front edge enables
wheel chair users easy access to the
washbasin.

It is not necessary to lift the handle
to turn on the washbasin mixer. This
special washbasin mixer which is
rotated from left to right means ease
of use for disabled individuals.

S20 özel ihtiyaçlara uygun lavabo,
geniş haznesi ile rahat bir kullanım
sağlarken; iç bükey ön kenarı ile
tekerlekli sandalyeli kullanıcıların
lavaboya kolaylıkla yaklaşmasını
sağlıyor.

AquaMed lavabo bataryasını açmak için
kolunu yukarı kaldırmaya gerek yok.
Soldan sağa doğru çevirilen özel lavabo
bataryası, engelliler için kolay kullanım
anlamına geliyor.
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Piccadilly Floor and Wall Tile
Piccadilly Yer ve Duvar Karosu

Piccadilly
Greige
Grej
45x90 cm
K922984R
Grey
Gri
60x60 cm
K923006R
Greige
Grej
60x60 cm
K923021R
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Decor
Dekor
45x90 cm
K923124R Grey-Gri
K923146R Greige-Grej
Decor Grey
Dekor Gri
60x60 cm
K923161R
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Piccadilly Floor and Wall Tile
Piccadilly Yer ve Duvar Karosu
This series takes the name of
Piccadilly, the famous square in
London, which follows a simple and
strong line catching the spirit of
time.
The purity of concrete poured into a
metal frame is animated by flashes
of light. In healthcare area projects;
durability, aesthetics and reliability
are combined in the Piccadilly series
both on the floor and walls.

İsmini Londra’nın ünlü meydanı
Piccadilly’den alan seri, zamanın ruhunu
yakalayan, sade ve güçlü bir çizgi izliyor.
Metal çerçeveye dökülmüş betonun
katıksızlığı, ışıltılarla hareketleniyor.
Sağlık alanı projelerinde, hem yerde
hem de duvarda, dayanıklılık, estetik ve
güven Piccadilly serisinde buluşuyor.

White Decor
Beyaz Dekor
60x60 cm
K923150R
White
Beyaz
30x60 cm
K925762LPR

Grey
Gri
30x60 cm
K925773LPR

Greige
Grej
30x60 cm
K925784LPR

White Decor
Beyaz Dekor
45x90 cm
K923113R

Cut Border White
Kesme Bordür Beyaz
2.5x45 cm
K081054R

White Decor
Beyaz Dekor
30x60 cm
K923194R

Available in:
Ebat Alternatifleri:
60x120 cm
60x60 cm
45x90 cm
30x60 cm

Floor Yer:
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Piccadilly Floor and Wall Tile
Piccadilly Yer ve Duvar Karosu

Thanks to the anti-slip feature, the ceramic tiles
ensure a much safer use by means of the special
technologies implemented on their surfaces.
Kaymazlık özelliğine sahip seramik karolar, yüzeylerine
uygulanan özel teknolojiler sayesinde daha da güvenli
bir kullanım sağlıyor.

Piccadilly
Floor Tile, Greige Dec Rec
Yer Karosu, Dekor, Grej
K923220R

52

SUGGESTION 3 / ÖNERİ 3: CONFORMA & PICCADILLY

Piccadilly Floor and Wall Tile
Piccadilly Yer ve Duvar Karosu

Piccadilly
Wall Tile, Greige R9 Rec
Duvar Karosu, Grej
K923021R

Special Needs Basin Mixer
Lavabo Bataryası
Bedensel Engelli Kullanıma Uygun
A47012EXP
A47012
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4
S20 &
Ultra
Accessible life quality
Using S20 products, you can
facilitate both the treatment and
nursing processes and improve
the life quality of the user. Useful
washbasins and water-saving WC
pans make a difference with their
hygienic properties and aesthetic
value.
Ultra tile series comes to the
forefront with the power which
incorporates elegance and variety
into healthcare area projects.

Engelsiz yaşam kalitesi
S20 ürünleriyle hem tedavi hem de
bakım süreçlerini kolaylaştırmak,
kullanıcının yaşam kalitesini artırmak
sizin elinizde. Kullanışlı lavabolar ve su
tasarrufu sağlayan klozetler, hijyenik
özellikleri ve estetik değerleriyle fark
yaratıyor.
Ultra karo serisi, sağlık alanı projelerine
de şıklık ve çeşitlilik katan gücüyle öne
çıkıyor.
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A sample plan designed with S20 and Ultra
S20 ve Ultra ile tasarlanmış plan örneği
N
ESTIO
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Products Used in Suggestion 4
Öneri 4'de Kullanılan Ürünler

1

2

3

4

5

S20

Q- Line BluEco

S20

Sirius

Ocean

Special Needs Washbasin
Bedensel Engelli Lavabosu
65 cm
5291

Basin Mixer
Lavabo Bataryası
A40775EXP
A40775ENR

Special Needs Wall Hung WC
Bedensel Engelli Asma Klozeti
5298*

Control Panel
Kumanda Paneli
740-0485

Shower Tray
Duş Teknesi
90x90 cm
5731

6

7

8

9

10

Q- Line BluEco

Arkitekta

Arkitekta

Arkitekta

Adjustable Mirror
Hareketli Ayna
320-1131

11

12

13

14

15

Grab Rail
Tutunma Barı
60 cm
320-3010

135° Angled Grab Rail
135° Açılı Tutunma Barı
320-3012

Hinged Shower Seat With
Support Leg
Katlanabilir Duş Oturağı
(Destek Ayaklı)
320-3016

90° Angled Wall-Floor
Grab Rail
90° Açılı Duvar-Zemin
Tutunma Barı
320-3013

Hinged Arm Grab Rail
Katlanabilir Tutunma Barı
320-3014

16

17

18

Ultra

Ultra

Shower Mixer
Ankastre Duş Bataryası
A42222EXP
A42222ENR

Wall Tile, Silver Grey
Duvar Karosu, Gümüş Gri
30x60 cm
K902004LPR

Liquid Soap Dispenser
Sıvı Sabunluk
A44372EXP
A44372

Cut Border, Anthracite
Kesme Bordür, Antrasit
30x30 cm
K075211

*To be discontinued by the end of August 2016
*2016 Ağustos'ta satış hattından kalkacaktır.

Towel Holder (475 mm)
Uzun Havluluk (475 mm)
A44277EXP
A44277

WC Brush Holder
(Free Standing)
Tuvalet Fırçalığı (Yerden)
A44294EXP / A44294

Ultra

Floor Tile, Silver Grey
Yer Karosu, Gümüş Gri
60x60 cm
K906604R
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Solutions Focused on Comfort and Convenience
Rahatlık ve Kolaylık Odaklı Çözümler
While the S20 washbasin ensures
ease of use with its large bowl
designed to consider special needs;
its concave front edge facilitates life
for users in wheel chairs.

S20 lavabo, özel ihtiyaçlar düşünülerek
tasarlanan geniş haznesi ile rahat
bir kullanım sağlarken; iç bükey ön
kenarı sayesinde tekerlekli sandalyeli
kullanıcılar için de hayatı kolaylaştırıyor.

The angled mirror above the
washbasin enables users in wheel
chairs to easily use the mirror.

Lavabonun üzerindeki açılı ayna,
tekerlekli sandalyeli kullanıcıların aynayı
rahatça kullanmalarını sağlıyor.

Special Needs
Close-Coupled WC Pan
Bedensel Engelli Takım Klozeti
5293

The S20 special needs wall-hung WC pan
means convenience for everyone with its
width of 70 cm from the wall. WC seat
without lid ensures quick and practical use.
S20 bedensel engelli asma klozet, duvardan
70 cm genişliği ile, herkes için rahatlık anlamına
geliyor. Üst kısmı olmayan klozet kapağı hızlı ve
pratik kullanım sağlıyor.

S20 Special Needs Washbasin
S20 Bedensel Engelli Lavabosu
65 cm / 5291
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Q-Line BluEco Faucet
Q-Line BluEco Armatür

Q-Line BluEco Faucet
Q-Line BluEco Armatür
90° turning
90° hareket

Q-Line BluEco basin mixer limits hot
water consumption by providing
cold water in the turning on
position through its special 90°
cartridge. Moreover, it contributes
in both water and energy saving by
consuming max 5,7 L/min water
through its special aerator with flow
regulator.

Combi boiler is
operated
Kombi çalışır

Combi boiler is
not operated
Kombi çalışmaz

Standard Faucet
Standart Armatür

Q-Line BluEco lavabo bataryası özel 90°
kartuşu sayesinde açılma konumunda
soğuk su vererek gereksiz sıcak su
harcamasını kısıtlıyor. Ayrıca özel debi
regulatörlü perlatörü sayesinde bu
ürünler max 5,7 L/dk su harcayarak
hem su hem enerji tasarrufuna katkı
sağlıyorlar.

120° turning
120° hareket

Combi boiler is
operated
Kombi çalışır

Ocean Shower Trays
Ocean Duş Tekneleri

Combi boiler is
not operated
Kombi çalışmaz

3 color options, VitrA anti-slip
application option

Having a thickness of 4 cm and
optional anti-slip surfaces, Ocean
slim shower trays offer high comfort
and safety for healthcare areas.

Ocean ince duş tekneleri, 4 cm kalınlık
ve opsiyonel kaymaz yüzeyleriyle sağlık
alanları için yüksek konfor ve güvenlik
sunuyor.

3 farklı renk seçeneği, VitrA
kaydırmaz uygulama opsiyonu

5 different sizes
5 farklı boyut

80 cm

80 cm
5730

100 cm
5732

120 cm
5733

90 cm

90 cm
5731

120 cm
5734
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Ultra Floor and Wall Tile
Ultra Yer ve Duvar Karosu
Tiles having a cement-like
appearance, which have gained
popularity in recent years, are
completed with glossy details in the
Ultra series matching the trends.
The area of use of the series, which
offers creative and durable surfaces
in five color options are anthracite,
grey, mink, cream and mocha, and
are not limited to houses. Ultra
combines simplicity and elegancy
with functionality also in healthcare
area projects.

White Matt
Beyaz Flat Mat
45x45 cm
K905495LPR

Cream
Krem
45x45 cm
K901945LPR

Beige Matt
Bej Flat Mat
45x45 cm
K944544LPR

Mocha
Moka
45x45 cm
K901934LPR

Silver Grey
Gümüş Gri
45x45 cm
K901923LPR

Mink
Vizon
45x45 cm
K905506LPR

Anthracite
Antrasit
45x45 cm
K901912LPR

Black Matt
Siyah Flat Mat
45x45 cm
K944566LPR

Available in:
Ebat Alternatifleri:
60x120 cm
80x80 cm
45x90 cm
60x60 cm
45x45 cm
30x60 cm

Floor Yer:
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Son yılların popüler dokularından olan
beton dokulu taşlar, trendleri yakalayan
Ultra serisinde parlak detaylarla
tamamlanıyor. Antrasit, gri, vizon, krem,
moka olmak üzere beş renk alternatifi
ile yaratıcı ve sağlam yüzeyler sunan
serinin kullanım alanı evlerle sınırlı
kalmıyor. Ultra, sağlık alanı projelerinde
de yalınlık ve şıklığı işlevsellikle
buluşturuyor.

SUGGESTION 4 / ÖNERİ 4: S20 & ULTRA

Sirius Control Panel
Kumanda Paneli
740-0485
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Ultra Floor and Wall Tile
Ultra Yer ve Duvar Karosu

Ceramic tiles can be safely used even in most
intensely used and crowded places as they
are resistant against scratch and wearing.
En yoğun kullanılan, kalabalık mekanlarda bile
çizilmeye ve aşınmaya karşı dayanıklı oldukları
için, seramik karolar güvenle kullanılabilir.

Ultra
Floor Tile, Silver Grey
Yer Karosu, Gümüş Gri
60x60 cm
K906604R
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Ultra Floor and Wall Tile
Ultra Yer ve Duvar Karosu

Ultra
Wall Tile, Silver Grey
Duvar Karosu, Gümüş Gri
30x60 cm
K902004LPR
Cut Border, Anthracite
Kesme Bordür, Antrasit
30x30 cm
K075211

S20 Special Needs Washbasin
S20 Bedensel Engelli Lavabosu
65 cm
5291
Q- Line BluEco Basin Mixer
Q- Line BluEco Lavabo Bataryası
A40775EXP
A40775ENR
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T4 &
PRO Color
Convenience for everyone
Contributing to a healthy place for
both doctors and patients or guests
is a priority objective for VitrA. Thus,
VitrA offers products of which each
detail is considered scrupulously.
It creates options perfectly fitting
in with your project, from tiles
to be used in various floors and
walls to washbasins and mixers.
While facilitating life in polyclinic
areas, it does not compromise
environmental criteria.

Herkes için kolaylık
Hem doktorlar hem de hasta ya da
konuklar için sağlıklı bir ortama katkıda
bulunmak VitrA’nın tasarım hedefleri
arasında öncelikli bir yere sahip.
İşte bu nedenle, VitrA her ayrıntısı
titizlikle düşünülmüş ürünler sunuyor.
Farklı zeminlerde ve duvarlarda
kullanılacak karolardan, lavabo ve
bataryalara kadar, projenize kusursuz
biçimde uyum sağlayacak seçenekler
üretiyor. Poliklinik alanlarında hayatı
kolaylaştırırken, çevreci kriterlerden de
ödün vermiyor.
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A sample plan designed with T4 and PRO Color
T4 ve PRO Color ile tasarlanmış plan örneği
N
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Products Used in Suggestion 5
Öneri 5'de Kullanılan Ürünler

1

2

3

T4

AquaMed

Arkitekta

Compact Basin
Lavabo
45 cm
4450

Special Needs Basin Mixer
Doktor Bataryası
A42312EXP
A42312

4

5

PRO Color

PRO Color

Wall Tile, RAL 9016 White
Duvar Karosu, RAL 9016 Beyaz
10x30 cm
K790605

Liquid Soap Dispenser
Sıvı Sabunluk
A44372EXP
A44372

Floor Tile, RAL 9016 Matt
Yer Karosu, RAL 9016 Matt
60x60 cm
K790874
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T4 Washbasins
T4 Lavabolar
T4 washbasins, which are the
products of a desire for perfection
in terms of both function and
aesthetics, come to the fore with
their elegant and modern forms.
T4 washbasins are suitable for use
with pedestal, semi-pedestal or
washbasin units. Moreover, they are
available in sizes fitting in different
places and in a wide range.

Hem işlev hem de estetik anlamında
kusursuzluk arayışının ürünü olan T4
lavabolar zarif ve modern formlarıyla
öne çıkıyor. T4 lavabolar kolon
ayak, yarım ayak veya lavabo dolabı
ile kullanıma uygun. Ayrıca farklı
mekanlara uyum sağlayacak boyut ve
çeşit zenginliğine sahip.

T4 Compact Basin
T4 Lavabo
45 cm / 4450

Built-In Basin Mixer, Cascade Flow
Ankastre Lavabo Bataryası, Şelale Akışlı
A42237EXP
A42237
Bowl
Çanak Lavabo
60 cm
4461

Washbasin + Pedestal
Lavabo + Kolon Ayak
60 cm
4451+4457
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Washbasin + Trap cover
Lavabo + Yarım Ayak
60 cm
4451+4456

Aquamed Special Needs Basin Mixer
Doktor Bataryası
Aquamed special needs basin mixer
ensures ease of use thanks to its
special cartridge. In addition, water
saving option can decrease water
consumption up to 1.3 L/min.

Doktor bataryası özel kumanda kolu
sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.
Ayrıca su tasarruflu ürün opsiyonu
ile su tüketimini 1,3 L/dk’ya kadar
düşürebiliyor.

T4 Compact Basin
T4 Lavabo
60 cm
4451
AquaMed Special Needs Basin Mixer
AquaMed Doktor Bataryası
A42312EXP
A42312
PRO Color
Wall Tile, RAL 9016 White
Duvar Karosu, RAL 9016 Beyaz
10x30 cm
K790605
Floor Tile, RAL 9016 Matt
Yer Karosu, RAL 9016 Matt
60x60 cm
K790874
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PRO Color Floor and Wall Tile
PRO Color Duvar ve Yer Karosu
A small bathroom or a giant
healthcare area project... Modular
structure of the PRO Color allows
designs in different sizes to be
realized in harmony.

Küçük bir banyo ya da dev bir sağlık
alanı projesi… PRO Color’un modüler
yapısı farklı büyüklüklerde tasarımların
bir bütünlük içinde hayata geçmesini
sağlıyor.

Floor and wall tiles in 12 different
sizes from 2,5x5,5 cm to 60x60 cm
are produced suitably for joint gaps
of 3 mm. You can realize your designs
by using all products of PRO Color in
limitless combinations.

2,5x2,5 cm’den 60x60 cm’ye 12
farklı boyutta yer ve duvar karoları
3 mm’lik derz aralıklarına uygun
olarak üretiliyor. PRO Color’un tüm
ürünlerini sınırsız kombinasyonlarla
kullanarak tasarımlarınızı gerçeğe
dönüştürebilirsiniz.

10 cm

20 cm

10 cm

2,5 cm
2,5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

30 cm
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15 cm

Glossy Anthracite
Parlak Antrasit
2,5x2,5 cm
RAL 000 40 00
K522786

Glossy Light Grey
Parlak Açık Gri
5x5 cm
RAL 000 75 00
K029755

Available in:
Ebat Alternatifleri:
2,5x2,5 cm
5x5 cm
Floor Yer:
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Areas of
Public Use
Toplu Kullanım
Alanları
A healthcare area, of course is
much more than the total of rooms.
VitrA aims to help you in designing
a healthcare area which is ideal
not only for patients but also for
everyone from guests to doctors,
from mothers with babies to the
elderly.
Regardless of how comprehensive
your project is, if you wish hygiene,
safety, saving and ergonomics for
everyone, it means you seek for the
same aim with VitrA's designers.

Bir sağlık alanı, elbette odaların
toplamından çok daha fazlası. VitrA,
yalnızca hastalar değil, ziyaretçilerden
doktorlara, bebekli annelerden
yaşlılara, herkes için ideal bir sağlık
alanı tasarlamanıza yardımcı olmayı
hedefliyor.
Projeniz ne kadar geniş kapsamlı
olursa olsun, herkes için hijyen,
güven, tasarruf, ergonomi istiyorsanız,
VitrA tasarımcıları ile aynı hedeflerin
peşindesiniz demektir.
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A sample plan of Areas of Public Use
Toplu Kullanım Alanları plan örneği
N
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Products Used in Suggestion 6
Öneri 6'da Kullanılan Ürünler

1

2

3

4

5

S20

Photocell Controlled
Basin Mixer
Fotoselli Lavabo Bataryası
(Elektrikli)
A47100EXP
A47100

S20

Loop O

Arkitekta

Washbasin
Lavabo
55 cm / 5502

Wall Hung WC
Asma Klozet
5507

Metal Control Panel
Metal Kumanda Paneli
740-0940

Liquid Soap Dispenser
Sıvı Sabunluk
A44372EXP
A44372

6

7

8

9

10

Hinged Arm Grab Rail
Katlanabilir Tutunma Barı
320-3014

Arkitekta

Adjustable Mirror
Hareketli Ayna
320-1131

135˚ Angled Grab Rail
135˚ Katlanabilir Tutunma Barı
320-3012

Baby Care Unit
Bebek Bakım Ünitesi
320-1100

11

12

13

14

Arkitekta

Pietra Borgogna

Pietra Borgogna

Pietra Borgogna

Paper Towel Dispenser
+ Trash Box
Kağıt Havluluk + Çöp Kovası
A44970EXP
A44970

WC Brush Holder
(Free Standing)
Tuvalet Fırçalığı (Yerden)
A44294EXP / A44294

Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
30x60 cm
K911622LPR

Wall Tile, Cut Decor
Duvar Karosu, Kesme Dekor
30x60 cm
K076390R

Floor Tile, Beige Matt
Yer Karosu, Bej Mat
60x60 cm
K911611R
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Areas of Public Use
Toplu Kullanım Alanları
Different needs emerge when it
comes to areas of public use. The
criteria such as durability and saving
become more preferential, besides
hygiene and ergonomics. VitrA
continues to produce new ideas and
intelligent solutions regarding the
protection of both life quality and
the environment and nature.

Toplu kullanım alanları söz konusu
olduğunda elbette ihtiyaçlar da
farklılaşmaya başlıyor. Hijyen ve
ergonominin yanı sıra, dayanıklılık ve
tasarruf gibi kriterler daha da öncelikli
hale geliyor. VitrA, hem kullanıcıların
yaşam kalitesini hem de çevrenin ve
doğanın korunmasını gözeterek yeni
fikirler ve akıllı çözümler üretmeye
devam ediyor.

Wing Photocell Controlled Basin Mixer
Wing Fotoselli Lavabo Bataryası
A47104EXP
A47104

S50 Washbasin
S50 Lavabo
60 cm
5302
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Arkitekta
Paper Towel Dispenser + Trash Box
Kağıt Havluluk + Çöp Kovası
A44970EXP
A44970

Arkitekta towel unit integrating
paper towel dispenser and trash box
ensures hygiene and convenience
also in areas of public use thanks to
its design and stainless steel plating.
Kağıt havluluk ve çöp kovasının birlikte
sunulduğu Arkitekta havlu ünitesi,
tasarımı ve paslanmaz çelik kaplaması
sayesinde, ortak kullanım alanlarında da
hijyen ve rahat kullanım sağlıyor.

AquaSee Faucet
AquaSee Armatür
Photocell controlled basin mixer
means hygiene for general use in
healthcare areas. The option of
special aerator with flow regulator
saves water.
El değmeden çalışan fotoselli lavabo
bataryası, sağlık alanlarında genel
kullanımda hijyen anlamına geliyor.
Özel debi regülatörlü perlatör seçeneği
sudan tasarruf ediyor.

Nature Photocell Controlled Basin Mixer
Nature Fotoselli Lavabo Bataryası
A47100EXP
A47100

AquaSee Photocell Controlled Basin Mixer
AquaSee Fotoselli Lavabo Bataryası
A47064EXP
A47064

AquaSee Photocell Controlled Basin Mixer,
Cascade Flow
AquaSee Şelale Fotoselli Lavabo Bataryası
A47076EXP
A47076

Wing Photocell Controlled Basin Mixer
Wing Fotoselli Lavabo Bataryası
A47104EXP
A47104
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Pietra Borgogna Porcelain Tile Series
Pietra Borgogna Porselen Karo Serisi
The series produced by VitrA
ReaLook technology takes a special
meaning with cut borders and
mosaics. It incorporates elegancy
and value not only into stylish
houses but also healthcare area
projects. You will find matte and
lappato options for surface and
white and beige options for color.

VitrA ReaLook teknolojisiyle üretilen
seri, kesme bordür ve mozaiklerle özel
bir yorum kazanıyor. Yalnızca tarz sahibi
evlere değil, sağlık alanı projelerine de
şıklık ve değer katıyor. Seride yüzey
olarak mat ve lapato, renkte ise beyaz
ve bej alternatiflerini bulacaksınız.

Cut Decor, White
Matt Lappato Mix
Kesme Dekor, Beyaz
Mat Lappato Miks
2,5x2,5 cm
K076412R

Matt White
Mat Beyaz
45x90 cm
K911585R

Matt Beige
Mat Bej
45x90 cm
K911596R
Cut Decor, White
Kesme Dekor, Beyaz
30x60 cm
K076390R

Available in:
Ebat Alternatifleri:
30x60 cm
60x60 cm
45x90 cm

Floor Yer:
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S20
Wall Hung WC
Asma Klozet
5507
Loop O Control Panel
Loop O Kumanda Paneli
740-0940
Hinged Arm Grab Rail
Katlanabilir Tutunma Barı
320-3014
135˚ Angled Grab Rail
135˚ Katlanabilir Tutunma Barı
320-3012
Arkitekta
WC Brush Holder
Tuvalet Fırçalığı
A44294EXP
A44294
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Pietra Borgogna Floor and Wall Tile
Pietra Borgogna Yer ve Duvar Karosu

Pietra Borgogna
Floor Tile, Beige Matt
Yer Karosu, Bej Mat
60x60 cm
K911611R
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S20 Wall Hung WC
S20 Asma Klozet
5507
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Pietra Borgogna Floor and Wall Tile
Pietra Borgogna Yer ve Duvar Karosu

Ceramic material is more resistant against the
negative effects of the chemical substances.
Seramik malzeme, kimyasal maddelerin olumsuz
etkilerine karşı dayanıklıdır.

Pietra Borgogna
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
30x60 cm
K911622LPR
Wall Tile, Cut Decor
Duvar Karosu, Kesme Dekor
30x60 cm
K076390R
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PRO Technic Function

A special series providing effective
protection against slipping in
healthcare areas under intense
use and excessive load… It allows
safe circulation and working
environments. PRO Technic Function
series, which are easily cleanable
and also allows for various designs
with its color and texture options, is
produced in industrial slip resistance
classes from R9 to R13 for the areas
requiring safe use such as healthcare
areas.

Yoğun kullanım ve aşırı yük altında,
sağlık alanlarında kaymaya karşı etkin
koruma getiren özel bir seri... Güvenli
dolaşım ve çalışma ortamları yaratma
imkanı sağlıyor. Kolay temizlenen,
ayrıca renk ve doku seçenekleriyle de
farklı tasarımlara imkan tanıyan PRO
Technic Function serisi; sağlık alanları
gibi güvenli kullanım gerektiren alanlar
için R9’dan R13’e kadar endüstriyel
zemin kaymazlığı sınıflarında üretiliyor.

PRO Technic
Basic, R9, Ivory
Fon, R9, Fildişi
30x30 cm
K835582
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SUGGESTION 6: AREAS OF PUBLIC USE / ÖNERİ 6: TOPLU KULLANIM ALANLARI

PRO Technic Uni
White
Ultra Beyaz
30x60 cm
K854864
PRO Technic
White
Süper Beyaz
60x60 cm
K776506

PRO Color
RAL 7047
10x30 cm
K502375
PRO Color
RAL 000 55 00
10x30 cm
K502725
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Innovative solutions
improving life.
Hayatı iyileştiren
yenilikçi çözümler.
Especially when it comes to healthcare areas, design gains
a much more “vital” importance. Hygiene, convenience
and safe use come to the forefront. Saving becomes
a very important issue in projects designed targeting
numerous people. Designers at VitrA aim to respond to
the requirements of the users in the best way. They aim to
produce innovative solutions which save water and energy
and respect nature and the environment. Designers at
VitrA always seek for brilliant ideas and much well-thought
answers and try to combine imagination with technology.

Özellikle sağlık alanları söz konusu olduğunda, tasarım çok
daha "yaşamsal" bir önem kazanıyor. Hijyen, kolaylık ve
güvenli kullanım, ön plana çıkıyor. Çok sayıda insan tarafından
kullanılmak üzere tasarlanan projelerde tasarruf da çok
önemli bir konu haline geliyor. VitrA tasarımcıları kullanıcıların
ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vemeyi hedefliyor. Sudan ve
enerjiden tasarruf eden, doğaya ve çevreye saygılı, yenilikçi
çözümler üretmeyi amaçlıyorlar. VitrA Tasarımcıları hep daha
parlak fikirlerin ve daha iyi düşünülmüş yanıtların peşinde, hayal
gücünü teknolojiyle buluşturmak amacıyla çalışıyor.
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V-CARE

V-care Smart WC Pan
V-care Akıllı Klozet
The most comfortable
personal washing system

En konforlu kişisel temizlik
sistemi

VitrA offers the most comfortable
personal washing system for cleverlydesigned healthcare projects. With its
rimless Rim-ex technology, V-care washes
hygienically and easily. V-care is a very
comfortable innovation by VitrA with
its small WC pan automatic open/close,
adjustable water and seat temperature,
various washing options, dryer and
deodorization. Besides, all these features
can be adjusted via a remote control
according to the personal needs of users.
kumanda yardımı ile ayarlanabiliyor.

Akıllıca tasarlanmış sağlık alanları için
VitrA çağın en konforlu kişisel temizlik
sistemini sunuyor. V-care, kanalsız Rim-ex
teknolojisiyle hijyenik ve kolay temizleniyor.
V-care akıllı klozet otomatik kapak açma/
kapama, ayarlanabilir su ve kapak sıcaklığı,
farklı yıkama seçenekleri, kurutma ve koku
emme özellikleriyle son derece konforlu
bir VitrA yeniliği. Üstelik tüm bu özellikler
kullanıcının kişisel ihtiyaçlarına göre bir
kumanda yardımı ile ayarlanabiliyor.

V-Care Intelligent WC
V-Care Akıllı Klozet
60cm
5674
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Washing suitable for users with all
its fine details

Her ayrıntısıyla kullanıcıya uyum
sağlayan temizlik

5-level adjustable seat
temperature
5 farklı seviyede ayarlanabilir
kapak sıcaklığı

5-level adjustable water
temperature
5 farklı seviyede ayarlanabilir
su sıcaklığı

Water strength adjustment with
massage and pulsation washing.
Nozzle tip position adjustment
Masajlı ve hareketli yıkama
Su şiddeti ayarı
Taharet ucu pozisyon ayarı

Automatically-activating
deodorization feature
Otomatik olarak aktive olan
kötü koku emme özelliği

5-level adjustable drying
after washing
5 farklı seviyede ayarlanabilir
yıkama sonrası kurutma

Automatic open/close sensor WC seat for
hygienic use without hand touch
El değmeden hijyenik kullanım için otomatik
açılan/kapanan sensörlü klozet kapağı

• Lady & rear washing options
• Water pressure & position
adjustment
• Seat temperature adjustment
• Water temperature adjustment
• Air purifer

• Lady & rear washing options
• Pulsating & oscillating washing
options
• Water pressure & position
adjustment
• Seat temperature adjustment
• Water temperature adjustment
• Dryer / dryer temperature
adjustment
• Air purifer
• Automatic seat open-close

Comfort
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V-CARE

• Kadın / normal yıkama
• Masajlı yıkama opsiyonları
• Su basıncı / taharet pozisyonu ayarı
• Kapak sıcaklığı ayarı
• Su sıcaklığını ayarı
• Kurutma / kurutma sıcaklığı ayarı
• Koku emme
• Otomatik kapak açma-kapama

• Kadın / normal yıkama
• Kapak sıcaklığı ayarı
• Su sıcaklığını ayarı
• Koku emme

Basic

89

The WC pan that beats
all formulas for easy
cleaning!
The rimless WC pan Rim-ex prevents
proliferation thanks to its innovative
design. Rim-ex is easy to clean, and
offers maximum hygiene.
• Easy cleaning with one wipe
• 95% more hygienic*
• No rim or hole where dirt or
harmful organisms could collect
Rim-ex WC pans are available in
various models suitable for all
bathroom styles.

Kolay temizliğin formülü
yok klozeti var!

1
2

3

Rim-ex, yenilikçi kanalsız iç hazne
tasarımıyla kolay temizleniyor, çok daha
az kir tutuyor ve maksimum hijyen
sağlıyor.
• Tek harekette kolay temizlik sağlar.
• %95 daha hijyenik.*
• Tortu ve kirlere saklanacak yer
bırakmaz.
Bütünsel ve estetik görünüm sunan
Rim-ex klozet, her banyoya uyum
sağlayacak farklı tasarım seçeneklerine
sahip.

1. Rimless bowl
• Easy to clean surface without 		
channel.
• No rim or hole where dirt or 		
harmfull organisms could collect.
• Bowl shape designed for efficient
flushing.
2. Water outlet
• No rim where harmful organisms
could proliferate.
3. Ceramic water diverter
• Removable ceramic part for easy
cleaning.
• Optimal water distribution for 		
efficient flush.

1. Kanalsız iç hazne
• Kanalsız olması sayesinde kolay 		
temizlik imkanı sağlar.
• İçerisinde kir ve sağlığa zararlı 		
organizmaların oluşmasına
imkan veren kanal veya delik
bulunmamaktadır.
• İç hazne yapısı sayesinde en uygun
yıkamaya imkan verir.
2. Su çıkışı
• Delik olmaması sayesinde zararlı 		
organizmaların üremesini engeller.
*Clearly superior:Tests undertaken by the
Akdeniz University show Rim-ex is easier to
clean and 95% more hygienic as compared to
standard WC pans.
*Farkı çok net: Akdeniz Üniversitesi tarafından
yapılan testlere göre Rim-ex, standart klozetlere
kıyasla daha kolay temizlik sağlar ve %95
oranında daha hijyeniktir.
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RIM-EX

3. Seramik su dağıtıcısı
• Çıkabilir parça sayesinde kolay 		
temizleme imkanı sunar.
• Tüm iç hazne yıkaması için hassas su
dağılımı sağlar.

Standard WC pan
Standart Klozet

Standard WC pan
Standart Klozet

Rim-ex WC pan
Rim-ex Klozet

Rim-ex WC pan
Rim-ex Klozet

Memoria Rim-ex
Wall-Hung WC Pan
Memoria Rim-ex
Asma Klozet
5885

T4 Rim-ex
Wall-Hung WC Pan
T4 Rim-ex
Asma Klozet
7743

Shift Rim-ex
Wall-Hung WC Pan
Shift Rim-ex
Asma Klozet
7742

Nest Rim-ex
Wall-Hung WC Pan
Nest Rim-ex
Asma Klozet
5176

Metropole Rim-ex
Wall-Hung WC Pan
Metropole Rim-ex
Asma Klozet
7672

Sento Rim-ex
Wall-Hung WC Pan
Sento Rim-ex
Asma Klozet
7748

D-Light Rim-ex
Wall-Hung WC Pan
D-Light Rim-ex
Asma Klozet

D-Light Rim-ex
Close-Coupled WC Pan, Compact
D-Light Rim-ex
Duvara Tam Dayalı Takım Klozet
5913

Retro Rim-ex
Wall-Hung WC Pan
Retro Rim-ex
Asma Klozet
7744

S50 Rim-ex
Wall-Hung WC Pan
S50 Rim-ex
Asma Klozet
7740

S50 Rim-ex
Close-Coupled WC Pan, Compact
S50 Rim-ex
Duvara Tam Dayalı Takım Klozet
5746

Zentrum Rim-ex
Wall-Hung WC Pan
Zentrum Rim-ex
Asma Klozet
5795

S20 Rim-ex
Wall-Hung WC Pan
S20 Rim-ex
Asma Klozet
7741
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VitrAfresh
VitrAfresh WC pan provides extra
hygiene for healthcare areas. The
detergent added into the tank on
the pan is mixed into the flushing
water; therefore it provides hygiene
and fresh odor in the pan with every
flush.

VitrAfresh özellikli klozet, sağlık alanları
için ekstra hijyen sağlıyor. Klozet
üzerindeki hazneye konan deterjan, her
kullanımda yıkama suyuna karışıyor,
böylece suyun her akışında ferah bir
koku ve klozet içinde hijyen sağlanıyor.

1- VitrAfresh ensures a pleasant 		
odor in the bathroom together
with superior hygiene and 		
sanitation.
2- Liquid cleaner tank on top of 		
the WC pan blends detergent* 		
with flushing water for maximum
hygiene.
3- Removable lid enables easy 		
cleaning.

1- VitrAfresh özelliği ile hijyen ve
temizliğin yanı sıra hoş koku 		
sunar.
2- Klozet üzerindeki hazneye 		
konulan ve yıkama suyuna 		
karışabilen deterjan* sayesinde 		
maksimum hijyen sağlar.
3- Kolayca çıkan kapak ile güvenli 		
temizlik imkanı yaratır.

* The liquid detergent dispenser is safe to use with
hypochlorous cleaning agents (bleach at up to 12,5
pH), non-abrasive detergents and fragrances..

* Sıvı deterjan haznesi içerisine Hipoklorit bazlı
temizleyiciler (Çamaşır suyu, azami Ph: 12,5), aşındırıcı
olmayan temizleyici ve koku verici katkılar eklenebilir.

1

2
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VİTRAFRESH

3

With the optional stop valve
mounted on the WC pan, it
becomes possible to mix hot and
cold water for cleansing.
Klozet üzerine monte edilen
opsiyonel ara muslukla, taharet için
sıcak ve soğuk suyu karıştırmak
mümkün hale geliyor.

Nest Rimex Wall-Hung WC Pan
Nest Rimex Asma Klozet
5176
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V-Fit
Installing a wall-hung WC pan
is now easier, quicker and less
costly thanks to the innovative
V-Fit. Compatible with both short
projection and long projection
WC pan, V-Fit system is a practical
solution that also provides hygienic
results.
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Yenilikçi V-Fit ile asma klozetlerde
montaj daha hızlı ve daha kolay. V-Fit
sistemi hem kısa hem de uzun asma
klozetler ile uyumlu. Sağlık alanı
projelerinde pratik ve kolay montajın
yanı sıra hijyenik açıdan da üstünlük
sağlıyor.

V-FIT - UNIVERSAL SOFT CLOSING WC SEAT / V-FIT - SESYOK KAPAK

Universal Soft-Closing WC Seat
SESYOK Kapak
Silent and Slow

Sessiz ve Yavaş

Universal Soft-Closing WC Seat,
which closes itself softly thanks to
its special mechanism, is both silent
and safe for the users.

Özel mekanizması sayesinde,
kendiliğinden yavaşça kapanan SESYOK
Kapak, hem sessiz hem de ellerini
sıkıştırma riskine karşı çocuklar için
güvenli.

Hygienic and Healthy
Now it is easier to provide hygiene
in the bathrooms of the healthcare
areas by means of the special
hygienic material of the Universal
Soft-Closing WC Seat. It is not
necessary to frequently replace the
WC seat.
Maximum Compatibility
Universal Soft-Closing WC Seat is
designed compatibly with the WC
pans of both VitrA and the other
brands.

Hijyenik ve Sağlıklı
SESYOK Kapak’ın özel hijyenik
malzemesi sayesinde sağlık alanlarının
banyolarında eskisinden daha kolay
hijyen sağlanıyor. Klozet kapağını sık
değiştirmeye de gerek kalmıyor.
Maksimum Uyumlu
SESYOK Kapak, hem VitrA hem de
diğer markaların klozet modellerine
uyumlu olarak tasarlanmıştır. SESYOK
Kapak’ı klozetinize kolayca monte
edebilirsiniz.

You can easily mount the Universal
Soft-Closing WC Seat on your WC
pan.

Model 1 Oval Oval
355x448 mm

Model 2 Round Yuvarlak
364x458 mm
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Water, Energy and Space Saving Products
Tasarruflu Ürünler
Concealed Cisterns
Gömme Rezervuarlar

Control Panels
Kumanda Panelleri

The concealed cisterns developed
by VitrA for distinctive bathrooms
and walls add functionality, value
and aesthetics to bathrooms of
healthcare areas. Elegant control
panels and the mechanisms
concealed into the walls not only
change the perception related to
that place but also give a sense of
spaciousness.

VitrA control panels contribute to
water-saving by offering options to
the user. Thanks to the two-choice
panels, the user decides how much
water is required for ideal cleaning.
Elegant designs of the panels
improve aesthetic appearance of and
enrich healthcare area projects.

VitrA’nın farklı banyolar ve duvarlar
için geliştirdiği gömme rezervuarlar,
sağlık alanlarının banyolarına işlevsellik,
değer ve estetik katıyor. Şık kumanda
panelleri ve duvar içine saklanan
mekanizmalar mekanın algısını
değiştirirken, genişlik hissi de yaratıyor.

VitrA kumanda panelleri kullanıcıya
seçenek sunarak su tasarrufuna katkıda
bulunuyor. İki seçenekli paneller
sayesinde, ideal temizlik için ne kadar
su gerektiğine kullanıcı karar veriyor.
Panellerin şık tasarımları hastane
projelerine de estetik ve değer katıyor.

Loop O
Shiny White
Beyaz / 740-0500

Loop R
Matte Chrome Plated
Mat Krom / 740-0685

Loop T
Chrome Plated
Parlak Krom / 40-0780

Twin2
Matte Chrome Plated
Mat Krom / 748-0185
Sirius control panel
designed by VitrA Design
Team has received many
design awards.

Metropole Rim-ex Wall-hung WC Pan
Metropole Rim-ex Asma Klozet, 56 cm
7672

VitrA Tasarım Ekibi
tarafından tasarlanan Sirius
kumanda paneli çok sayıda
tasarım ödülü sahibi.
Twin2
White-Gold Button
Beyaz-Altın / 748-0102

Sirius
Chrome Plated
Parlak Krom / 740-0480

2013
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Concealed cisterns incorporate functionality and aesthetics...
Gömme rezervuar kullanımında işlevsellik ve estetik bir arada...

Hygienic:
By offering assembly solutions
that are concealed in the wall
VitrA concealed cisterns enable
easy cleaning without the clutter
of visible connecting pipes or
intermediary hoses. The height
gained by using a wall-hung WC pan
creates an empty space under the
pan, making it very easy to clean.

Saves Water:
WC pan-cistern systems prevent
unnecessary water consumption
with their special bowl structures
and concealed cistern float valves
that ensure low water consumption.
With its two-stage flush function,
the concealed cistern results in water
savings of up to 70 percent in the
2,5/4 L and 3/6 L options.

Hijyenik:
VitrA gömme rezervuar, duvar içine
gizlenen montaj çözümleriyle açıkta
bağlantı borusu, ara musluk gibi
rahatsız edici görüntüler olmadan
rahatça temizlik imkanı sunuyor. Asma
klozet kullanımı sayesinde yerden
kazanılan yükseklik, klozetin altında
boş alan yaratarak zemin temizliğinin
kolayca yapılmasını sağlıyor.

Su tasarrufu:
Klozet-rezervuar sistemleri, özel
hazne yapıları ve düşük su kullanımı
sağlayan gömme rezervuar iç takımları
sayesinde gereksiz su tüketimini
engelliyor. Gömme rezervuar çift
kademeli fonksiyonu ile 2,5/4 L ve 3/6 L
alternatiflerinde maksimum %70’e
varan su tasarrufu sağlıyor.

Saves Space:
As the cistern is concealed behind
the wall and under the plasterwork,
you save precious space, resulting in
a bigger bathroom. With concealed
in-wall installation solutions, space
is saved and more living space is
provided.
Alan tasarrufu:
Rezervuar sıva altında ve duvar
arkasında gizlendiği için banyo
alanından tasarruf sağlayarak banyoyu
genişletiyor. Bu sayede duvar içi gizli
tesisat çözümleri ile hem mekandan
kazandırıyor hem de daha fazla yaşam
alanı sunuyor.

Quiet:
Thanks to the special filling group
used internally, the concealed
cistern works quietly. The Styrofoam
coating provides extra insulation.
Sessiz kullanım:
Gömme rezervuar, içerisindeki özel
doldurma grubu sayesinde sessiz
çalışıyor. Gövde üzerine giydirilen
strafor ise ekstra izolasyon sağlıyor.

Easy Maintenance:
With a warranty period of five
years, these products come with
a guarantee against any failure.
With control panels that are easily
mounted and dismantled, access to
the sub-plaster installations is easy.
Kolay bakım:
Garanti süresi 5 yıl olan ürünler
herhangi bir arıza durumuna karşı
garantili kullanım sunuyor. Kolayca
takılıp sökülebilen kumanda panelleri
sayesinde, sıva altı tesisata kolay erişim
sağlanıyor.

Practical and Fast Assembly:
The special parts and systems of
the concealed cistern enable easy
and quick assembly. This feature
provides an important advantage,
especially for high-volume assembly
jobs.

Supports up to 400 kg
(for wall-hung WC pans):
The combination of concealed cistern
and wall-hung WC pan can carry up to
400 kg. Designed in consideration of
possible forces that may be applied
on the WC pan in emergencies, this
product offers safety to users.
400 kg Ağırlığa Dayanıklı
(asma klozetler için):
Gömme rezervuar ve asma klozet
kombinasyonu maksimum 400 kg’a
kadar ağırlık taşıyabiliyor. Beklenmedik
durumlara karşı klozete uygulanabilecek
muhtemel kuvvet öngörülerek
tasarlanan ürün, kullanıcı için güvenli
kullanım sunuyor.

Green Building Certification:
The products which contribute
with their various environmental
properties to the projects in which
the green building certifications
(LEED, BREEAM and DGNB) are
applicable. These products which
have a less environmental footprint
are recommended to be included
in projects in terms of their watersaving characteristics, completed life
cycle analyses (LCA), environmental
product declarations (EPD), the local
materials used, etc.
Yeşil bina sertifikasyonu:
Yeşil bina sertifikasyonlarının (LEED,
BREEAM ve DGNB) geçerli olduğu
projelere, çeşitli çevresel özellikleriyle
katkı sağlayan ürünlerdir. Çevresel
ayakizi daha düşük olan bu ürünlerin,
sağladıkları su tasarrufu, tamamlanan
yaşam döngüsü analizleri (LCA),
çevresel ürün beyanları (EPD),
kullandıkları yerel malzeme vb.
özellikleri ile projelerde yer almaları
önerilir.

Pratik ve Hızlı Montaj:
Gömme rezervuardaki özel parçalar
ve sistemler sayesinde kolayca ve
hızlı montaj yapılabiliyor. Bu özelliği ile
özellikle toplu montajlar için önemli bir
avantaj sağlanıyor.
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Designs Saving Water and Energy
Suyun ve Enerjinin Değerini Bilen Tasarımlar
Smart faucets with
temperature control

Isı ayarlı
akıllı armatürler

The heat regulating cartridge of
faucets save energy. Specially
developed, the hi-tech cartridge
allows the user to set a maximum
temperature to avoid wasting enegy.

Armatürler ısı ayarlı kartuşu sayesinde
enerji tasarrufu sağlıyor. Kartuş, içinde
geliştirilen özel teknoloji sayesinde,
istendiğinde maksimum su sıcaklığı
sabitlenerek gereksiz enerji tüketimi
engelleniyor.

Standard Faucet
Standart Armatür

120° turning
120° hareket

Combi boiler is
operated
Kombi çalışır

98

Cartridge preventing
excessive water use

Fazla su kaybını
önleyen kartuş

Equipped with an adjusting pin,
special ceramic cartridges in faucets
can set an upper limit on the
amount of water released when
the faucet is fully turned on, saving
water by up to 90%.

Armatürlerin içinde kullanılan özel
seramik kartuşlar, üzerlerindeki mil
ayar sistemiyle, armatür maksimum
seviyede açıldığında harcanabilecek su
miktarına sınır getiriyor ve bu sayede
%90’a varan su tasarrufu sağlıyor.

AquaTouch:
Knows when to stop

Ne zaman duracağını
bilen armatür: AquaTouch

Activated by contact, AquaTouch
faucets run for a predetermined
period and stop automatically to
prevent water waste.

AquaTouch, sadece dokunulduğunda
harekete geçiyor ve önceden
belirlenmiş zaman aralıklarında çalışıyor
ve su kaybını önlüyor.

WATER, ENERGY AND SPACE SAVING PRODUCTS / TASARRUFLU ÜRÜNLER

Combi boiler is
not operated
Kombi çalışmaz

Technology and
expertise that
commands water

Suya hükmeden
teknoloji
ve uzmanlık

Exclusive to Q-Line BluEco, the
cartridge can turn left 90°. This gives
the user the option to turn the
faucet on in the medium position
to avoid activating the heater to
save energy. The heat and flow
limiting cartridge of the series also
allows the user to set a maximum
temperature to prevent excessive
power consumption.

Q-Line BluEco serisine özel 90° sola
hareket edebilen kartuş sayesinde;
armatür, orta konumda açıldığında
kombiyi çalıştırmayarak enerjiden
tasarruf ediyor. Ayrıca seride kullanılan
ısı ve debi limitörlü kartuş ile,
istendiğinde en yüksek su sıcaklığı
sabitlenerek gereksiz enerji tüketimi
engelleniyor.

Cache aerator

Gizli perlatör

The specially designed aerator is
concealed within the spout allowing
for a more streamlined look. The
aerator not only combines water
with air for smooth and even water
flow, it also contributes to water
conservation by preventing lime
debris build up.

Özel tasarımı ile çıkış ucuna estetik
bir görünüm katan gizli perlatör, suyu
hava ile karıştırarak yumuşak ve dolgun
su akışı sağlıyor. Perlatörün kireç
oluşumundan kaynaklanan tıkanmaları
engelleyen yapısı, su tasarrufuna katkı
sağlıyor.

Water saving
aerator

Suyun yönünü tasarrufa
çeviren perlatör

Flow-regulating special aerator cuts
down water use in washbasin, bidet
and kitchen sink mixers from an
average of 12 L/minute to 7,5 - 9 L/
minute saving water by nearly 40%.

Su tasarruflu perlatör, dakikada 12 litre
olan su tüketimini, 7,5 ile 9 litre arasına
indiriyor. Artema, özel debi regülatörlü
perlatör sayesinde lavabo, bide ve
eviye bataryalarında %40 oranında su
tasarrufu sağlıyor.

Q-Line BluEco Faucet
Q-Line BluEco Armatür
90° turning
90° hareket

Combi boiler is
operated
Kombi çalışır

Combi boiler is
not operated
Kombi çalışmaz
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Designs Saving Water and Energy
Suyun ve Enerjinin Değerini Bilen Tasarımlar
AquaSee:
Activated by sight
AquaSee photocell activated
washbasin mixers respond to user
presence to automatically turn the
water on or off, offering 50% water
savings in public restrooms.

Kullanıcısını gören
armatür: AquaSee
AquaSee fotoselli lavabo bataryaları,
kullanıcıyı algılayan özel sensör
mekanizması sayesinde suyun
otomatik akışını sağlıyor. Böylelikle
toplu kullanım alanlarında %50’ye varan
su tasarrufu elde ediliyor.

Nature Photocell Controlled Basin Mixer
Nature Fotoselli Lavabo Bataryası
A47100EXP
A47100

AquaSee Photocell Controlled Basin Mixer
AquaSee Fotoselli Lavabo Bataryası
A47064EXP
A47064
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AquaSee Photocell Controlled Basin Mixer,
Cascade Flow
AquaSee Şelale Fotoselli Lavabo Bataryası
A47076EXP
A47076

WATER, ENERGY AND SPACE SAVING PRODUCTS / TASARRUFLU ÜRÜNLER

Wing Photocell Controlled Basin Mixer
Wing Fotoselli Lavabo Bataryası
A47104EXP
A47104

Thermostatic
faucets

Termostatik
bataryalar

Thermostatic bathtub and shower
mixers save water by eliminating the
need to adjust hot and cold water
until the desired temperature is
achieved, ensuring reliably constant
outlet temperatures to prevent
scalding injury.

Termostatik banyo ve duş bataryaları,
kullanıcıların banyo öncesinde
su sıcaklığını ayarlamak için boşa
harcadıkları sudan tasarruf ettiriyor ve
suyun sıcaklığını istenilen derecede
sabitleyerek güvenli kullanım sağlıyor.

Aquaheat Bath/Shower Mixer (Thermostatic)
Aquaheat Termostatik Banyo Bataryası
A47015EXP
A47015

Aquamax Handshower Set
Aquamax El Duş Takımı
A45616EXP
A45616

Aquamax

Aquamax

Shower sets are suitable for Green
building certification and feature a
special aerator that mixes water with
air which in turn uses less water.

‘Yeşil Bina’ sertifikalarına uygun olarak
üretilen Aquamax duş setleri, hava ile
suyu karıştıran özel perlatör teknolojisi
sayesinde su tasarrufu sağlıyor.

Aquamax Showerhead
Aquamax Duş Başlığı
A45644EXP
A45644

Aquamax Shower Set
Aquamax Sürgülü El Duş Takımı
A45617EXP
A45617
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Minibox
One of VitrA’s most recent
innovative technical achievements
is the built-in mixer concealed part
standardization which eliminates
the urgency to choose mixers during
construction. Faucets can be easily
installed or changed whenever
desired, without having to drill the
wall. The system is noise-free, and
visually superior due to the absence
of visible screws. Minibox built-in
bath/shower and shower mixer is
the most compact model available,
now including thermostatic options
too.

Artema’nın en önemli ve yenilikçi,
teknik başarılarından biri olan “ankastre
batarya sıva altı standardizasyonu”,
inşaat sırasında rahat seçim için
süre kazandırıyor. Ayrıca, yenileme
döneminde duvar kırmaya gerek
kalmıyor. Montaj vidalarının
görünmemesinin estetik önemi ve
sessizliği diğer bazı üstünlükleri...
Minibox ankastre banyo ve duş
bataryası ise kompakt tasarımıyla
pazardaki en küçük boyutları sunuyor.

Compact size
Küçük ve kompakt boyutlar

Surface mounting options
Farklı sıva üstü seçenekleri

Smooth and sleek surfaces
without visible screws
Vida yerleri gözükmeyen
tasarım bütünlüğü

Built-in Basin Mixer
Ankastre Lavabo Bataryası
Built-in basin mixer
(Concealed part)
Ankastre lavabo bataryası
(Sıva altı grubu)
A42230EXP
A42230
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İstanbul
A42232EXP,
A4223223EXP
A42232, A4223223

Memoria
A42345EXP
A42345

Brava
A42394EXP
A42394

Style X
A42238EXP
A42238

Nest Trendy
A42240EXP
A42240

Pure
A42239EXP
A42239

İstanbul
A42231EXP,
A4223123EXP
A42231, A4223123

T4
A42237EXP
A42237

T4
A42236EXP
A42236

Q-Line
A42250EXP
A42250

X-Line
A42399EXP,
A4239923EXP
A42399, A4239923

WATER, ENERGY AND SPACE SAVING PRODUCTS / TASARRUFLU ÜRÜNLER

Built-in Bath/Shower Mixer Ankastre Banyo Bataryası
Built-in shower mixer
(Concealed bath/shower part)
Ankastre banyo bataryası
(Sıva altı grubu)
A41949EXP
A41949

T4
A42281EXP
A42281

Style X
A42279EXP
A42279

Nest Trendy
A42227EXP
A42227

Q-Line
A42208EXP
A42208

X-Line
A42251EXP,
A4225123EXP
A42251,
A4225123

Flo S
A42212EXP
A42212

Memoria
A42284EXP
A42284

Brava
A42395EXP
A42395

Matrix
A42202EXP
A42202

Z-Line
A42260EXP
A42260

Pure
A42210EXP
A42210

Q-Line
A42208EXP
A42208

Minimax S
A42210EXP
A42210

Axe S
A42243EXP
A42243

Dynamic S
A42211EXP
A42211

Solid S
A42446EXP
A42446

Built-in Shower Mixer Ankastre Duş Bataryası
Built-in shower mixer
(Concealed part)
Ankastre duş bataryası
(Sıva altı grubu)
A42213EXP
A42213

T4
A42282EXP
A42282

Q-Line
A42222EXP
A42222

Memoria
A42283EXP
A42283

Brava
A42396EXP
A42396

Style X
A42280EXP
A42280

Nest Trendy
A42229EXP
A42229

Matrix
A42216EXP
A42216

Z-Line
A42261EXP
A42261

Pure
A42224EXP
A42224

Q-Line Blueco
A42222EXP
A42222

X-Line
A42252EXP,
A4225223EXP
A42252, A4225223

Flo S
A42226EXP
A42226

Minimax S
A42224EXP
A42224

Axe S
A42244EXP
A42244

Dynamic S
A42225EXP
A42225

Solid S
A42447EXP
A42447

180° On - Off* 180° Açma - Kapama
180° On - Off
(Concealed part)
180° Açma - Kapama
(Sıva altı grubu)
A41441EXP
A41441

Juno
A41451EXP,
A4145123EXP
A41451, A4145123

İstanbul
A41450EXP,
A4145023EXP
A41450, A4145023

Q - Lıne
A41446EXP
A41446

Nest Trendy
A41444EXP
A41444

X - Lıne
A41445EXP,
A4144523EXP
A41445, A4144523

Juno Swarovski
A41453EXP,
A4145323EXP
A41453, A4145323

Flo S
A41448EXP
A41448

Juno Classic
A41452EXP
A41452

Axe S
A41447EXP
A41447

* Please visit
our website for
appropriate classic
on and off and 90
degrees on and off.
Klasik açma kapama
ve 90 Derece Açma
kapama uygunlukları
için web sitemizi
ziyaret ediniz.
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Coating Technologies
Kaplama Teknolojileri
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COATING TECHNOLOGIES / KAPLAMA TEKNOLOJİLERİ

VitrAclean / Ceramic
VitrAclean / Seramik
VitrAclean is a ceramic technology providing the
user with an easy cleaning facility. With VitrAclean
technology, ceramic products are coated through a
water-resistant-special double glazing method. Thus,
the water moves like mercury on the ceramic surface
and easily carries the residues and dirt from that
surface to the waste.
With VitrAclean technology, cleaning of ceramic
surfaces gets easier and strong detergents are not
required. Thus, a cleaning which is both easy and
untaxing and economic is ensured.
Easy cleaning feature of such products is maintained
for years as products are as effective as the first day
of use. VitrAclean ceramic technology can be applied
on all colors.

VitrAclean, kullanıcısına kolay temizlik imkanı sağlayan
bir seramik teknolojisidir. VitrAclean teknolojisinde
seramik ürünlerde yapılan ikinci sır uygulaması ile yüzey
gerilimi arttırılır. Böylece su, seramik yüzeyde civa
gibi hareket ederek dolaştığı yüzeydeki tortu ve kirleri
bünyesine alıp kolaylıkla gidere götürür.
Seramik yüzeylerin temizlik işlemi kolaylaşır ve güçlü
temizleyicilere ihtiyaç duyulmaz. Böylece hem kolay ve
zahmetsiz, hem de ekonomik temizlik sağlanır.
Bu ürünlerin kolay temizlik özelliği yıllar boyunca ilk
günkü etkisini sürdürür. VitrAclean seramik teknolojisi
tüm renklere uygulanabilmektedir.

VitrAhygiene / Ceramic
VitrAhygiene / Seramik
VitrAhygiene is a ceramic technology ensuring
hygiene in water closets and bathrooms.

VitrAhygiene tuvalet ve banyolarda güvenilir kullanım
ortamı sağlayan bir seramik teknolojisidir.

From washbasins to WC pans and from urinals to
bidets; the ceramic products manufactured with
VitrAhygiene technology are healthy and hygienic.

Lavabodan klozete, pisuvardan bideye VitrAhygiene
teknolojisi ile üretilen seramik ürünler hijyenik ve
sağlıklıdır.

The products are manufactured with a special
glaze developed by VitrA maintain their first day
performance during the period that they are used.

VitrA tarafından geliştirilmiş özel sırla üretilen
ürünler kullanıldıkları süre boyunca güvenle ilk günkü
performansını sürdürür.

VitrA antislip / Acrylic
VitrA kaydırmaz / Akrilik
With VitrA antislip, which makes acrylic surfaces
nonslip, bathrooms are safer for all users. It is easily
applied on acrylic products through its special
formula developed in Turkey. It minimizes the risk
of falling by making the surfaces, which become
slippery due to water and soap, nonslip.

Akrilik yüzeylere kaymaz özelliği kazandıran VitrA
kaydırmaz ile banyolar tüm kullanıcılar için daha
güvenli. Türkiye’de geliştirilmiş özel formülü ile akrilik
ürünlere kolayca uygulanıyor. Zamanla su ve sabun
nedeni ile kayganlaşan yüzeyleri kaydırmaz hale
getirerek, düşme riskini en aza indiriyor.
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VitrA Protect / Tile
VitrA Protect / Karo
It is an application that maintains the same amount
of shine as the first day by covering the pores of the
unglazed glossy porcelain tiles through a special
coating method.

Sırsız parlak porselen karoların gözeneklerini özel bir
kaplama yöntemi ile kapatarak ilk günkü ışıltılarına
koruyan bir uygulamadır.

VitrA Clean / Tile
VitrA Clean / Karo
VitrAClean is a modern surface finish method that
makes VitrA tiles and sanitaryware products much
easier to clean. Special glazing method increases
the surface tension. Therefore, the water moves like
mercury on the surface and easily remove the dirt
from the surface. Surfaces of the products may
be cleaned by using just water, a damp cloth or, if
required, mild cleansers.
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VitrA Clean, VitrA’nın karo ve ıslak mekan ürünlerini
daha kolay temizlenebilir kılan modern bir yüzey
zenginleştirme yöntemidir. Özel sırlama yöntemi yüzey
gerilimini artırır. Böylece su, yüzey üzerinde cıva gibi
hareket ederek kirin kolaylıkla yüzeyden ayrılmasını
sağlar. Ürün yüzeyleri sadece suyla, nemli bir bezle veya
gerektiği takdirde yumuşak temizleme maddeleriyle
temizlenebilir.

VitrA Hygiene / Tile
VitrA Hijyen / Karo
VitrA Hygiene is a technology providing benefits in
terms of health. Maximum hygiene is ensured on the
surfaces developed with this method. VitrA Hygiene
maintains its protective feature even under intensive
use. This special glazing is tested and approved by
independent research institutes worldwide. VitrA
Hygiene can optionally be applied on the tiles of
PRO Color and PRO Pool series.
VitrA Hijyen sağlık açısından fayda sağlayan bir
teknolojidir. Bu yöntemle geliştirilmiş yüzeylerde
maksimum hijyen sağlanmaktadır. VitrA Hijyen
yoğun kullanım altında dahi koruma özelliğini
kaybetmemektedir. Bu özel sır, dünya çapında tarafsız
araştırma enstitüleri tarafından test edilmiş ve
onaylanmıştır. VitrA Hijyen, opsiyonel olarak PRO Color
ve PRO Pool serisine ait karolara da uygulanabilir.

Normal Ceramic
Surface
Normal Seramik
Yüzey

VitrA Photoactive / Tile
VitrA Photoactive / Karo

Hydrophilic 'water loving' surface: Dust and other
dirt are easily removed from the surface by water or
rain.
Hidrofilik ‘suyu seven’ yüzey: Yüzeye gelen su veya
yağmur ile toz ve diğer kirler yüzeyden kolayca akar.

VitrA Hygiene
VitrA Hijyen

Ceramic surfaces
before test
Test öncesi seramik
yüzeyler

Photocatalytic effect: Organic pollutants reaching
the surface decompose and cleared away.
Fotokatalitik etki: Yüzeye gelen organik kirlilikler
parçalanarak yok olur.

Equally contaminated
test surfaces
Eşit derecede kirli olan
test yüzeyleri

After 12 hours
12 saat sonra

After 24 hours
24 saat sonra

Deodorizer effect: It is an ideal solution for
eliminating the substances creating pollution in the
air, cigarette smoke and chemical odors which are
intense at the hospitals.
Koku giderici etki: Havada kirlilik yaratan azot ve sülfür
oksit gibi maddelerin, sigara kokularının ve hastanelerde
yoğun olan ilaç kokusunun giderilmesi için ideal bir
çözümdür.
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VitrA Tile Solutions Making Life Easier
Hayatı Kolaylaştıran VitrA Karo Çözümleri
VitrA Tile Advantages for Healthcare Areas
Sağlık Alanları için VitrA Karo Avantajları
Hygiene:
Tiles are cleaned easily.
They are ideal for all places
which require high hygiene
standards.
Ease of maintenance:
For keeping a ceramic surface
clean, all you need to do is
clean with water regularly.
Long life:
Ceramic surfaces are more
durable than many other
products used in floor and
wall coverings.
Fire-resistant:
Ceramic tiles do not burn;
therefore they do not emit
smoke and toxic substances.
Moisture-resistant:

Scratch and wear resistant:
Ceramic tiles can be safely
used even in most intensely
used and crowded places as
they are resistant against
scratch and wearing.
Anti-slip feature:
Ceramic tiles can ensure a
much safer use by means
of the special technologies
implemented on their
surfaces.

temperature change:
Well-applied tiles do not
become deformed or break
even under sudden changes of
temperature.
Chemical-resistant: Ceramic
material is more resistant
against the negative effects of
the chemical substances.
Color protection:
Even under direct exposure to
sun light, ceramic tiles do not
become pale or, discolored.

Frost-resistant:
All porcelain and ceramic tiles
can become frost-resistant
through special external
applications.
Resistant against sudden
Neme dayanıklı:
Seramik karolar ıslak alanlarda
kullanım için kusursuz bir
tercihtir.

Ani ısı değişimine dayanıklı:
Doğru uygulanmış karolar ani
ısı değişimlerinde bile deforme
olmaz, kırılmaz.

Bakım kolaylığı:
Seramik bir yüzeyi temiz
tutmak için tüm yapmanız
gereken, düzenli olarak suyla
temizlemektir.

Çizilmeye, aşınmaya dayanıklı:
En yoğun kullanılan, kalabalık
mekanlarda bile çizilmeye ve
aşınmaya karşı dayanıklı oldukları
için, seramik karolar güvenle
kullanılabilir.

Kimyasallara dayanıklı:
Seramik malzeme, kimyasal
maddelerin olumsuz etkilerine
karşı dirençlidir.

Uzun ömür:
Seramik yüzeyler zemin ve duvar
kaplamasında kullanılan birçok
diğer ürüne göre daha uzun
ömürlüdür.

Kaymazlık özelliği:
Seramik karolar, yüzeylerine
uygulanan özel teknolojiler
sayesinde daha da güvenli bir
kullanım sağlayabilir.

Ateşe dayanıklı:
Seramik karolar yanmaz, böylece
duman ve zehirli maddeler
çıkarmaz.

Donmaya dayanıklı:
Tüm porselen ve seramik karolar,
özel dış uygulamalar sayesinde
donmaya karşı dirençli hale
getirilebilir.

Hijyen:
Karolar kolay temizlenir. Yüksek
derecede hijyen standartları
gerektiren tüm ortamlar için
idealdir.
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Ceramic tiles are a perfect
choice for use in wet areas.

TILE SOLUTIONS / KARO ÇÖZÜMLERİ

Rengini korur:
Doğrudan gün ışığına maruz
kalsa bile, seramik karolar
solmaz, renk değiştirmez.

Supplementary Parts - Special Needs Adaptation
Tamamlayıcı Parçalar - Bedensel Engelli Uyumu
• Opportunity of creating a practical
showering area without barriers
• Inclined tiles preventing water
accumulation
• Covebases
• Round internal corners
• Profiles
• Corner caps
• Shower parts
• Easy cleaning
• Dimensional fitting
• Aesthetic corners

• Pratik ve bariyersiz bir duş alanı
yaratma imkanı
• Su birikimini engelleyen eğilimli
karolar
• Kenar dönüş parçaları
• Kenar yuvarlak parçalar
• Profiller
• Köşe parçaları
• Duş parçaları
• Kolay temizlik
• Boyut uyumu
• Estetik bitişler

Bullnose
inside corner
Üst iç köşe
bitiş parçası
Bullnose out
corner
Üst dış köşe
bitiş parçası

Up-in Internal
corner cap
Üst iç köşe
dönüş parçası

Up out external
corner cap
Üst dış köşe
parçası

Round internal
corner
Çift kenar bitiş
parçası

Up out external
corner cap
Üst dış köşe
parçası

Round internal
corner
Çift kenar bitiş
parçası

Covebase
İç kenar dönüş
parçası

Down-out
external corner
Alt dış köşe
dönüş parçası

Down-out
external corner
Alt dış köşe dönüş
parçası
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Product details and
technical specifications
Ürün detayları
ve teknik özellikler

In the following pages, you will find the technical details
of VitrA products offering special solutions for healthcare
areas. You can also visit VitrA stores to make your
project perfect and to find the most suitable options.
İlerleyen sayfalarda, sağlık alanlarına özel çözümler sunan
VitrA ürünlerinin teknik detaylarını bulacaksınız. Projenizi
kusursuz hale getirmeniz ve en uygun seçenekleri bulmanız
için VitrA mağazalarını da ziyaret edebilirsiniz.
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Ceramic Sanitaryware
Seramik Sağlık Gereçleri
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T4
Washbasin/Lavabo, 60 cm
Code/Kod: 4451
Weight/Ağırlık (kg): 15,7
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
4456 Trap cover/Yarım ayak
4457 Pedestal/Kolon ayak
340-1550 Towel bar/Havluluk
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:
003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 45, 70, 90 cm washbasins and
countertop basin options, please refer to
price list or vitra.com.tr.
45, 70 ve 90 cm lavabo ve tezgahüstü
kullan›m seçenekleri için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

4451+4456

4451+4457

4451BX03-0973

4451+340-1550

Asymmetrical washbasin/Asimetrik lavabo, 80 cm
Code/Kod: 4453
Weight/Ağırlık (kg): 21,6
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
340-1550 Towel bar/Havluluk
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For countertop basin option, please refer to
price list or vitra.com.tr.
Tezgahüstü kullan›m seçene€i için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

4453BX03-0973
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T4
Semi-recessed basin/Lavabo, 60 cm
Code/Kod: 4460
Weight/Ağırlık (kg): 14,6
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Discontinius by the end of 1 September
2016.
1 Eylül 2016 tarihi itibariyle satış hattından
kaldırılacaktır.

Compact basin/Dar lavabo, 50x30 cm
Code/Kod: 4458
Weight/Ağırlık (kg): 9,1
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:
003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 60x35 cm compact basin and
countertop basin options, please refer to
price list or vitra.com.tr.
60x35 cm lavabo ve tezgahüstü kullanım
seçeneği için vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

4458BX03-0937
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T4
Bowl/Çanak lavabo, 60 cm
Code/Kod: 4461
Weight/Ağırlık (kg): 9,65
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
Without tap hole/Armatür deliksiz
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Asymmetrical bowl/Asimetrik çanak lavabo, 80 cm
Code/Kod: 4462
Weight/Ağırlık (kg): 13
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
Without tap hole/Armatür deliksiz
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz
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603
Hygiene white
Hijyen beyaz

T4
Wall-hung WC pan/Asma klozet
Code/Kod: 4464
Weight/Ağırlık (kg): 28,8
Compatible items/Uyumlu ürünler:
76 WC seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Discontinius by the end of 1 September
2016.
1 Eylül 2016 tarihi itibariyle satış hattından
kaldırılacaktır.

Concealed
connection (3/8”)
Gizli taharet
bağlantısı (3/8”)

Rim-ex wall-hung WC pan/Rim-ex asma klozet
Code/Kod: 7743
Weight/Ağırlık (kg): 27,8
Compatible items/Uyumlu ürünler:
96 WC seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

117

T4
Wall-hung bidet/Asma bide
Code/Kod: 4466
Weight/Ağırlık (kg): 21
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
424032 In wall bidet carrier/
Bide taﬂ›y›c› aparat
780-5820 In wall bidet carrier/
Bide taﬂ›y›c› aparat
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Discontinius by the end of 1 July 2016.
1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle satış
hattından kaldırılacaktır.
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Metropole
Washbasin/Lavabo, 60 cm
Code/Kod: 5662
Weight/Ağırlık (kg): 16
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
4456 Trap cover/Yarım ayak
4457 Pedestal/Kolon ayak
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
For 40, 50, 80 and 100 cm washbasins and
countertop basin options, please refer to
price list or vitra.com.tr.
40, 50, 80 ve 100 cm lavabo ve tezgahüstü
kullanım seçeneği için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Countertop use
Tezgah üstü kullan›m

Compact basin/Dar lavabo, 50x38 cm
Code/Kod: 5665
Weight/Ağırlık (kg): 11
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole on right/Sağ armatür delikli
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
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Metropole
Bowl/Çanak lavabo, 60 cm
Code/Kod: 5668
Weight/Ağırlık (kg): 14
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
Without tap hole/Armatür deliksiz
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
For 40, 50 and 80 cm washbasin options,
please refer to price list or vitra.com.tr.
40, 50, 80 cm lavabo seçenekleri için fiyat
listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Undercounter basin/Tezgahalt› lavabo, 57 cm
Code/Kod: 5668
Weight/Ağırlık (kg): 14
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
Without tap hole/Armatür deliksiz
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
For 37, 47, 77 cm undercounter basin
options, please refer to price list or
vitra.com.tr.
37, 47, 77 cm lavabo seçenekleri için fiyat
listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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Metropole
Close-coupled WC pan, back-to-wall/Duvara tam dayal› tak›m klozet
Code/Kod: 5677
Weight/Ağırlık (kg): 40,4
Compatible items/Uyumlu ürünler:
90 WC seat/Klozet kapağı
4471 Cistern/Rezervuar
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz

Wall-hung WC pan/Asma klozet, 48 cm
Code/Kod: 5671
Weight/Ağırlık (kg): 25
Compatible items/Uyumlu ürünler:
90 WC seat/Klozet kapağı
733-XXXX concealed cistern/
Gömme rezervuar
740-XXXX-02 concealed cistern/
Gömme rezervuar
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

5671BX03-0090

5671BX03-0075
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Metropole
Wall-hung WC pan/Asma klozet, 56 cm
Code/Kod: 5676
Weight/Ağırlık (kg): 24
Compatible items/Uyumlu ürünler:
90 WC seat/Klozet kapağı
733-XXXX concealed cistern/
Gömme rezervuar
740-XXXX-02 concealed cistern/
Gömme rezervuar
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

5676BX03-0090

5676BX03-0075

Wall-hung WC pan/Asma klozet, 56 cm
Code/Kod: 5676
Weight/Ağırlık (kg): 24
Compatible items/Uyumlu ürünler:
90 WC seat/Klozet kapağı
Options/Özellik: With integrated stop valve,
with liquid cleaner tank/
Entegre ara musluklu, deterjan hazneli
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

5676BX03-1084
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Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

5676BX03-1085

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

5676BX03-1087

Metropole
Rim-ex wall-hung WC pan/Rim-ex asma klozet, 56 cm
Code/Kod: 7672
Weight/Ağırlık (kg): 28
Compatible items/Uyumlu ürünler:
90 WC seat/Klozet kapağı
733-XXXX concealed cistern/
Gömme rezervuar
740-XXXX-02 concealed cistern/
Gömme rezervuar
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

5672BX03-0090

5671BX03-0075

Rim-ex wall-hung WC pan/Rim-ex asma klozet, 56 cm
Code/Kod: 7672
Weight/Ağırlık (kg): 28
Compatible items/Uyumlu ürünler:
90 WC seat/Klozet kapağı
Options/Özellik: With integrated stop valve,
with liquid cleaner tank/
Entegre ara musluklu, deterjan hazneli
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

5672BX03-1085

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

5672BX03-1084

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

5672BX03-1087
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Metropole
Wall-hung bidet/Asma bide
Code/Kod: 5675
Weight/Ağırlık (kg): 26
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
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S50
Vanity basin/Etajerli lavabo, 60 cm
Code/Kod: 5407
Weight/Ağırlık (kg): 18,3
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 80, 100 and 120 cm vanity basin
options, please refer to price list or
vitra.com.tr.
80,100 ve 120 cm etajerli lavabo seçenekleri
için fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Washbasin/Lavabo, 60 cm
Code/Kod: 5302
Weight/Ağırlık (kg): 14,9
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5316 Trap cover/Yarım ayak
6936 Pedestal/Kolon ayak
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 45, 50, 55 and 65 cm washbasin options,
please refer to price list or vitra.com.tr.
45,50, 55 ve 65 cm lavabo seçenekleri için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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S50
Compact basin/Lavabo, 50 cm
Code/Kod: 5460
Weight/Ağırlık (kg): 17
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5315 Trap cover (small)/Küçük yarım ayak
6936 Pedestal/Kolon ayak
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 45 cm washbasin option, please refer to
price list or vitra.com.tr.
45 cm lavabo seçeneği için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Washbasin/Lavabo, 60 cm
Code/Kod: 5310
Weight/Ağırlık (kg): 17,5
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5316 Trap cover/Yarım ayak
6936 Pedestal/Kolon ayak
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 55 and 65 cm washbasins, countertop
and bowl options, please refer to price list
or vitra.com.tr.
55 ve 65 cm lavabo, tezgah üstü ve çanak
kullan›m seçenekleri için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.
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S50
Semi-recessed basin/Yar›m tezgah lavabo, 55 cm
Code/Kod: 5598
Weight/Ağırlık (kg): 19,2
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Semi-recessed basin/Yar›m tezgah lavabo, 55 cm
Code/Kod: 5307
Weight/Ağırlık (kg): 13,1
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz
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S50
Undercounter basin/Tezgahaltı lavabo, 48 cm
Code/Kod: 5339
Weight/Ağırlık (kg): 8,9
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
Without tap hole/Armatür deliksiz
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Close-coupled WC pan, back-to-wall/Duvara tam dayal› tak›m klozet
Code/Kod: 5332
Weight/Ağırlık (kg): 26,4
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5322 Cistern/Rezervuar
72 WC seat/Klozet kapa€›
48 WC Seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For open-back close-coupled WC pan option,
please refer to price list or vitra.com.tr.
Arkas› aç›k tak›m klozet seçeneği için fiyat
listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

5332LXXX-0092
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5332LXXX-0610

S50
Close-coupled WC pan, high/Tak›m klozet, yüksek, 65 cm
Code/Kod: 5421
Weight/Ağırlık (kg): 19,1
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5422 Cistern/Rezervuar
72 WC seat/Klozet kapa€›
48 WC Seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Wall-hung WC pan/Asma klozet
Code/Kod: 5318
Weight/Ağırlık (kg): 23,9
Compatible items/Uyumlu ürünler:
48 WC seat/Klozet kapa€›
72 WC seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For wash-out WC pan and single WC pan
options, please refer to price list or
vitra.com.tr.
Sığ hazneli asma klozet ve duvara tam dayalı
tek klozet seçenekleri için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.
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S50
Rim-ex wall-hung WC pan/Rim-ex asma klozet
Code/Kod: 7740
Weight/Ağırlık (kg): 25,9
Compatible items/Uyumlu ürünler:
48 WC seat/Klozet kapa€›
72 WC seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

5740BX03-0075

Wall-hung bidet/Asma bide
Code/Kod: 5324
Weight/Ağırlık (kg): 21,1
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
424032 In wall bidet carrier/
Bide taﬂ›y›c› aparat
780-5820 In wall bidet carrier/
Bide taﬂ›y›c› aparat
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

5324LXXX-0288
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095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

5324LXXX-0290

S50 Compact
Compact basin/Sa€dan etajerli lavabo (dar), 50x37 cm
Code/Kod: 5346
Weight/Ağırlık (kg): 12
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole right/Sa€dan armatür delikli
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 45x28 cm compact basin option, please
refer to price list or vitra.com.tr.
45x28 cm dar lavabo seçeneği için fiyat
listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Compact semi-recessed basin/Yar›m tezgah lavabo (dar), 55x36 cm
Code/Kod: 5597
Weight/Ağırlık (kg): 13,2
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole right/Sa€dan armatür delikli
One tap hole left/Soldan armatür delikli
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz
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S50 Compact
Corner basin/Köﬂe lavabo, 40cm
Code/Kod: 5306
Weight/Ağırlık (kg): 9,7
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
6936 Pedestal/Kolon ayak
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Compact basin/Lavabo (dar), 40x28 cm
Code/Kod: 5343
Weight/Ağırlık (kg): 9
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
Without tap hole/Armatür deliksiz
One tap hole right/Sağdan armatür delikli
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 50x28 cm compact basin option, please
refer to price list or vitra.com.tr.
50x28 cm dar lavabo seçeneği için fiyat
listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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S50 Compact
Compact basin/Lavabo (dar), 60 cm
Code/Kod: 5342
Weight/Ağırlık (kg): 17
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
Without tap hole/Armatür deliksiz
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5315 Trap cover (small)/Küçük yarım ayak
6936 Pedestal/Kolon ayak
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 55 cm washbasin option, please refer to
price list or vitra.com.tr.
55 cm lavabo seçeneği için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Compact semi-recessed basin/Yar›m tezgah lavabo (dar), 55 cm
Code/Kod: 5340
Weight/Ağırlık (kg): 14
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole right/Sa€dan armatür delikli
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz
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S50 Compact
Close-coupled WC pan, back-to-wall, compact/Duvara tam dayal› tak›m klozet, 60 cm
Code/Kod: 5427
Weight/Ağırlık (kg): 31,8
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5428 Cistern/Rezervuar
72 WC seat/Klozet kapağı
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For open-back close-coupled WC pan option,
please refer to price list or vitra.com.tr.
Tak›m klozet seçeneği için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

5427LXXX-0092

5427LXXX-0610

Wall-hung WC pan, compact/Asma klozet, 48 cm
Code/Kod: 5320
Weight/Ağırlık (kg): 23,9
Compatible items/Uyumlu ürünler:
72 WC seat/Klozet kapağı
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

Standard connection
Standart bağlantı
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Concealed connection
S›va alt› ba€lant›

5320LXXX-0075

S20
Washbasin/Lavabo, 60 cm
Code/Kod: 5503
Weight/Ağırlık (kg): 15,9
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5281 Trap cover/Yarım ayak
5529 Pedestal/Kolon ayak
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 45, 50, 55 and 65 cm washbasin options,
please refer to price list or vitra.com.tr.
45, 50, 55 ve 65 cm lavabo seçenekleri için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Special needs washbasin/Bedensel engelli lavabosu, 65 cm
Code/Kod: 5291
Weight/Ağırlık (kg): 18
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
Without tap hole/Armatür deliksiz
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5281 Trap cover/Yarım ayak
5529 Pedestal/Kolon ayak
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

135

S20
Semi-recessed basin/Yarım tezgah lavabo, 55 cm
Code/Kod: 5524
Weight/Ağırlık (kg): 13,9
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 45 cm semi-recessed basin option, please
refer to price list or vitra.com.tr.
45 cm yar›m tezgah lavabo seçene€i için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Vanity basin/Etajerli lavabo, 65 cm
Code/Kod: 5522
Weight/Ağırlık (kg): 15,7
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 85 cm vanity basin option, please refer to
price list or vitra.com.tr.
85 cm etajerli lavabo seçene€i için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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S20
Undercounter basin/Tezgahaltı lavabo, 43 cm
Code/Kod: 5474
Weight/Ağırlık (kg): 8,1
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
Without tap hole/Armatür deliksiz
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 38 and 48 cm undercounter basin options,
please refer to price list or vitra.com.tr.
38 ve 48 cm tezgahalt› lavabo seçenekleri için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Undercounter basin/Tezgahaltı lavabo, 52 cm
Code/Kod: 6069
Weight/Ağırlık (kg): 9,4
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
Without tap hole/Armatür deliksiz
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 42 and 57 cm undercounter basin options,
please refer to price list or vitra.com.tr.
42 ve 57 cm tezgahalt› lavabo seçenekleri için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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S20
Countertop basin/Tezgahüstü lavabo, 50 cm
Code/Kod: 5474
Weight/Ağırlık (kg): 8,1
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
Without tap hole/Armatür deliksiz
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 45 and 55 cm countertop basin options,
please refer to price list or vitra.com.tr.
45 ve 55 cm tezgahüstü lavabo seçenekleri
için fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Countertop basin/Tezgahüstü lavabo, 50 cm
Code/Kod: 5464
Weight/Ağırlık (kg): 9,2
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 45 and 55 cm countertop basin options,
please refer to price list or vitra.com.tr.
45 ve 55 cm tezgahüstü lavabo seçenekleri
için fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

138

PRODUCT DETAILS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / ÜRÜN DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

S20
Countertop basin/Tezgahüstü lavabo, 48 cm
Code/Kod: 5467
Weight/Ağırlık (kg): 7,4
Tap hole options/Armatür deliği seçeneği:
One tap hole/Orta armatür delikli
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 43 and 53 cm countertop basin options,
please refer to price list or vitra.com.tr.
43 ve 53 cm tezgahüstü lavabo seçenekleri
için fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Close-coupled WC pan, back-to-wall/Duvara tam dayal› tak›m klozet
Code/Kod: 5512
Weight/Ağırlık (kg): 36,8
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5514 Cistern/Rezervuar
77 WC seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz
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S20
Close-coupled WC pan/Tak›m klozet
Code/Kod: 5510
Weight/Ağırlık (kg): 24,3
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5514 Cistern/Rezervuar
77 WC seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For horizontal outlet WC pan option, please
refer to price list or vitra.com.tr.
Arkadan çıkışlı takım klozet seçeneği için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Close-coupled WC pan/Tak›m klozet
Code/Kod: 5513
Weight/Ağırlık (kg): 24,3
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5514 Cistern/Rezervuar
77 WC seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz
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095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

S20
Special needs close-coupled WC pan/Bedensel engelli tak›m klozeti
Code/Kod: 5293
Weight/Ağırlık (kg): 37,8
Compatible items/Uyumlu ürünler:
5422 Cistern/Rezervuar
77 WC seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:
003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For open-front close-coupled WC pan option,
please refer to price list or vitra.com.tr.
Önü aç›k bedensel engelli takım klozeti
seçeneği için fiyat listesi veya vitra.com.tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

Wall-hung WC pan/Asma klozet, 52 cm
Code/Kod: 5507
Weight/Ağırlık (kg): 18,4
Compatible items/Uyumlu ürünler:
77 WC seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For compact WC pan option, please refer to
price list or vitra.com.tr.
Kısa asma klozet seçeneği için fiyat
listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

Standard connection
Standart ba€lant›

Concealed connection
S›va alt› ba€lant›

5507LXXX-0101
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S20
Rim-ex wall-hung WC pan/ Rim-ex asma klozet
Code/Kod: 7741
Weight/Ağırlık (kg): 18,7
Compatible items/Uyumlu ürünler:
84 WC seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

Standard connection
Standart ba€lant›

Concealed connection
S›va alt› ba€lant›

5741BX03-0075

Special needs wall-hung WC pan/Bedensel engelli asma klozeti
Code/Kod: 5298
Weight/Ağırlık (kg): 25,8
Compatible items/Uyumlu ürünler:
77 WC seat/Klozet kapa€›
87 WC seat/Klozet kapa€›
88 WC seat/Klozet kapa€›
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For open-front special needs wall-hung
WC pan option, please refer to price list or
vitra.com.tr.
Discontinius by the end of 1 August
2016.
Önü aç›k bedensel engelli asma klozet
seçeneği için fiyat listesi veya vitra.com.tr
adresinden yararlanabilirsiniz.
1 Ağustos 2016 tarihi itibariyle satış
hattından kaldırılacaktır.
Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

Standard connection
Standart ba€lant›
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Concealed connection
S›va alt› ba€lant›

5298BXXX-0075

S20
Urinal/Pisuvar
Code/Kod: 5461
Weight/Ağırlık (kg): 15,5
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Urinal/Pisuvar
Code/Kod: 5462
Weight/Ağırlık (kg): 15,5
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

5462BXXX-0309
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Single washbasins/Tekil lavabolar
Nuo washbasin/Nuo lavabo, 50 cm
Code/Kod: 4431
Weight/Ağırlık (kg): 14,4
Tap hole options/Armatür deli€i seçene€i:
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
370-4000 Towel bar/Havluluk
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 60 cm washbasin, back-side glazed and
countertop basin options, please refer to
price list or vitra.com.tr.
60 cm lavabo, arka tarafı sırlı ve tezgahüstü
kullanım seçenekleri için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Countertop use
Tezgahüstü kullanım

Nuo washbasin (with two bowls)/Nuo çift gözlü lavabo, 130 cm

Code/Kod: 4433
Weight/Ağırlık (kg): 34,5
Tap hole options/Armatür deli€i seçene€i:
One tap hole/Orta armatür delikli
Compatible items/Uyumlu ürünler:
370-4200 Towel bar/Havluluk
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For back-side glazed and countertop basin
options, please refer to price list or vitra.com.tr.
Arka tarafı sırlı ve tezgahüstü kullanım
seçenekleri için fiyat listesi veya vitra.com.tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

144

PRODUCT DETAILS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / ÜRÜN DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Single washbasins/Tekil lavabolar
Nuo Bowl/Nuo çanak lavabo, 60 cm
Code/Kod: 4434
Weight/Ağırlık (kg): 14,3
Tap hole options/Armatür deli€i seçene€i:
Without tap hole/Armatür deliksiz
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For 50 cm bowl option, please refer to
price list or vitra.com.tr.
50 cm çanak lavabo seçeneği için fiyat listesi
veya vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Geo round bowl/Geo yuvarlak çanak lavabo, 38 cm
Code/Kod: 4421
Weight/Ağırlık (kg): 7,6
Tap hole options/Armatür deli€i seçene€i:
Without tap hole/Armatür deliksiz
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz
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Single washbasins/Tekil lavabolar
Geo oval bowl/Geo oval çanak lavabo, 60 cm
Code/Kod: 4423
Weight/Ağırlık (kg): 9,8
Tap hole options/Armatür deli€i seçene€i:
Without tap hole/Armatür deliksiz
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Geo rectangular bowl/Geo dikdörtgen çanak lavabo, 60 cm
Code/Kod: 4425
Weight/Ağırlık (kg): 12,3
Tap hole options/Armatür deli€i seçene€i:
Without tap hole/Armatür deliksiz
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

603
Hygiene white

Special needs washbasin/Bedensel engelli lavabosu, 60 cm
Code/Kod: 6147
Weight/Ağırlık (kg): 18,3
Tap hole options/Armatür deli€i seçene€i:
One tap hole/Orta armatür delikli
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz
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095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Single WC pans/Tekil klozetler
Mondo wall-hung WC/Mondo asma klozet
Code/Kod: 5693
Weight/Ağırlık (kg): 25,4
Compatible items/Uyumlu ürünler:
89 Mondo WC seat/Klozet kapağı
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

Standard connection
Standart ba€lant›

Concealed connection
S›va alt› ba€lant›

5693BX03-0075

Bella wall-hung WC/Bella asma klozet
Code/Kod: 4449
Weight/Ağırlık (kg): 25,7
Compatible items/Uyumlu ürünler:
86 Sento-Bella WC seat/
Sento-Bella klozet kapağı
100 Sento-Bella Slim WC seat/
Sento-Bella Slim klozet kapağı
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

4449BX03-0090

4449BX03-0075
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Single WC pans/Tekil klozetler
Sento wall-hung WC/Sento asma klozet
Code/Kod: 4448
Weight/Ağırlık (kg): 24
Compatible items/Uyumlu ürünler:
86 Sento-Bella WC seat/
Sento-Bella klozet kapağı
100 Sento-Bella Slim WC seat/
Sento-Bella Slim klozet kapağı
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

4448BX03-0090

Sento Rim-ex wall-hung WC/Sento Rim-ex asma klozet

4448BX03-0075

Code/Kod: 7748
Compatible items/Uyumlu ürünler:
86 Sento-Bella WC seat/
Sento-Bella klozet kapağı
100 Sento-Bella Slim WC seat/
Sento-Bella Slim klozet kapağı
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz

Concealed
connection (3/8”)
Sıva altı taharet
bağlantısı (3/8”)

Additional pipe may be required
as to wall thickness
Duvar kal›nl›€›na göre ilave boru
gerekebilir.
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7748BX03-0075

Urinal & Separator/Pisuvar ve ara bölmeler
Urinal/Pisuvar
Code/Kod: 6202
Weight/Ağırlık (kg): 13,3
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For back water inlet urinal option, please refer
to price list or vitra.com.tr.
Arkadan su girişli pisuvar seçeneği için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Urinal/Pisuvar
Code/Kod: 6663
Weight/Ağırlık (kg): 14,2
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For top water inlet urinal option, please refer
to price list or vitra.com.tr.
Üstten su girişli pisuvar seçeneği için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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Urinal & Separator/Pisuvar ve ara bölmeler
Urinal with integrated electronic flusher/Ankastre fotoselli pisuvar
Code/Kod: 4106
Weight/Ağırlık (kg): 20,6
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

For battery and main supply urinal options,
please refer to price list or vitra.com.tr.
Pilli ve elektrikli pisuvar seçeneği için fiyat
listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Waste outlet
Su çıkışı
(Ø50)

Water inlet (male)
Su girişi(erkek)
1/2”

Urinal separator/Pisuvar ara bölme
Code/Kod: 6902
Weight/Ağırlık (kg): 8,4
Material/Malzeme: Vitreous china
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz
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095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz

Urinal & Separator/Pisuvar ve ara bölmeler
Urinal separator/Pisuvar ara bölme
Code/Kod: 5172
Weight/Ağırlık (kg): 11,3
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:

003
White
Beyaz

095
Pergamon

603
Hygiene white
Hijyen beyaz
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Shower trays/Seramik duﬂ tekneleri
Ocean shower tray/Ocean seramik duﬂ teknesi, 100x80x4 cm
Code/Kod: 5732
Weight/Ağırlık (kg): 36
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:
003
White
Beyaz

059
Light grey
Açık gri

058
Dark grey
Koyu gri

For 120x80 cm and 80x80 cm shower tray
options, please refer to price list or vitra.com.tr.
120x80 cm ve 80x80 cm duﬂ teknesi
seçenekleri için fiyat listesi veya vitra.com.tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

Non glazed surface
Sırsız yüzey

Ocean shower tray/Ocean seramik duﬂ teknesi, 90x90x4 cm
Code/Kod: 5731
Weight/Ağırlık (kg): 36,4
Material/Malzeme: Fine fire clay
Color/Renk: 003 White/Beyaz
Color options/Renk seçenekleri:
003
White
Beyaz

059
Light grey
Açık gri

058
Dark grey
Koyu gri

For 120x90 cm shower tray option, please
refer to price list or vitra.com.tr.
120x90 cm duﬂ teknesi seçeneği için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Non glazed surface
Sırsız yüzey
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Complementary Products
Tamamlayıcı Ürünler

153

Concealed cisterns/Gömme rezervuarlar
Concealed cistern/Gömme rezervuar, VitrA Pro
Code/Kod: 750-1850-XX
WC pan type/Klozet tipi:
Wall-hung WC pans/Asma klozetler
Installation type/Montaj tipi:
Standard (built-in wall/brick wall)
Standart (tuğla duvar)
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Volume of water/Su kapasitesi:
750-1850-01: 3/6 L
750-1850-02: 2,5/4 L
Working pressure/Çalışma basıncı:
0,3-10 bar
Weight/Ağırlık (kg): 9,4
Compatible control panel/
Uyumlu kumanda paneli:
740-XXXX, 748-XXXX control panels/
kumanda panelleri
With metal brackets.
Metal ayaklı
For VitrAPro750-XXXX-XX please refer to
price list or vitra.com.tr
VitrAPro 750-XXXX-XX için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Concealed cistern/Gömme rezervuar, VitrA Pro
Code/Kod: 750-5800-XX
WC pan type/Klozet tipi:
Wall-hung WC pans/Asma klozetler
Installation type/Montaj tipi:
Standard (built-in wall/brick wall)
Standart (tuğla duvar)
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Volume of water/Su kapasitesi:
750-5800-01: 3/6 L
750-5800-02: 2,5/4 L
Working pressure/Çalışma basıncı:
0,3-10 bar
Weight/Ağırlık (kg): 16,0
Compatible control panel/
Uyumlu kumanda paneli:
740-XXXX, 748-XXXX control panels/
kumanda panelleri
With metal brackets.
Metal ayaklı
For VitrAPro750-XXXX-XX please refer to
price list or vitra.com.tr
VitrAPro 750-XXXX-XX için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.
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Concealed cisterns/Gömme rezervuarlar
Concealed cistern/Gömme rezervuar, (8 cm)
Code/Kod: 748-1850-XX
WC pan type/Klozet tipi:
Wall-hung WC pans/Asma klozetler
Installation type/Montaj tipi:
Standard (built-in wall/brick wall)
Standart (tuğla duvar)
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Volume of water/Su kapasitesi:
748-1850-01: 3/6 L
748-1850-02: 2,5/4 L
Working pressure/Çalışma basıncı:
0,5-10 bar
Weight/Ağırlık (kg): 9.5
Compatible control panel/
Uyumlu kumanda paneli:
740-XXXX, 748-XXXX control panels/
kumanda panelleri
With metal brackets.
Metal ayaklı
For 12 cm 742-XXXX-XX models, please refer
to price list or vitra.com.tr
12 cm 742-XXX-XX kodlu model için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Concealed cistern/Gömme rezervuar, (8 cm)
Code/Kod: 748-1800-XX
WC pan type/Klozet tipi:
Wall-hung WC pans/Asma klozetler
Installation type/Montaj tipi:
Standard (built-in wall/brick wall)
Standart (tuğla duvar)
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Volume of water/Su kapasitesi:
748-1800-01: 3/6 L
748-1800-02: 2,5/4 L
Working pressure/Çalışma basıncı:
0,5-10 bar
Weight/Ağırlık (kg): 8.0
Compatible control panel/
Uyumlu kumanda paneli:
740-XXXX, 748-XXXX control panels/kumanda
panelleri
For 12 cm 742-XXXX-XX models, please refer
to price list or vitra.com.tr
12 cm 742-XXX-XX kodlu model için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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Concealed cisterns/Gömme rezervuarlar
Concealed cistern/Gömme rezervuar, (8 cm)
Code/Kod: 748-1700-01
WC pan type/Klozet tipi:
Squatting pans/Helataşı
Installation type/Montaj tipi:
Standard (built-in wall/brick wall)
Standart (tuğla duvar)
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Volume of water/Su kapasitesi: 3/6 L
Working pressure/Çalışma basıncı:
0,5-10 bar
Weight/Ağırlık (kg): 4.5
Compatible control panel/
Uyumlu kumanda paneli:
740-XXXX and 748-XXXX control panels/
kumanda panelleri
For 12 cm 742-XXXX-XX models, please refer
to price list or vitra.com.tr
12 cm 742-XXX-XX kodlu model için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Concealed cistern/Gömme rezervuar, (8 cm)
Code/Kod: 748-1720-XX
WC pan type/Klozet tipi:
Single WC pans/Tek klozetleri
Installation type/Montaj tipi:
Standard (built-in wall/brick wall)
Standart (tuğla duvar)
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Volume of water/Su kapasitesi:
748-1720-01: 3/6 L
748-1720-02: 2,5/4 L
Working pressure/Çalışma basıncı:
0,5-10 bar
Weight/Ağırlık (kg): 4.7
Compatible control panel/
Uyumlu kumanda paneli:
740-XXXX and 748-XXXX control panels/
kumanda panelleri
For 12 cm 742-XXXX-XX models, please refer
to price list or vitra.com.tr
12 cm 742-XXX-XX kodlu model için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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Concealed cisterns/Gömme rezervuarlar
Concealed cistern/Gömme rezervuar, (8 cm)
Code/Kod: 748-1730-XX
WC pan type/Klozet tipi:
Back-to-wall WC pans/Duvara tam dayalı tek
klozetler
Installation type/Montaj tipi:
Standard (built-in wall/brick wall)
Standart (tuğla duvar)
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Volume of water/Su kapasitesi:
748-1730-01: 3/6 L
748-1730-02: 2,5/4 L
Working pressure/Çalışma basıncı:
0,5-10 bar
Weight/Ağırlık (kg): 4.5
Compatible control panel/
Uyumlu kumanda paneli:
740-XXXX and 748-XXXX control panels/
kumanda panelleri
For 12 cm 742-XXXX-XX models, please refer
to price list or vitra.com.tr
12 cm 742-XXX-XX kodlu modeller için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Concealed cistern/Gömme rezervuar, (8 cm)
Code/Kod: 748-5800-XX
WC pan type/Klozet tipi:
Wall-hung WC pans/Asma klozetler
Installation type/Montaj tipi:
Rapid (front wall: light weight constructiongypsumplate, back wall: brick)
H›zl› montaj (önü alç›pan, arkas› tu€la duvarduvara montaj)
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Volume of water/Su kapasitesi:
748-5800-01: 3/6 L
748-5800-02: 2,5/4 L
Working pressure/Çalışma basıncı:
0,5-10 bar
Weight/Ağırlık (kg): 18.0
Compatible control panel/
Uyumlu kumanda paneli:
740-XXXX and 748-XXXX control panels/
kumanda panelleri
For 12 cm 742-XXXX-XX models, please refer
to price list or vitra.com.tr
12 cm 742-XXX-XX kodlu modeller için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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Concealed cisterns/Gömme rezervuarlar
Concealed cistern/Gömme rezervuar, (8 cm)
Code/Kod: 748-4800-XX
WC pan type/Klozet tipi:
Wall-hung WC pans/Asma klozetler
Installation type/Montaj tipi:
Rapid (light weight construction-gypsumplate,
coverage walls-floor mounted)
Hızlı montaj (alç›pan tipi hafif duvarlar içinyere montaj)
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Volume of water/Su kapasitesi:
748-4800-01: 3/6 L
748-4800-02: 2,5/4 L
Working pressure/Çalışma basıncı:
0,5-10 bar
Weight/Ağırlık (kg): 20.0
Compatible control panel/
Uyumlu kumanda paneli:
740-XXXX and 748-XXXX control panels/
kumanda panelleri
For 12 cm 742-XXXX-XX models, please refer
to price list or vitra.com.tr
12 cm 742-XXX-XX kodlu modeller için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Concealed cistern/Gömme rezervuar, (8 cm)
Code/Kod: 748-5850-XX
WC pan type/Klozet tipi:
Wall-hung WC pans/Asma klozetler
Installation type/Montaj tipi:
Rapid (light weight construction-gypsumplate,
coverage walls-back to back 2 concealed
cisterns)
Hızlı montaj (alç›pan tipi hafif duvarlar içinsırt sırta uygulamalı set)
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Volume of water/Su kapasitesi:
748-5850-01: 3/6 L
748-5850-02: 2,5/4 L
Working pressure/Çalışma basıncı:
0,5-10 bar
Weight/Ağırlık (kg): 30.0
Compatible control panel/
Uyumlu kumanda paneli:
740-XXXX and 748-XXXX control panels/
kumanda panelleri
Consist of 2 cisterns.
2 adet rezervuar içermektedir.
For 12 cm 742-XXXX-XX models, please refer
to price list or vitra.com.tr
12 cm 742-XXX-XX kodlu modeller için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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Concealed cisterns/Gömme rezervuarlar
Twin2 control panel/Twin2 kumanda paneli
Code/Kod:
748-0111 Black+Chrome button/
Siyah+Krom buton
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Weight/Ağırlık (kg): 1.0
Material/Malzeme: ABS plastic/ABS plastik
Compatible with 748-XXXX-XX and 750-XXXX-XX
concealed cisterns.
For coating options, please refer to price list or
vitra.com.tr.
748-XXXX-XX ve 750-XXXX-XX kodlu gömme
rezervuarlarla uyumludur.
Farkl› kaplama seçenekleri için vitra.com. tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

Twin O control panel/Twin O kumanda paneli
Code/Kod:
748-0185 Matte chrome plated/Mat krom
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Weight/Ağırlık (kg): 1.0
Material/Malzeme: ABS plastic/ABS plastik
Compatible with 748-XXXX-XX and 750-XXXX-XX
concealed cisterns.
For coating options, please refer to price list or
vitra.com.tr.
748-XXXX-XX ve 750-XXXX-XX kodlu gömme
rezervuarlarla uyumludur.
Farkl› kaplama seçenekleri için vitra.com. tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

Twin O control panel/Twin O cam kumanda paneli
Code/Kod:
748-0285 Matte chrome plated/Mat krom
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Weight/Ağırlık (kg): 1.0
Material/Malzeme: ABS plastic/ABS plastik
Compatible with 748-XXXX-XX and 750-XXXX-XX
concealed cisterns.
For coating options, please refer to price list or
vitra.com.tr.
748-XXXX-XX ve 750-XXXX-XX kodlu gömme
rezervuarlarla uyumludur.
Farkl› kaplama seçenekleri için vitra.com. tr
adresinden yararlanabilirsiniz.
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Concealed cisterns/Gömme rezervuarlar
Sirius control panel/Sirius kumanda paneli
Code/Kod:
740-0480 Chrome plated/Parlak krom-Mat krom
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Weight/Ağırlık (kg): 1.0
Material/Malzeme: ABS plastic/ABS plastik
Compatible with 742-XXXX-XX and 748-XXXX-XX
and 750-XXXX-XX concealed cisterns.
For coating options, please refer to price list or
vitra.com.tr.
742-XXXX-XX ve 748-XXXX-XX ve 750-XXXX-XX
kodlu gömme rezervuarlarla uyumludur.
Farkl› kaplama seçenekleri için vitra.com. tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

Loop O control panel/Loop O kumanda paneli
Code/Kod:
740-0500 Shiny white/Parlak beyaz
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Weight/Ağırlık (kg): 1.0
Material/Malzeme: ABS plastic/ABS plastik
Compatible with 742-XXXX-XX and 748-XXXX-XX
and 750-XXXX-XX concealed cisterns.
For coating options, please refer to price list or
vitra.com.tr.
742-XXXX-XX ve 748-XXXX-XX ve 750-XXXX-XX
kodlu gömme rezervuarlarla uyumludur.
Farkl› kaplama seçenekleri için vitra.com. tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

Loop R control panel/Loop R kumanda paneli
Code/Kod:
740-0685 Matte chrome plated/Mat krom
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Weight/Ağırlık (kg): 1.0
Material/Malzeme: ABS plastic/ABS plastik
Compatible with 742-XXXX-XX and 748-XXXXXX and 750-XXXX-XX concealed cisterns.
For coating options, please refer to price list or
vitra.com.tr.
742-XXXX-XX ve 748-XXXX-XX ve 750-XXXXXX kodlu gömme rezervuarlarla uyumludur.
Farkl› kaplama seçenekleri için vitra.com. tr
adresinden yararlanabilirsiniz.
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Concealed cisterns/Gömme rezervuarlar
Loop T control panel/Loop T kumanda paneli
Code/Kod:
748-0711 Matte black/Mat siyah
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Weight/Ağırlık (kg): 1.0
Material/Malzeme:
ABS plastic/ABS plastik
Compatible with 742-XXXX-XX and 748-XXXXXX and 750-XXXX-XX concealed cisterns.
For coating options, please refer to price list or
vitra.com.tr.
742-XXXX-XX ve 748-XXXX-XX ve 750-XXXXXX kodlu gömme rezervuarlarla uyumludur.
Farkl› kaplama seçenekleri için vitra.com. tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

Loop O control panel/Loop O kumanda paneli
Code/Kod: 740-0940
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Weight/Ağırlık (kg): 1.0
Material/Malzeme: Stainless steel/
Paslanmaz çelik
Compatible with 742-XXXX-XX and 748-XXXX-XX
and 750-XXXX-XX concealed cisterns.
For coating options, please refer to price list or
vitra.com.tr.
742-XXXX-XX ve 748-XXXX-XX ve 750-XXXX-XX
kodlu gömme rezervuarlarla uyumludur.
Farkl› kaplama seçenekleri için vitra.com. tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

Loop T photocell control panel/Loop T fotosel kontrollü kumanda paneli
Code/Kod:
740-0885 Matte chrome plated/Mat krom
Control type/Kumanda şekli:
Dual flush/Çift kademeli
Weight/Ağırlık (kg): 1.0
Material/Malzeme: ABS plactic/ABS plastik
Compatible with 740-XXXX-XX concealed
cisterns.
Chrome plated options and 742-XXX-XX and
750-XXX-XX compatible codes, please refer to
price list or vitra.com.tr.
748-XXXX-XX ve 750-XXX-XX kodlu gömme
rezervuarlarla uyumludur.
Mat krom panel seçene€i ve 742-XXXX-XX
kodlu gömme rezervuar uyumu için fiyat listesi
veya vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.
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Special needs products /
Yaﬂl›lar ve bedensel engelliler için ürünler
Adjustable mirror/Hareketli ayna
Code/Kod: 320-1131
Weight/Ağırlık (kg): 8,0

Grab bar/Tutunma barı, 60 cm
Code/Kod: 320-3010
Weight/Ağırlık (kg): 1,3
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik

135° angled grab rail/135° aç›l› tutunma bar›
Code/Kod: 320-3012
Weight/Ağırlık (kg): 2,1
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik
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Special needs products /
Yaﬂl›lar ve bedensel engelliler için ürünler
90° angled grab rail/90° aç›l› tutunma bar›
Code/Kod: 320-3011
Weight/Ağırlık (kg): 2,8
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik

Hinged arm grab rail/Katlanabilir tutunma barı
Code/Kod: 320-3014
Weight/Ağırlık (kg): 3,5
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik

90° angled wall-floor grab rail/90° aç›l› duvar-zemin tutunma bar›
Code/Kod: 320-3013
Weight/Ağırlık (kg): 3,6
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik
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Special needs products /
Yaﬂl›lar ve bedensel engelliler için ürünler
Hinged shower seat without support leg/Katlanabilir duş oturağı (destek ayaksız)
Code/Kod: 320-3015
Weight/Ağırlık (kg): 5,5
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik

Hinged shower seat with support leg/Katlanabilir duş oturağı (destek ayaklı)
Code/Kod: 320-3016
Weight/Ağırlık (kg): 6,2
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik

Grab bar/Tutunma barı, 60 cm
Code/Kod: 320-1010
Weight/Ağırlık (kg): 0,8
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik
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Special needs products /
Yaﬂl›lar ve bedensel engelliler için ürünler
135° angled grab rail/135° aç›l› tutunma bar›
Code/Kod: 320-1020
Weight/Ağırlık (kg): 2,4
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik

Grab rail/Tutunma bar›
Code/Kod: 320-1030
Weight/Ağırlık (kg): 1,4
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik

Hinged arm grab rail/Katlanabilir tutunma barı
Code/Kod:
320-1060 Hinged arm grab rail/
Katlanabilir tutunma barı
320-1070 Toilet paper roll hook/
Tuvalet kağıtlığı
Weight/Ağırlık (kg):
320-1060: 3,7
320-1070: 0,2
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik
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Special needs products /
Yaﬂl›lar ve bedensel engelliler için ürünler
Hinged shower canvas seat/Katlanabilir duş oturağı, poliüretan minderli
Code/Kod:
320-1080 Hinged shower seat/
Katlanabilir duş oturağı
320-1140 Hinged shower canvas seat/
Katlanabilir duş oturağı, poliüretan minderli
320-1090 Support leg for the shower set/
Duş oturağı destek ayağı
Weight/Ağırlık (kg):
320-1080: 3,5
320-1140: 3,4
320-1090: 2,5
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik

Baby care unit/Bebek bakım ünitesi
Code/Kod: 320-1100
Weight/Ağırlık (kg): 7,3
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Shower channels/Duş kanalları
V-Flow Elegant
Code/Kod: 58050702125
Size/Ebat (cm): 70
Outlet/Çıkış:
360° rotatable syphon/360° döner sifon
Material/Malzeme:
Stainless steel/Paslanmaz çelik
Color/Renk: Matte /Mat
Cover pattern/Kapak tasar›m›:
SC 100/DK 100
For other side, color and waste options please
visit the price list or vitra.com.tr.
Tabloda gördüğünüz di€er ebat, renk ve çıkış
seçenekleri için fiyat listesi veya vitra.com.tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

Cover Plan/Kapak Planı

Body Plan/Alt Hazne Planı

Section/Kesit
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Size/Ebat (mm)
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E
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993

893
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493

293

F- Side outlet S syphon 60
Yandan çıkışlı S sifon 60

70

70

70

70

70

70

70

70

F- Side outlet S syphon 80
Yandan çıkışlı S sifon 80

91

91

91

91

91

91

91

91

F- Vertical outlet S syphon*
Alttan çıkışlı S sifon *
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57

57

57

57

57

57

57
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Shower channels/Duş kanalları
Color Alternatives
Renk Seçenekleri
Model
Türü
Model
Type

Kapak Tasarım
Cover Design

Matte
Mat

Shine
Parlak

Gold
Altın

Cover Dimension
Kapak Ölçüsü

Syphone Type
Sifon Türü
Side outlet
Yandan çıkışlı

Aqua Wall

DK100
SC100

DK500
SC500

3

3

3

3

3

100*
Vertical outlet
Alttan çıkışlı

Vertical outlet
Alttan çıkışlı

3

Premium

30-50-60-70-80
DK600
SC600

3

3

3

Side outlet
Yandan döner

Side outlet
Yandan çıkışlı

Thin-Cut

DK100
SC100

DK100
SC100

3

3

3

3

3

30-50-60-70-8090-100-120

DK200
SC200

3

DK100
SC100

3

DK300
SC100

3

DK400
SC100

3

3

Vertical outlet
Alttan çıkışlı

Side outlet
Yandan çıkışlı

3

Elegant

Style

120-90-60

Vertical outlet
Alttan çıkışlı

3
Vertical outlet
Alttan çıkışlı

30-50-60-70-80

Side outlet
Yandan çıkışlı

(Ürün ebadı 100 cm’dir. 30 cm’e kadar istenilen ölçüye göre kesilebilmektedir.
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Showering areas/Yıkanma alanları
Slim zero surface shower tray/Slim s›f›r zemin duﬂ teknesi 140x90 cm
Code/Kod: 54760028000-54760029000/
54760026000-54760011000
Size/Ebat (cm): 140x90
Height/Yükseklik (cm): 1,5
Weight/Ağırlık (kg): 23,5
Water cover options/
Gider kapağı seçenekleri:
Acrylic, Chrome/Akrilik, krom
For 160x90, 170x90 ve 180x90 cm versions,
please refer to price list or vitra.com.tr.
160x90 ve 180x90 cm’lik seçenekler için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Slim zero surface shower tray/Slim s›f›r zemin duﬂ teknesi 120x80 cm
Code/Kod: 54610028000-54610029000/
54610026000-54610011000
Size/Ebat (cm): 120x80
Height/Yükseklik (cm): 1,5
Weight/Ağırlık (kg): 19
Water cover options/
Gider kapağı seçenekleri:
Acrylic, Chrome/Akrilik, krom
For 90x80, 100x80, 110x80, 130x80, 140x80,
150x80 and 180x80 cm versions, please refer
to price list or vitra.com.tr.
90x80, 100x80, 110x80, 130x80, 140x80,
150x80 ve 180x80 cm’lik seçenekler için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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Showering areas/Yıkanma alanları
Slim zero surface shower tray/Slim s›f›r zemin duﬂ teknesi 140x75 cm
Code/Kod: 54730029000-54730028000/
54730026000-54730011000
Size/Ebat (cm): 140x75
Height/Yükseklik (cm): 1,5
Weight/Ağırlık (kg): 22
Water cover options/
Gider kapağı seçenekleri:
Acrylic, Chrome/Akrilik, krom
For 160x75, 170x75 cm versions, please
refer to price list or vitra.com.tr.
160x75, 170x75 cm’lik seçenekler için
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Slim zero surface shower tray/Slim s›f›r zemin duﬂ teknesi 90x90 cm
Code/Kod: 54580029000-54580028000/
54580026000-54580011000
Size/Ebat (cm): 90x90
Height/Yükseklik (cm): 1,5
Weight/Ağırlık (kg): 14
Water cover options/
Gider kapağı seçenekleri:
Acrylic, Chrome/Akrilik, krom
For 100x100 cm versions, please refer to
price list or vitra.com.tr.
100x100 cm’lik seçenek için fiyat
listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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Showering areas/Yıkanma alanları
T Serisi

Trim to at T. / İnceliğin T hali.
Discover the pure aesthetics of a trim shower tray with VitrA’s T Series, created to perfectly complement contemporary
bathrooms with its slender form and sharply precise lines. Acrylic T series shower trays can be installed flush with the floor if
so desired to provide accessible shower comfort.
Duş teknesinde yalınlığı ve inceliği T serisi ile keşfedin... T serisi, incecik formu, düz ve keskin hatlarıyla modern banyoları
mükemmel biçimde tamamlıyor. Akrilikten üretilen T serisi duş tekneleri, sıfır zemin uygulama seçeneği ile engelsiz duş alanları
yaratıyor.
10 different length/10farklı boy

0

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

4 different width/4 farklı en

90 cm

80 cm

• Durable acrylic shower tray.
• Can be installed flat, monobloc, flat panelled or zero surface.
• Accessible shower space when installed flush with floor (zero surface)
• Wide product range for a perfect fit in any bathroom.
• 70- 80 -85 cm width, 90-180 cm length options.
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75 cm

70 cm

• Uzun ömürlü akrilik duş teknesi.
• Flat, monoblok, flat panelli ve sıfır zemin kullanım seçenekleri.
• Sıfır zemin alternatifi ile engelsiz duş alanı.
• Geniş ölçü gamı ile her alana uygun seçenekler.
• 70- 85 -80 cm en, 90-180 cm boy ölçü alternatifleri.

PRODUCT DETAILS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / ÜRÜN DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Square shower tray for disabled/Kare bedensel engelli duş teknesi 90 cm
Code/Kod: 51160001000/51160003000
Size/Ebat (cm): 90x90
Height/Yükseklik (cm): 0
Depth/Derinlik (cm): 0-3,5
Weight/Ağırlık (kg): 7
For 80x80 cm version, please refer to price
list or vitra.com.tr.
80x80 cm’lik seçenek için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yaralanabilirsiniz.
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Faucets and Bathroom Accessories
Armatürler ve Banyo Aksesuarları
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Matrix
Basin mixer/Lavabo bataryası
Code/Kod: A41753EXP/A41753
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Cache aerator with flow regular provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 126
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 94
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ

Built-in basin mixer (exposed part)/Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42233EXP/A42233
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Cache aerator with flow regular provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 151
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ

178

PRODUCT DETAILS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / ÜRÜN DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Matrix
Bath/shower mixer/Banyo bataryası
Code/Kod: A41762EXP/ A41762
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Cache aerator
Cache gizli perlatör
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 176
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ

Shower mixer/Duş bataryası
Code/Kod: A41763EXP/A41763
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
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Matrix
Built-in bath/shower mixer (exposed part)/Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42202EXP/A42202
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Installed with A41949 built in part.
For all built-in part options please refer to
price list or vitra.com.tr.
A41949 s›va alt› ile kullan›l›r.
S›vaalt› seçenekleri için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Built-in shower mixer (exposed part)/Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42216EXP/A42216
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Installed with A42213 built in part.
For all built-in part options please refer to
price list or vitra.com.tr.
A42213 s›va alt› ile kullan›l›r.
S›vaalt› seçenekleri için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Spout connection pipe/Ankastre dirsek grubu
Code/Kod: A42249EXP/A42249

180

PRODUCT DETAILS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / ÜRÜN DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Pure
Basin mixer/Lavabo bataryası
Code/Kod: A41260EXP/A41260
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Silicon aerator with flow regular provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü silikon perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 120
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 85
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ

Built-in basin mixer (exposed part)/Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42239EXP/A42239
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Aerator with flow regular provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 160
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
Installed with A42230 built in part.
For all built-in part options please refer to
price list or vitra.com.tr.
A42230 s›va alt› ile kullan›l›r.
S›vaalt› seçenekleri için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.
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Pure
Built-in basin mixer/Ankastre lavabo bataryası
Code/Kod: A41280EXP/A41280
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Silicon aerator with flow regular provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü silikon perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 160

Bath/shower mixer/Banyo bataryası
Code/Kod: A42381EXP/A42381
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Silicon aerator/Silikon perlatör
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 167
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
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Pure
Built-in shower mixer (exposed part)/Ankastre duﬂ bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42224EXP/A42224
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Installed with A42213EXP built-in part. For
all built-in part options please refer to pricel
list or vitra.com.tr.
A42213 sıva altı ile kullanılır. Sıva altı
seçenekleri için fiyat listesi veya vitra.com.tr
adresinden yararlanabilirsiniz.
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Q-Line BluEco
Basin mixer/Lavabo bataryası
Code/Kod: A40775ENR
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 130
Cartridge/Kartuﬂ:
90° cartridge with flow rate and temperature
limiter
90° s› ve debi limitörlü özel kartuﬂ

Bath/shower mixer/Banyo bataryası
Code/Kod: A40778ENR
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 164
Cartridge/Kartuﬂ:
90° cartridge with flow rate and temperature
limiter
90° tek yönlü ıs› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
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Q-Line BluEco
Built-in bath/shower mixer (exposed part)/Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42208ENR
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Cartridge/Kartuﬂ:
90° cartridge with flow rate and temperature
limiter
90° tek yönlü ıs› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
Installed with A41948 built-in part
A41948 sıva altı ile kullanılır

Built-in bath/shower mixer (concealed part)/Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu)
Code/Kod: A41948
Cartridge/Kartuﬂ:
90° cartridge with flow and temperature limiter
90° tek yönlü ›s› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
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Q-Line BluEco
Built-in shower mixer (exposed part)/Ankastre duﬂ bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42222EXP/A42222
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Installed with A42214 built-in part
A42214 sıva altı ile kullanılır

Shower mixer (concealed part)/Duﬂ bataryası (sıva altı grubu)
Code/Kod: A42214EXP/A42214
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Cartridge/Kartuﬂ:
90° cartridge with flow and temperature limiter
90° tek yönlü ›s› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
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Flo S
Basin mixer/Lavabo bataryası
Code/Kod: A41936EXP/A41936
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Coinslot aerator with flow regulator provides
max. 9 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 125
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 88
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with temperature limiter
Is› limitörlü özel kartuﬂ

Bath/shower mixer/Banyo bataryası
Code/Kod: A41937EXP/A41937
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Coinslot aerator
Coinslot özellikli perlatör
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 165
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
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Flo S
Shower mixer/Duﬂ bataryası
Code/Kod: A41938EXP/A41938
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ

Built-in bath/shower mixer (exposed part)/Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42212EXP/A42212
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Installed with A41949EXP built-in part. For
all built-in part options please refer to pricel
list or vitra.com.tr.
A41949 sıva altı ile kullanılır. Sıva altı
seçenekleri için fiyat listesi veya vitra.com.tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

Built-in shower mixer (exposed part)/Ankastre duﬂ bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42226EXP/A42226
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Installed with A42213EXP built-in part. For
all built-in part options please refer to pricel
list or vitra.com.tr.
A42213 sıva altı ile kullanılır. Sıva altı
seçenekleri için fiyat listesi veya vitra.com.tr
adresinden yararlanabilirsiniz.
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Minimax S
Basin mixer/Lavabo bataryası
Code/Kod: A41984EXP/A41984
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Max. 9 L/min. water flow
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 120
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 82
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ

Basin tap/Musluk (tek kumandal›)
Code/Kod: A41579EXP/A41579
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 100
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 47
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Minimax S
Bath/shower mixer/Banyo bataryası
Code/Kod: A41994EXP/A41994
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Cache aerator
Gizli perlatör
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 165
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ

Shower mixer/Duﬂ bataryası
Code/Kod: A41996EXP/A41996
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
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Minimax S
Built-in bath/shower mixer (exposed part)/Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42210EXP/A42210
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Installed with A41949EXP built-in part. For
all built-in part options please refer to pricel
list or vitra.com.tr.
A41949 sıva altı ile kullanılır. Sıva altı
seçenekleri için fiyat listesi veya vitra.com.tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

Built-in shower mixer (exposed part)/Ankastre duﬂ bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42224EXP/A42224
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Installed with A42213EXP built-in part. For
all built-in part options please refer to pricel
list or vitra.com.tr.
A42213 sıva altı ile kullanılır. Sıva altı
seçenekleri için fiyat listesi veya vitra.com.tr
adresinden yararlanabilirsiniz.
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Axe S
Basin mixer/Lavabo bataryası
Code/Kod: A41069EXP/A41069
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Max. 9 L/min. water flow
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 115
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 70
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
For flow rate option, please refer to
vitra.com.tr.
Debi seçeneği için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Bath/shower mixer/Banyo bataryası
Code/Kod: A41070EXP/A41070
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Max. 9 L/min. water flow
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 168
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
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Axe S
Built-in bath/shower mixer (exposed part)/Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42243EXP/A42243
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Installed with A41949EXP built in part.
For all built-in part options please refer to
price list or vitra.com.tr.
A41949 s›va alt› ile kullan›l›r.
S›vaalt› seçenekleri için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Built-in shower mixer (exposed part)/Ankastre duﬂ bataryası (sıva üstü grubu)
Code/Kod: A42244EXP/A42244
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Installed with A42213EXP built-in part. For
all built-in part options please refer to pricel
list or vitra.com.tr.
A42213 sıva altı ile kullanılır. Sıva altı
seçenekleri için fiyat listesi veya vitra.com.tr
adresinden yararlanabilirsiniz.
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Aquaheat
Bath/shower mixer (thermostatic)/Termostatik banyo bataryası
Code/Kod: A47015EXP/A47015
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Cartridge/Kartuﬂ:
90° turn thermostatic cartridge
90° Termostatik kartuﬂ

Shower mixer (thermostatic)/Termostatik duﬂ bataryası
Code/Kod: A47055EXP/A47055
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Cartridge/Kartuﬂ:
Thermostatic cartridge
Termostatik kartuﬂ
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Aquaheat
Built-in bath/shower mixer (thermostatic)/Termostatik ankastre banyo bataryası
Code/Kod: A47024EXP/A47024
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Cartridge/Kartuﬂ:
180° turn thermostatic cartridge
180° açma-kapama termostatik kartuﬂ
3 way diverter
3 yollu yönlendirici

Built-in bath/shower mixer (thermostatic)/Termostatik ankastre banyo bataryası
Code/Kod: A47025EXP/A47025
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Cartridge/Kartuﬂ:
180° turn thermostatic cartridge
180° açma-kapama termostatik kartuﬂ
2 way diverter
2 yollu yönlendirici
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AquaSee
Photocell controlled basin mixer (double water inlet)/MOD fotoselli lavabo bataryası (çift su giriﬂli)
Code/Kod: A47060EXP/A47060
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Aerator with flow regulator provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 115
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 90

Photocell controlled basin mixer (double water inlet)/MOD fotoselli lavabo bataryası (çift su giriﬂli-yüksek)
Code/Kod: A47064EXP/A47064
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Aerator with flow regulator provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 115
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 230
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AquaSee
T4 photocell controlled basin mixer (double water inlet)/T4 fotoselli lavabo bataryası (çift su giriﬂli)
Code/Kod: A47068EXP/A47068
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Aerator with flow regulator provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 120
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 85

T4 photocell controlled basin mixer (double water inlet-high)/T4 fotoselli lavabo bataryası (çift su giriﬂli-yüksek)
Code/Kod: A47072EXP/A47072
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Aerator with flow regulator provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 120
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 195
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AquaSee
Photocell controlled basin mixer, cascade flow (double water inlet)/Şelale fotoselli lavabo bataryası (çift su giriﬂli)
Code/Kod: A47076EXP/A47076
Coating/Kaplama: Chrome/ Krom
Aerator/Perlatör:
Max. 8 L/min. flow rate
Max. 8 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 130
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 90

Photocell controlled basin mixer (double water inlet-high)/ﬁelale fotoselli lavabo bataryası (çift su giriﬂli-yüksek)
Code/Kod: A47080EXP/A47080
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Max. 8 L/min. flow rate
Max. 8 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 130
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 200
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AquaSee
Built-in photocell controlled basin mixer (double water inlet)/Ankastre fotoselli lavabo bataryası (çift su giriﬂli)
Code/Kod: A47046EXP/A47046
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
+/- 7° swivel aerator with flow regulator
provides max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 150
For flow rate option, please refer to price list or
vitra.com.tr.
Debi seçeneği için fiyat listesi veya vitra.com.tr
adresinden yararlanabilirsiniz.

Photocell controlled basin mixer (double water inlet)/Fotoselli lavabo bataryası (çift su giriﬂli)
Code/Kod: A47100EXP/A47100
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Aerator with flow regulator provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 120
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 107
For flow rate option, please refer to
vitra.com.tr.
Debi seçeneği için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.
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AquaSee
Photocell controlled basin mixer (double water inlet)/Fotoselli lavabo bataryası (çift su giriﬂli)
Code/Kod: A47104EXP/A47104
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Aerator with flow regulator provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 124
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 114
For flow rate option, please refer to
vitra.com.tr.
Debi seçeneği için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.
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AquaMed
Special need basin mixer/Lavabo bataryası (bedensel engelli kullanımına uygun)
Code/Kod: A47012EXP/A47012
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Aerator with flow regulator provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 115
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 58
Cartridge/Kartuﬂ:
One-touch cartridge with temperature limiter
Is› ayarlı kartuﬂ
For flow rate option, please refer to
vitra.com.tr.
Debi seçeneği için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Special need basin mixer/Doktor bataryası
Code/Kod: A42312EXP/A42312
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Aerator with flow regulator provides
max. 9 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 120
Spout height/Ç›k›ﬂ ucu yüksekli€i (mm): 82
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
For flow rate option, please refer to
vitra.com.tr.
Debi seçeneği için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.
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AquaMed
Special need basin mixer (wall mounted)/Doktor bataryası (duvardan)
Code/Kod: A42311EXP/A42311
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Aerator/Perlatör:
Aerator with flow regulator provides
max. 5 L/min. flow rate
Özel debi regülatörlü perlatör sayesinde
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
Spout length/Ç›k›ﬂ ucu uzunlu€u (mm): 235
Cartridge/Kartuﬂ:
Cartridge with flow rate and temperature limiter
Is› ve debi limitörlü özel kartuﬂ
For flow rate option, please refer to
vitra.com.tr.
Debi seçeneği için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.
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Complementary products/Tamamlayıcı ürünler
Built-in stop valve/Ankastre stop valf
Code/Kod: A41449EXP+A41441EXP/
A41449+A41441
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Cartridge/Kartuﬂ:
90° turn ceramic disc cartridge
90° açma-kapama

Built-in stop valve/Ankastre stop valf
Code/Kod: A41443EXP+A41441EXP/
A41443+A41441
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Cartridge/Kartuﬂ:
Classic headwork
Klasik açma-kapama

Laundry tap/Çamaﬂ›r muslu€u
Code/Kod: A41510EXP/A41510
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Spout lenght/Çıkış ucu uzunluğu (mm): 45
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Complementary products/Tamamlayıcı ürünler
Laundry tap/Çamaﬂ›r muslu€u
Code/Kod: A41583EXP/A41583
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Spout lenght/Çıkış ucu uzunluğu (mm): 55
For with filter option, please refer to
vitra.com.tr.
Filtreli çamaşır musluğu seçeneği için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Tap/Musluk (uzun)
Code/Kod: A41584EXP/A41584
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Spout lenght/Çıkış ucu uzunluğu (mm): 122
For short tap option, please refer to
vitra.com.tr.
Kısa musluk seçeneği için fiyat listesi veya
vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

3 way diverter/3 yollu yönlendirici
Code/Kod: A41657EXP/A41657
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
For handshower outlet options, please refer
to price list or vitra.com.tr.
Ankastre el duﬂu ç›k›ﬂ› seçenekleri için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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Complementary products/Tamamlayıcı ürünler
2 way diverter/2 yollu yönlendirici
Code/Kod: A41656EXP/A41656
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
For handshower outlet options, please refer
to price list or vitra.com.tr.
Ankastre el duﬂu ç›k›ﬂ› seçenekleri için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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Shower systems/Duş sistemleri
Aquamax shower set/Aquamax sürgülü el duﬂu tak›m›
Code/Kod: A45686EXP/A45686
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Rail axis lenght/Eksen mesafesi (mm): 642
Extensible shower hose length/Spiral
uzunlu€u (mm): 1.750-2.250
For shower heads and hand shower options,
please refer to price list or vitra.com.tr
Tepe duﬂlar› ve el duﬂlar› seçenekleri için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.

Samba 3F shower set/Samba 3F sürgülü el duﬂu tak›m›
Code/Kod: A45680EXP/A45680
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Rail axis lenght/Eksen mesafesi (mm): 645
Extensible shower hose length/Spiral
uzunlu€u (mm): 1.750-2.250
For shower heads and hand shower options,
please refer to price list or vitra.com.tr
Tepe duﬂlar› ve el duﬂlar› seçenekleri için
fiyat listesi veya vitra.com.tr adresinden
yararlanabilirsiniz.
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PRODUCT DETAILS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / ÜRÜN DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Shower systems/Duş sistemleri
Solo C shower set/Solo C sürgülü el duﬂu tak›m›
Code/Kod: A45676EXP/A45676
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
Rail axis lenght/
Eksen mesafesi (mm): 645
Shower hose length/
Spiral uzunlu€u (mm): 1.750
For shower heads and hand shower options, please
refer to price list or vitra.com.tr
Tepe duﬂlar› ve el duﬂlar› seçenekleri için fiyat listesi
veya vitra.com.tr adresinden yararlanabilirsiniz.
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Bathroom accessories/Banyo aksesuarları
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Elegance toothbrush holder/Elegance diş fırçalığı

Elegance soap dish/Elegance sabunluk

Code/Kod:
A44730EXP, A4473023EXP/A44730, A4473023
Coating/Kaplama:
A44730EXP/A44730: Chrome/Krom
A4473023EXP/A4473023: Gold/Altın

Code/Kod:
A44731EXP, A4473123EXP/A44731, A4473123
Coating/Kaplama:
A44731EXP/A44731: Chrome/Krom
A4473123EXP/A4473123: Gold/Altın

Elegance towel holder/Elegance havluluk

Elegance towel holder/Elegance havluluk

Code/Kod:
A44732EXP, A4473223EXP/A44732, A4473223
Coating/Kaplama:
A44732EXP/A44732: Chrome/Krom
A4473223EXP/A4473223: Gold/Altın

Code/Kod:
A44733EXP, A4473323EXP/A44733, A4473323
Coating/Kaplama:
A44733EXP/A44733: Chrome/Krom
A4473323EXP/A4473323: Gold/Altın

Elegance bathrobe holder (single)/
Elegance askı (tekli)

Elegance roll holder (with cover)/
Elegance tuvalet kağıtlığı (kapaklı)

Code/Kod:
A44734EXP, A4473423EXP/A44734, A4473423
Coating/Kaplama:
A44734EXP/A44734: Chrome/Krom
A4473423EXP/A4473423: Gold/Altın

Code/Kod:
A44735EXP, A4473523EXP/A44735, A4473523
Coating/Kaplama:
A44735EXP/A44735: Chrome/Krom
A4473523EXP/A4473523: Gold/Altın

PRODUCT DETAILS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / ÜRÜN DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Bathroom accessories/Banyo aksesuarları
Elegance roll holder/Elegance tuvalet kağıtlığı

Elegance WC brush holder/Elegance tuvalet fırçalığı

Code/Kod:
A44736EXP, A4473623EXP/A44736, A4473623
Coating/Kaplama:
A44736EXP/A44736: Chrome/Krom
A4473623EXP/A4473623: Gold/Altın

Code/Kod:
A44737EXP, A4473723EXP/A44737, A4473723
Coating/Kaplama:
A44737EXP/A44737: Chrome/Krom
A4473723EXP/A4473723: Gold/Altın

Diagon bathrobe holder (double)/Diagon askı (ikili)

Diagon roll holder (single)/Diagon tuvalet kağıtlığı (tekli)

Code/Kod: A44430EXP/A44430
Coating/Kaplama: Chrome/Krom

Code/Kod: A44435EXP/A44435
Coating/Kaplama: Chrome/Krom

Diagon WC brush holder/Diagon tuvalet fırçalığı

Matrix towel holder/Matrix uzun havluluk

Code/Kod: A44437EXP/A44437
Coating/Kaplama: Chrome/Krom

Code/Kod: A44578EXP/A44578
Coating/Kaplama: Chrome coating over zamac
		Zamak üzeri krom kaplama
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Bathroom accessories/Banyo aksesuarları
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Matrix double holder/Matrix askı (ikili)

Matrix roll holder (with cover)
Matrix tuvalet ka€›tl›€› (kapakl›)

Code/Kod: A44584EXP/A44584
Coating/Kaplama: Chrome coating over zamac
		Zamak üzeri krom kaplama

Code/Kod: A44580EXP/A44580
Coating/Kaplama: Chrome coating over zamac
		Zamak üzeri krom kaplama

Matrix WC brush holder/Matrix tuvalet f›rçal›€›

Ilia liquid soap dispenser/Ilia sıvı sabunluk›

Code/Kod: A44582EXP/A44582
Coating/Kaplama: Chrome coating over zamac
		Zamak üzeri krom kaplama

Code/Kod: A44332EXP/A44332
Coating/Kaplama: Chrome coating over zamac
		Zamak üzeri krom kaplama

Ilia towel holder/Ilia uzun havluluk

Ilia bathrobe holder (double)/Ilia askı (ikili)

Code/Kod: A44392EXP/A44392
Coating/Kaplama: Chrome coating over zamac
		Zamak üzeri krom kaplama

Code/Kod: A44391EXP/A44391
Coating/Kaplama: Chrome coating over zamac
		Zamak üzeri krom kaplama

PRODUCT DETAILS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / ÜRÜN DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Bathroom accessories/Banyo aksesuarları
Ilia roll holder (with cover)/Ilia tuvalet ka€›tl›€› (kapakl›)

Ilia WC brush holder/Ilia tuvalet f›rçal›€›

Code/Kod: A44390EXP/A44390
Coating/Kaplama: Chrome coating over zamac
		Zamak üzeri krom kaplama

Code/Kod: A44384EXP/A44384
Coating/Kaplama: Chrome coating over zamac
		Zamak üzeri krom kaplama

Arkitekta grab bar (with sponge holder)
Arkitekta tutunma barı (süngerlikli)

Arkitekta grab bar/Arkitekta tutunma bar›

Code/Kod: A44374EXP/A44374
Coating/Kaplama: Stainless steel with chrome look
		Krom görünümlü paslanmaz

Code/Kod: A44375EXP/A44375
Coating/Kaplama: Stainless steel with chrome look
		Krom görünümlü paslanmaz

Arkitekta grab bar/Arkitekta tutunma barı

Arkitekta built-in liquid soap dispenser/
Arkitekta ankastre sıvı sabunluk

Code/Kod: A44376EXP/A44376
Coating/Kaplama: Stainless steel with chrome look
		Krom görünümlü paslanmaz

Code/Kod: A44285EXP/A44285
Coating/Kaplama: Chrome/Krom
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Bathroom accessories/Banyo aksesuarları
Arkitekta built-in liquid soap dispenser/
Arkitekta ankastre sıvı sabunluk

Arkitekta bathrobe holder (double)
Arkitekta askı (ikili)

Code/Kod: A44047EXP/A44047
Coating/Kaplama: Chrome/Krom

Code/Kod: A44081EXP/A44081
Coating/Kaplama: Chrome coating over zamac
		Zamak üzeri krom kaplama

Arkitekta WC brush holder/Arkitekta tuvalet fırçalığı

Code/Kod: A44287EXP/A44287
A44294EXP/A44294
Free standing/Yerden
Coating/Kaplama: Stainless steel with chrome look
		Krom görünümlü paslanmaz

Arkitekta trash box/Arkitekta çöp kovas›

Code/Kod: A44054EXP/A44054: 3 L
A44055EXP/A44055: 5 L
A44056EXP/A44056: 12 L
Coating/Kaplama: Polished stainless steel
		 Parlak paslanmaz çelik
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Arkitekta WC brush holder (square)/
Arkitekta tuvalet fırçalığı (kare)

Code/Kod: A44234EXP/A44234
Coating/Kaplama: Stainless steel with chrome look
		Krom görünümlü paslanmaz

Arkitekta trash box/Arkitekta çöp kovas›

Code/Kod: A44017EXP/A44017: 20L
Coating/Kaplama: Stainless steel
		 Paslanmaz çelik

PRODUCT DETAILS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / ÜRÜN DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Bathroom accessories/Banyo aksesuarları
Arkitekta trash box (soft-close)
Arkitekta çöp kovas› (yavaﬂ kapan›r)

Code/Kod: A44124EXP/A44124: 5 L
Coating/Kaplama: Matte stainless steel/Mat paslanmaz çelik

Arkitekta trash box/Arkitekta çöp kovas›

Code/Kod: A44048EXP/A44048: 3 L
A44066EXP/A44066: 5 L
Coating/Kaplama: Polished stainless steel/Parlak paslanmaz çelik

Arkitekta sponge basket/Arkitekta malzemelik

Arkitekta sponge basket/Arkitekta malzemelik

Code/Kod: A44378EXP/A44378
Coating/Kaplama: Stainless steel with chrome look
		Krom görünümlü paslanmaz

Code/Kod: A44042EXP/A44042
Coating/Kaplama: Stainless steel with chrome look
		Krom görünümlü paslanmaz

Arkitekta corner unit/Arkitekta köşe malzemelik

Arkitekta sponge basket/Arkitekta malzemelik

Code/Kod:
A44380EXP, A4438023/A44380, A4438023
Coating/Kaplama:
A44380EXP-A44380
: Stainless steel with chrome look
Krom görünümlü paslanmaz
A4438023EXP-A4438023 : Stainless steel with gold look 		
Altın görünümlü paslanmaz

Code/Kod:
A44052EXP, A4405223EXP/A44052, A4405223
Coating/Kaplama:
A44052EXP-A44052
: Stainless steel with chrome look
Krom görünümlü paslanmaz
A4405223EXP-A4405223 : Stainless steel with gold look 		
Altın görünümlü paslanmaz
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Bathroom accessories/Banyo aksesuarları
Arkitekta paper towel holder/Arkitekta ka€›t havluluk

Arkitekta towel holder/Arkitekta uzun havluluk

Code/Kod: A44284EXP/A44284
Coating/Kaplama: Chrome coating over brass
		Pirinç üzeri krom kaplama

Code/Kod: A44277EXP/A44277: 475 mm
A44276EXP/A44276: 330 mm
Coating/Kaplama: Stainless steel with chrome look
		Krom görünümlü paslanmaz

Arkitekta liquid soap dispenser
Arkitekta s›v› sabunluk

Arkitekta liqued soap dispenser/Arkitekta s›v› sabunluk

Code/Kod: A44370EXP/A44370: 330 ml
Coating/Kaplama: Polished stainless steel/Parlak paslanmaz çelik

Code/Kod: A44505EXP/A44505
Coating/Kaplama: Stainless steel/Paslanmaz çelik

Arkitekta liqued soap dispenser/Arkitekta s›v› sabunluk

Arkitekta paper towel dispenser/
Arkitekta ka€›t dispenser

Code/Kod: A44333EXP/A44333
Coating/Kaplama: Stainless steel with chrome look
Krom görünümlü paslanmaz
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Code/Kod: A44351EXP/A44351
		 Contains 300-375 pieces of paper towel
		 Çift kat 300 adet, tek kat 375 adet ka€›t kapasiteli
Coating/Kaplama: Stainless steel/Paslanmaz çelik

PRODUCT DETAILS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / ÜRÜN DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Bathroom accessories/Banyo aksesuarları
Arkitekta paper towel dispenser+trash box
Arkitekta kağıt havluluk+çöp kovası

Arkitekta roll holder (with shelf)/
Arkitekta etajerli tuvalet ka€›tl›€›

Code/Kod: A44970EXP/A44970
		
Trash box 7 L/Çöp kovas› 7 L
Coating/Kaplama: Stainless steel/Paslanmaz çelik

Code/Kod: A44334EXP/A44334
Coating/Kaplama: Polished stainless steel/Parlak paslanmaz çelik

Arkitekta roll holder (round)
Arkitekta tuvalet kağıtlığı (yuvarlak)

Arkitekta roll holder/Arkitekta tuvalet ka€›tl›€›

Code/Kod: A44971EXP/A44971
Coating/Kaplama: Stainless steel/Paslanmaz çelik

Code/Kod: A44228EXP/A44228
Coating/Kaplama: Polished stainless steel/Parlak paslanmaz çelik

Arkitekta roll holder/Arkitekta tuvalet kağıtlığı

Arkitekta built-in roll holder (single)/
Arkitekta ankastre tuvalet kağıtlığı (tekli)

Code/Kod: A44381EXP/A44381
Coating/Kaplama: Stainless steel/Paslanmaz çelik

Code/Kod: A44415EXP/A44415
Coating/Kaplama: Stainless steel/Paslanmaz çelik
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Bathroom accessories/Banyo aksesuarları
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Arkitekta built-in roll holder (double)/
Arkitekta ankastre tuvalet kağıtlığı (ikili)

Arkitekta roll holder/Reserve roll holder
Arkitekta tuvalet kağıtlığı/Yedek tuvalet kağıtlığı

Code/Kod: A44416EXP/ A44416
Coating/Kaplama: Stainless steel/Paslanmaz çelik

Code/Kod: A44272EXP/A44272
Horizontal/vertical installation
Yatay/dikey kullan›m
Coating/Kaplama: Chrome/Krom

PRODUCT DETAILS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / ÜRÜN DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Tiles
Karo
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Piccadilly colorbody porcelain
M 60x120 cm / 24”x48” (R 592x1192 mm)-M 45x90 cm / 18”x36” (R 442x892 mm)
M 60x60 cm / 24”x24” (R 592x592 mm)-M 30x60 cm / 12”x24” (R 292x592 mm)
60x120
45x90
60x60
30x60

R9
R9
R9
R9

K925751R
K922951R
K922995R
K923076R

45x90
60x60
30x60

R10B
R10B
R10B

K924686R
K923032R
K924712R

60x120
45x90
60x60
30x60

LPR
LPR
LPR
LPR

K925751LPR
K922951LPR
K922995LPR
K925762LPR

60x120
45x90
60x60
30x60

R9
R9
R9
R9

K926646R
K922962R
K923006R
K923080R

45x90
60x60
30x60

R10B
R10B
R10B

K924690R
K923043R
K924723R

60x120
45x90
60x60
30x60

LPR
LPR
LPR
LPR

K926646LPR
K922962LPR
K923006LPR
K925773LPR

60x120
45x90
60x60
30x60

R9
R9
R9
R9

K926650R
K922984R
K923021R
K923102R

45x90
60x60
30x60

R10B
R10B
R10B

K924701R
K923065R
K924734R

60x120
45x90
60x60
30x60

LPR
LPR
LPR
LPR

K926650LPR
K922984LPR
K923021LPR
K925784LPR

White/Beyaz

Grey/Gri

Greige/Grej
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EN 14411 Group BIa

45x90 		
45x90 		
45x90 		

K923113R
K923124R
K923146R

White/Beyaz
Grey/Gri
Greige/Grej

45x90
45x90
45x90

K923113LPR
K923124LPR
K923146LPR

White/Beyaz
Grey/Gri
Greige/Grej

LPR
LPR
LPR

Decor/Dekor
White/Beyaz
30x60
30x60
30x60

K923194R
K923205R
K923220R

White/Beyaz
Grey/Gri
Greige/Grej

60x60
60x60
60x60

K923150R
K923161R
K923183R

Beyaz
Grey/Gri
Greige/Grej

Decor/Dekor
White/Beyaz

Decor/Dekor
White/Beyaz
45x45
45x45
45x45

K081054R
K081065R
K081076R

Beyaz
Grey/Gri
Greige/Grej

Cut border/Kesme bordür
White/Beyaz
See footnote table 233. / Sayfa 233’deki dipnot tablosuna bakınız.
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Pietra Borgogna colorbody porcelain
M 45x90 cm / 18”x36” (R 442x892 mm) - M 60x60 cm / 24”x24” (R 592x592 mm)
M 30x60 cm / 12”x24” (R 292x592 mm)
60x60
45x90
30X60
60x60
45x90
30X60

LPR
LPR
LPR
R9
R9
R9

Beige/Bej

30x60
30x60

Bej
Beyaz

R9 K076386R
R9 K076390R

Cut decor/Kesme dekor
Beige/Bej
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K911611LPR
K911596LPR
K911633LPR
K911611R
K911596R
K911633R

EN 14411 Group BIa

60x60
45x90
30X60
60x60
45x90
30X60

LPR
LPR
LPR
R9
R9
R9

K911611LPR
K911596LPR
K911633LPR
K911611R
K911596R
K911633R

Beige/Bej

30x60
30x60

Beige/Bej
White/Beyaz

R9 K076386R
R9 K076390R

Cut decor/Kesme dekor
White/Beyaz

See footnote table 233. / Sayfa 233’deki dipnot tablosuna bakınız.
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Pietra Pienza colorbody porcelain
M 45x90 cm / 18”x36” (R 442x892 mm) - M 60x60 cm / 24”x24” (597x597 mm) (R 592x592 mm)
M 30x60 cm / 12”x24” (R 292x592 mm)

Anthracite/Antrasit

Light grey/Açık gri

Dark grey/Koyu gri
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60x120
80x80
45x90
60x60
30x60

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K936693LPR
K936564LPR
K913151LPR
K909032LPR
K909113LPR

60x120
80x80
45x90
60x60
30x60

R9
R9
R9
R9
R9

K936693R
K936564R
K913151R
K909032R
K909113R

45x90
60x60
30x60

R10B
R10B
R10B

K913195R
K909076R
K909150R

60x120
80x80
45x90
60x60
30x60

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K936682LPR
K936553LPR
K913136LPR
K909010LPR
K909091LPR

60x120
80x80
45x90
60x60
30x60

R9
R9
R9
R9
R9

K936682R
K936553R
K913136R
K909010R
K909091R

45x90
60x60
30x60

R10B
R10B
R10B

K913173R
K909054R
K909135R

60x120
80x80
45x90
60x60
30x60

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K936671LPR
K936542LPR
K913140LPR
K909021LPR
K909102LPR

60x120
80x80
45x90
60x60
30x60

R9
R9
R9
R9
R9

K936671R
K936542R
K913140R
K909021R
K909102R

45x90
60x60
30x60

R10B
R10B
R10B

K913184R
K909065R
K909146R

PRODUCT DETAILS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / ÜRÜN DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

EN 14411 Group BIa

Begie/Bej
30x60
30x60
30x60
30x60

60x120
80x80
45x90
60x60
30x60

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K936660LPR
K936531LPR
K913125LPR
K909006LPR
K909080LPR

60x120
80x80
45x90
60x60
30x60

R9
R9
R9
R9
R9

K936660R
K936531R
K913125R
K909006R
K909080R

45x90
60x60
30x60

R10B
R10B
R10B

K913162R
K909043R
K909124R

Beige/Bej
Light grey/Açık Gri
Dark grey/Koyu Gri
Anthracite/Antrasit

R10B
R10B
R10B
R10B

K075863R
K075874R
K075885R
K075896R

Cut decor/Kesme dekor
Begie/Bej
30x30
30x30
30x30
30x30

Beige/Bej
Light grey/Açık Gri
Dark grey/Koyu Gri
Anthracite/Antrasit

R10B
R10B
R10B
R10B

K075981R
K075992R
K076003R
K076014R

30x30
30x30
30x30
30x30

Beige/Bej
Light grey/Açık Gri
Dark grey/Koyu Gri
Anthracite/Antrasit

R10B
R10B
R10B
R10B

K075900R
K075911R
K075922R
K075933R

Cut decor/Kesme dekor
Begie/Bej

Cut decor/Kesme dekor
Begie/Bej

Plinth/Süpürgelik
Begie/Bej

8.5x60
8.5x60
8.5x60
8.5x60

Beige/Bej
Light grey/Açık Gri
Dark grey/Koyu Gri
Anthracite/Antrasit

LPR
LPR
LPR
LPR

K909161LPR
K909172LPR
K909183LPR
K909194LPR

8.5x60
8.5x60
8.5x60
8.5x60

Beige/Bej
Light grey/Açık Gri
Dark grey/Koyu Gri
Anthracite/Antrasit

R9
R9
R9
R9

K909161R
K909172R
K909183R
K909194R

See footnote table 233. / Sayfa 233’deki dipnot tablosuna bakınız.
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Skyline colorbody porcelain
M 60x60 cm / 24”x24” (R 592x592 mm)-M 30x60 cm / 12”x24” (R 292x592 mm)

60x60
30x60

R9
R9

K914934R
K914982R

60x60
30x60

R9
R9

K914945R
K914993R

60x60
30x60

R9
R9

K914956R
K915004R

60x60
30x60

R9
R9

K916404R
K916426R

Cream/Krem

Bone/Kemik

Light mink/Açık vizon

Grey/Gri
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EN 14411 Group BIa

60x60
30x60

R9
R9

K914960R
K915015R

60x60
30x60

R9
R9

K914971R
K915026R

60x60
30x60

R9
R9

K916415R
K916430R

Soft brown/Soft kahve

Mocha/Moka

Anthracite/Antrasit

See footnote table 233. / Sayfa 233’deki dipnot tablosuna bakınız.
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Ultra colorbody porcelain
M 60x120 cm / 24”x48” (R 592x1192 mm)-M 80x80 cm / 32”x32” (R 797x797 mm)
M 45x90 cm / 18”x36” (R 442x892 mm) - M 45x45 cm / 18”x18” (R 442x442 mm)-M 60x60 cm / 24”x24” (R 592x592 mm)
M 30x60 cm / 12”x24” (R 292x592 mm)
60x120
80x80
60x60
30x60
45x90
45x45

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K944791LPR
K944732LPR
K905473LPR
K905510LPR
K905451LPR
K905495LPR

60x120
80x80
60x60
30x60
45x90
45x45

R9
R9
R9
R9
R9
R9

K944780R
K944721R
K944625R
K944570R
K944673R
K944522R

60x120
80x80
60x60
30x60
45x90
45x45

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K944813LPR
K944754LPR
K944640LPR
K944592LPR
K944695LPR
K944544LPR

60x120
80x80
60x60
30x60
45x90
45x45

R9
R9
R9
R9
R9
R9

K944802R
K944743R
K944636R
K944581R
K944684R
K944533R

60x120
80x80
60x60
30x60
45x90

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K931292LPR
K936446LPR
K901982LPR
K902026LPR
K901901LPR

60x120
80x80
60x60
30x60
30x60
45x90
45x45

R9
R9
R9
R9
R9
R9
R9

K936634R
K936483R
K906593R
K908004R
K908004
K907901R
K907956R

60x120
80x80
60x60
30x60
45x90
45x45

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K931314LPR
K936461LPR
K905484LPR
K905521LPR
K905462LPR
K905506LPR

60x120
80x80
60x60
30x60
30x60
45x90
45x45

R9
R9
R9
R9
R9
R9
R9

K936656R
K936520R
K906630R
K908041R
K908041
K907945R
K907993R

60x120
80x80
60x60
30x60
45x90

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K931303LPR
K936472LPR
K901971LPR
K902015LPR
K901890LPR

60x120
80x80
60x60
30x60
45x90
45x45

R9
R9
R9
R9
R9
R9

K936645R
K936516R
K906626R
K908030R
K907934R
K907982R

White/Beyaz

Beige/Bej

Cream/Krem

Mink/Vizon

Mocha/Moka
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EN 14411 Group Bla

60x120
80x80
60x60
30x60
45x90
45x45

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K931281LPR
K936435LPR
K901960LPR
K902004LPR
K901886LPR
K901923LPR

60x120
80x80
60x60
60x60
30x60
30x60
45x90
45x45

R9
R9
R9
R9
R9
R9
R9
R9

K917443R
K936494R
K906604R
K906604
K908015R
K908015
K907912R
K907960R

60x120
80x80
60x60
30x60
45x90
45x45

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K936612LPR
K936450LPR
K901956LPR
K901993LPR
K901875LPR
K901912LPR

60x120
80x80
60x60
30x60
30x60
45x90
45x45

R9
R9
R9
R9
R9
R9
R9

K936623R
K936505R
K906615R
K908026R
K908026
K907923R
K907971R

60x120
80x80
60x60
30x60
45x90
45x45

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K944835LPR
K944776LPR
K944662LPR
K944614LPR
K944710LPR
K944566LPR

60x120
80x80
60x60
30x60
45x90
45x45

R9
R9
R9
R9
R9
R9

K944824R
K944765R
K944651R
K944603R
K944706R
K944555R

8.5x60
8.5x60
8.5x60
8.5x60
8.5x60

Cream/Krem
Mocha/Moka
Mink/Vizon
Silver grey/Gümüş Gri
Anthracite/Antrasit

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K902100LPR
K902096LPR
K905543LPR
K902085LPR
K902074LPR

8.5x60
8.5x60
8.5x60
8.5x60

Mocha/Moka
Mink/Vizon
Silver grey/Gümüş Gri
Anthracite/Antrasit

R9
R9
R9
R9

K907573R
K907595R
K907562R
K907551R

8.5x45
8.5x45
8.5x45
8.5x45
8.5x45

Cream/Krem
Mocha/Moka
Mink/Vizon
Silver grey/Gümüş Gri
Anthracite/Antrasit

LPR
LPR
LPR
LPR
LPR

K902181LPR
K902170LPR
K905580LPR
K902166LPR
K902155LPR

8.5x45
8.5x45
8.5x45
8.5x45

Cream/Krem
Mocha/Moka
Silver grey/Gümüş Gri
Anthracite/Antrasit

R9
R9
R9
R9

K902181R
K902170R
K902166R
K902155R

Silver grey/Gümüş gri

Anthracite/Antrasit

Black/Siyah

Plinth/Süpürgelik

See footnote table 233. / Sayfa 233’deki dipnot tablosuna bakınız.
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PRO Color
M 10x30 cm / 4”x12”
97x297x6 mm

BASIC

RAL 9016

RAL 0001500

RAL 1105050

RAL 1008080

RAL 0808060

RAL 2010

Matt-Mat
K785122
Glossy-Parlak K790605

Matt-Mat
K790594
Glossy-Parlak K794212

Glossy-Parlak K542386

Glossy-Parlak K542375

Matt-Mat K891243

Glossy-Parlak K860372

RAL 0304050

RAL 3000

Matt-Mat K891140

Glossy-Parlak K876623

AQUA
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RAL 2008020

RAL 2307015

RAL 2606030

RAL 2603035

RAL 5002

Matt-Mat K891324

Matt-Mat K805756

Matt-Mat K794326

Matt-Mat
K866230
Glossy-Parlak K891361

Matt-Mat
K891081
Glossy-Parlak K876656
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M 20x20

M 10x30

EN 14411 Group BIa

NEUTRAL

RAL 1009005

RAL 0809005

RAL 0809010

RAL 0958010

RAL 0007500

RAL 0806005

Matt-Mat
K861540
Glossy-Parlak K861551

Matt-Mat
K803060
Glossy-Parlak K812681

Matt-Mat
K838080
Glossy-Parlak K886262

Matt-Mat
K542132
Glossy-Parlak K793011

Matt-Mat
K793976
Glossy-Parlak K794256

Matt-Mat
K542143
Glossy-Parlak K542176

RAL 0505010

RAL 7047

RAL 0008000

RAL 0005500

RAL 0004000

Matt-Mat
K542154
Glossy-Parlak K542180

Matt-Mat
K794223
Glossy-Parlak K794234

Matt-Mat K891136

Matt-Mat
K785914
Glossy-Parlak K794245

Matt-Mat K790480

MOOD

RAL 3004

RAL 0504040

RAL 0706040

RAL 2904015

RAL 0404005

RAL 0606020

Glossy-Parlak K799711

Glossy-Parlak K086083

Glossy-Parlak K086116

Glossy-Parlak K086120

Glossy-Parlak K086131

Glossy-Parlak K086094

RAL 0206005

RAL 1007010

RAL 2205005

Glossy-Parlak K086142

Glossy-Parlak K086153

Glossy-Parlak K086105
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PRO color
M 20x20 cm / 8”x 8”
197x197x6 mm

BASIC

RAL 9016

RAL 0001500

RAL 1105050

RAL 1008080

RAL 0808060

RAL 1018

Matt-Mat
K780426
Glossy-Parlak K759071
K818034 R9A
K819751 R10A
K130350000 R10B

Matt-Mat
K780474
Glossy-Parlak K798451

Matt-Mat K943645

Matt-Mat K943634

Matt-Mat K891862

Glossy-Parlak K760734

RAL 0757070

RAL 2003

RAL 2010

RAL 0304050

RAL 3000

Matt-Mat K943796

Matt-Mat K943785

Glossy-Parlak K891884

Matt-Mat K891836

Glossy-Parlak K526474

RAL 2008020

RAL 2006020

RAL 2004030

RAL 2307015

RAL 2306020

RAL 2404020

Matt-Mat K502191

Matt-Mat K943660

Matt-Mat K943811

Matt-Mat K130060028
Glossy-Parlak K891976

Matt-Mat K943800

Matt-Mat K943656

RAL 2606030

RAL 2603035

RAL 5002

Matt-Mat
Glossy-Parlak
R10B

Matt-Mat
K759045
Glossy-Parlak K891980

Matt-Mat
K780463
Glossy-Parlak K762230
R10B
K892024

AQUA
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K502202
K818550
K792005
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M 20x20

M 10x30

EN 14411 Group BIa

NEUTRAL

RAL 1009005

RAL 0809005

RAL 0809010

RAL 0808010

RAL 0958010

RAL 0007500

Matt-Mat K855321
Glossy-Parlak K891965

Matt-Mat K761412
Glossy-Parlak K798086
K779612 R10B

Matt-Mat K808624
Glossy-Parlak K814943
K892035 R10B

Matt-Mat K855310

Matt-Mat K943671

Matt-Mat
K780441
Glossy-Parlak K817765
K818056 R9A
K819762 R10A
K130350062 R10B

RAL 0806005

RAL 0505010

RAL 7047

RAL 0008000

RAL 0005500

RAL 0004000

Matt-Mat K943682

Matt-Mat K943693

Matt-Mat
K780430
Glossy-Parlak K798171
K130350064 R10B

Matt-Mat K891825

Matt-Mat
K502095
Glossy-Parlak K798182

Matt-Mat
K781492
Glossy-Parlak K891895

MOOD

RAL 0504040

RAL 0706040

RAL 2904015

RAL 0404005

RAL 0606020

RAL 0206005

Matt-Mat K943704

Matt-Mat K943730

Matt-Mat K943741

Matt-Mat K943752

Matt-Mat K943715

Matt-Mat K943763

RAL 1007010

RAL 2205005

Matt-Mat K943774

Matt-Mat K943726
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PRO Technic/Uni
M 30x60 cm / 12”x24” / 297x597x9 mm (Mat) / 292x 592x8.5 mm (Parlak)
M 60x60 cm / 24”x24” / 597x597x9 mm (Mat/) / 592x592x8.5 mm (Parlak)
30x60
30x60
60x60
60x60

Matt/Mat
Glossy/Parlak
Matt/Mat
Glossy/Parlak

K766986
K766990P
K768704
K768715P

Ivory/Fildişi

Matt/Mat
Matt/Mat

K767401
K768726

30x60

Matt/Mat

K892514

30x60

Matt/Mat

K854875

60x60

Matt/Mat

K768785

Grey/Gri

30x60
60x60
60x60

Matt/Mat
Matt/Mat
Glossy/Parlak

K843536
K843540
K855774P

Market white/Market beyaz

Mocha/Moka

30x60
60x60

Matt/Mat
Matt/Mat

K768446
K768763

Black/Siyah

Cement grey/Çimento gri

30x60
60x60

Glossy/Parlak
Glossy/Parlak

K808495P
K776506P

Super white/Süper beyaz

Blue/Mavi

60x60

Matt/Mat

K827872

Silver/Gümüş
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PRO Technic/Dotti
M30x60 cm / 297x597x9 mm (Mat)
M60x60 cm / 24”x24” / 597x597x9 mm (Mat)
30x60
60x60

Matt/Mat
Matt/Mat

K766146
K768542

30x60

Matt/Mat

K766124

60x60

Matt/Mat

K768682

30x60
60x60

Matt/Mat
Matt/Mat

K768252
K768520

Ivory/Fildişi

Light grey/Açık gri

Light beige/Açık bej

Dark grey/Koyu gri
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PRO Technic/Color Dot
M 60x60 cm / 24” x 24” / 597 x 597 x 9 mm (Mat/) / 592 x 592 x 8.5 mm (Parlak)

60x60

Matt/Mat

K802463

60x60

Matt/Mat

K802673

60x60

Matt/Mat

K855074

60x60
60x60

Matt/Mat
Glossy/Parlak

K802371
K802382P

60x60

Matt/Mat

K855063

60x60

Matt/Mat

K768601

Beige/Bej

Grey/Gri

Graphite grey/Grafit gri

Gold

Cement grey/Çimento gri

Anthracite/Antrasit
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Footnotes/Dipnotlar
A A Cut borders must be set together with non-rectified tiles.

Kesme bordürler rektifiye edilmemiş karolarla kullanılmalıdır.

H H Each tile has different shades of the color and slightly different designs to give real natural stone,marble,wood or cement impression.
Gerçek doğal taş, mermer,ahşap veya beton görünümü vermek için ürünlerin herbiri birbirinden farklı tonlarda ve bazen de farklılaşan
desenlerde üretilmiştir.

I I Differences in the grouts are the nature of the cut borders.

Kesme bordürlerin derz aralarında malzemenin doğal yapısından kaynaklanan farklılıklar olabilmektedir.

J J When ordering cut borders please specify whether the tile, which will be used with the border, is rectified or non-rectified.

Kesme bordürler için sipariş girilirken, birlikte kullanılacak olan porselen karonun rektifiye yada rektifiyesiz olduğu mutlaka belirtilmelidr.

K K When ordering plinths in 8,5x45 and 8,5x60 format, please specify the characteristics of the tile, which will be used with the plinth, such as
matte, lappato, rectified, lappato rectified, etc.
8.5x45 ve 8.5x60 ebatında süpürgelik siparişi girileceği zaman birlikte kullanılacak yer karolarının mat, lappatto, lappatto rektifiye özelliklerinden
hangisine sahip olduğu mutlaka belirtilmelidir.

R R The edges are rectified.

Ürünlerin kenarları rektifiye edilmiştir.
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Types of Structures Suitable for
Ceramic Tile Usage
Karo Seramik Kullanım Alanlarına
Uygun Bünye Çeşitleri
It is of great importance to respond
in the best way to the needs of the
professionals working in healthcare
area projects.
Especially with regard to surface
coating products, it is very
important in the product selection
where and under which conditions
the product will be used. The types
of structures which are divided
into three groups as wall tile,
floor tile and porcelain tile are the
components that should especially
be known and taken into account
for the area to be coated and the
conditions of use. For example;
while the wall tile is used only
on the walls of the indoor areas,
porcelain tile can be used in any
type of place and in both intense
traffic and low traffic areas. The
subjects required to be considered in
selecting products are given in the
explanations related to the structure
types.
Sağlık projeleri üzerinde çalışan
profesyonellerin ihtiyaçlarına
en iyi şekilde cevap vermek büyük
önem taşır.

Wall Tile
Duvar Karosu

Floor Tile
Yer Karosu

The structure has a higher water
absorption level as it is fired in
kilns at temperatures between
1,050 - 1,100 degrees (Between 10%
and 20%). It has a lower resistance
in comparison to floor tiles. It is
suitable for use in interior areas. It is
definitely not used on the floor. It is
not frost-resistant.

It is fired in kilns at temperatures
between 1,100 - 1,150 degrees.
It is more rigid and durable in
comparison to wall tiles. It can
easily be used on the walls, if
required. It is very durable against
impacts. It has a high load-bearing
capacity. Its water absorption
capacity is 0.5% - 3%. The coating
material on its surface is stiffer than
of the wall tiles, therefore it wears
out less.

1.050 - 1.100 derece arasında
fırınlandığı için bünyenin su emme
oranı daha yüksektir (%10 - %20
arası). Yer karolarına göre mukavemeti
düşüktür. İç Mekanlarda kullanıma
uygundur. Yerde kesinlikle kullanılmaz.
Dona dayanıklı değildir.

1.100 - 1.150 derece arasında
fırınlanmıştır. Duvar karolarına göre
daha sert ve daha dayanıklıdır.
İstenildiği takdirde duvarlarda da
rahatlıkla kullanılabilir. Darbelere karşı
çok dayanıklıdır. Yük taşıma kapasiteleri
çok yüksektir. Su emme kapasitesi
%0,5 -%3’dür. Yüzeyindeki kaplama
maddesi duvar karolarına göre daha
serttir, bu yüzden de daha az aşınır.

Özellikle yüzey kaplama ürünlerinde,
ürünün nerede ve hangi şartlar altında
kullanılacağı ürün seçiminde büyük
rol oynar. Duvar karosu, yer karosu ve
porselen karo diye üç gruba ayrılan
bünye çeşitleri kaplanacak alan ve
kullanılacağı şartlar için özellikle
bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken
öğelerdir. Örnek olarak duvar karosu
sadece iç mekanların duvarlarında
kullanılabilirken, porselen karo her
türlü mekanda, gerek yoğun, gerekse
düşük trafikli alanlarda kullanılabilir.
Ürün seçimi yaparken dikkat edilmesi
gereken noktalar bünye çeşitleri
açıklamalarında verilmiştir.
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Porcelain Tile

Porselen Karo

It is fired in kilns at temperatures
between 1,150 - 1,200 degrees. It is
more durable in comparison to other
two types of structure.

1.150-1.200 derece arasında pişer.
Diğer iki bünye türüne göre daha
dayanıklıdır.

It is the most suitable flooring
material for the interior areas of
houses such as terrace, balcony and
corridor as well as the exterior areas
such as apartment entry, stairs and
a pool environment.
They do not absorb water.
(less than 0.5%)
It is very resistant against freezing.
Porcelains have various surface
structures. They are offered to the
consumers as matt, bright (obtained
from grinding of matt tiles) and
semi-bright tiles. Matt and relief
porcelains are the most suitable
materials that can be used against
slipping.
Glossy tiles maintain their high level
technical features but have a lower
resistance against wear and spotting
in comparison to matt surfaces.

Teras, balkon, koridor gibi konutların
iç mekanlarında ayrıca apartman
girişi, merdivenler, havuz çevresi gibi
dış mekanlar için en uygun döşeme
malzemesidir.
Bünyelerine su emmezler.
(%0,5’ten az)
Donmaya karşı çok dayanıklıdır.
Porselenlerin farklı yüzey özellikleri
vardır: Mat, parlak (mat karoların
taşlanması sonucu elde edilir) ve yarı
parlak olarak tüketiciye sunulur. Mat ve
rölyefli porselenler kayma riskine karşı
kullanılabilecek en uygun malzemedir.
Parlak karolar yüksek teknik özelliklerini
korurlar ancak aşınma ve lekelenmeye
dayanımı mat yüzeylere göre biraz daha
düşüktür.

Types of Ceramic Tile
Karo Seramik Çeşitleri
		
Standard Class
(EN 14411)

Wall Tile
BIII

Water absorption Ratio (WA) E > 10%

Floor Tile

Porcelain Tile

BIb

BIa

0,5% < E ≤ 3%

0% < E ≤ 0,5%

Surface

Glazed

Glazed

Glazed or Unglazed

Frost Resistance

No

Less

Very High

Areas of Use
Only Wall
Floor and Wall
Floor, Wall, Exterior,
				
Industrial floor,
				
Intense traffic areas
				
(such as shopping mall)

		

Duvar Karosu

Yer Karosu

Porselen Karo

Standart Sınıfı
(EN 14411)

BIII

BIb

BIa

Su Emme Değeri (E)

E > 10%

0,5% < E ≤ 3%

0% < E ≤ 0,5%

Yüzey

Sırlı

Sırlı

Sırlı ya da Sırsız

Dona Dayanım

Yok

Az

Çok Yüksek

Kullanım Alanları
Sadece Duvar
Yer ve Duvar
Yer, Duvar, Dış cephe,
				
Endüstriyel zemin,
				
Yoğun trafikli alanlar
				
(avm gibi)
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Icon Guide
İkon Rehberi
Bathroom Furniture / Banyo Mobilyaları

Green building certification
The products which contribute, with their various
environmental properties, to the projects in which
the green building certifications (LEED, BREEAM and
DGNB) are applicable. These products which have a
less environmental footprint are recommended to
be included in projects in terms of their water-saving
characteristics, completed life cycle analyses (LCA),
environmental product declarations (EPD), the local
materials used, etc.

Yeşil bina sertifikasyonu
Yeşil bina sertifikasyonlarının (LEED, BREEAM ve DGNB)
geçerli olduğu projelere, çeşitli çevresel özellikleriyle katkı
sağlayan ürünlerdir. Çevresel ayakizi daha düşük olan bu
ürünlerin, sağladıkları su tasarrufu, tamamlanan yaşam
döngüsü analizleri (LCA), çevresel ürün beyanları (EPD),
kullandıkları yerel malzeme vb. özellikleri ile projelerde yer
almaları önerilir.

Sensor
Eliminates lighting switches to provide a smarter
look, turning lights on when approached or when
lightly touched.

Sensör
Aydınlatmalarda daha estetik bir görünüm için açmakapama tuşu olmadan dokunmatik açılmayı sağlayan
sistemler.

Soft-closing
The soft-closing drawers and lids ensure silent operation
and enhance safety for children or elderly users.

Yavaş kapanır
Çekmece ve kapakların kendini yavaşlatma özelliği çocuklar ve
yaşlılar için güvenli ve sessiz kullanım sağlar.

Led lighting
Special lighting system integrated behind the mirror
provides a stylish and functional solution.

Led Aydınlatma
Aynanın iç kısmına entegre edilen özel aydınlatma sistemi
estetik ve işlevsel çözüm sunar.

Natural veneer
Furniture surfaces are genuine wood veneer.

Doğal Kaplama
Mobilyanın yüzeyi gerçek ahşap kaplamadır.

Full extension
Full extension drawers offer ease of use
and optimum utilization of storage space.

Tam Açılır
Çekmecelerin tam açılır yapısı sayesinde eşyalar kolayca
yerleştirilir ve yer kaybı olmaz.

Showering Areas / Yıkanma Alanları
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VitrA antislip
VitrA antislip, which is applied on bathtubs and shower
trays, provides nonslip acrylic surfaces that under normal
conditions get slippery in time due to water and soap. It
decreases risk of accident and ensures safe use.

VitrA kaydırmaz
Küvet ve duş teknelerine uygulanan VitrA kaydırmaz,
zamanla su ve sabun nedeniyle kayganlaşan akrilik yüzeyleri
kaydırmaz hale getirir. Kaza riskini azaltır, güvenli kullanım
sağlar.

Special Needs
VitrA bathroom products designed for meeting the
needs of the old and disabled people are convenient
for use with wheelchair while providing easiness in the
bathroom.

Bedensel engelli
Her türlü yaşlı ve bedensel engelli ihtiyacına yönelik olarak
tasarlanan VitrA banyo ürünleri banyo alanında pratiklik
sağlarken, tekerlekli sandalye ile kullanıma uygundur.

ICON GUIDE / İKON REHBERİ

Ceramic Sanitaryware / Seramik Sağlık Gereçleri

Rim-ex
The innovative Rim-ex is easily cleaned thanks to its
rimless bowl design, prevents germ proliferation and
provides maximum hygiene. According to the tests
carried out by Akdeniz University, VitrA Rim-ex WC pan
which offers an integral and aesthetic appearance is 95%
more hygienic in comparison to standard WC pans.

Rim-ex
Yenilikçi Rim-ex, kanalsız iç hazne tasarımıyla kolay
temizlenir, çok daha az kir tutar ve maksimum hijyen sağlar.
Bütünsel ve estetik görümüm sunan VitrA Rim-ex klozet,
Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan testlere göre,
standart klozete oranla %95 daha hijyeniktir.

Water saving
Toilets which are developed by VitrA and approved as
the least water consuming toilets with their water use of
2,5/4 L according to the European Union norms, use less
water thanks to their special bowl structure and flush
valves. Up to 70% water-saving is achieved when VitrA
concealed tanks are used together with special bowl WC
pans.

Su tasarrufu
VitrA tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği normlarına göre
en düşük su tüketimli klozetler olarak onaylanan 2,5/4 L
su kullanımı, özel hazne yapıları ve iç takımları sayesinde
daha az su harcar. VitrA gömme rezervuarlar özel hazneli
klozetler ile kullanıldığında %70’e varan su tasarrufu
gerçekleşir.

Green building certification
The products which contribute, with their various
environmental properties, to the projects in which
the green building certifications (LEED, BREEAM and
DGNB) are applicable. These products which have a
less environmental footprint are recommended to
be included in projects in terms of their water-saving
characteristics, completed life cycle analyses (LCA),
environmental product declarations (EPD), the local
materials used, etc.

Yeşil bina sertifikasyonu
Yeşil bina sertifikasyonlarının (LEED, BREEAM ve DGNB)
geçerli olduğu projelere, çeşitli çevresel özellikleriyle katkı
sağlayan ürünlerdir. Çevresel ayakizi daha düşük olan bu
ürünlerin, sağladıkları su tasarrufu, tamamlanan yaşam
döngüsü analizleri (LCA), çevresel ürün beyanları (EPD),
kullandıkları yerel malzeme vb. özellikleri ile projelerde yer
almaları önerilir.

VitrAclean
Water stains and lime residues are an important
problem for bathrooms. With VitrAclean technology,
washbasins, WC pans, urinals and bidets are coated
through special double glazing method which is
water-resistant. Therefore, the sanitaryware can be kept
stain-free and nice for years without need for strong
chemicals used as detergents.

VitrAclean
Su lekeleri ve kireç artıkları banyolar için önemli bir sorundur.
VitrAclean teknolojisi ile lavabolar, klozetler, pisuvarlar ve
bideler suya dirençli özel çift sırlama yöntemi ile kaplanır.
Böylece vitrifiyeler temizlik malzemesi olarak kullanılan sert
kimyasallara gerek kalmadan yıllarca lekesiz ve güzel kalır.

VitrAhygiene
It provides reliable environment in water closets and
bathrooms which are the most risky places in terms
of cleaning. From washbasins to WC pans, urinals to
bidets; the products manufactured with special glaze
thanks to VitrA technology maintain their first day
performance and provide extra hygiene during the
period they are used.

VitrAhygiene
Temizlik açısından en riskli mekan olan tuvalet ve
banyolarda güvenilir kullanım ortamı sağlar. Lavabodan
klozete, pisuvardan bideye, VitrAhygiene teknolojisi
sayesinde özel sırla üretilen ürünler kullanıldıkları süre
boyunca, extra hijyen sağlar ve güvenle ilk günkü
performanslarını sürdürür.

Easy installation
Easy and rapid installation with innovative practices

Kolay montaj
Yenilikçi uygulamalar ile ürünlerin montajları kolay ve hızlı
yapılır.

Special Needs
VitrA bathroom products designed for meeting the
needs of the old and disabled people are convenient
for use with wheelchair while providing easiness in the
bathroom.

Bedensel engelli
Her türlü yaşlı ve bedensel engelli ihtiyacına yönelik olarak
tasarlanan VitrA banyo ürünleri banyo alanında pratiklik
sağlarken, tekerlekli sandalye ile kullanıma uygundur.

Soft-closing
The soft-closing drawers and lids ensure silent operation
and enhance safety for children or elderly users.

Yavaş kapanır
Çekmece ve kapakların kendini yavaşlatma özelliği çocuklar ve
yaşlılar için güvenli ve sessiz kullanım sağlar.
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Water saving
Maximum flow of water can be limited by means of
the special cartridge used in faucets. While standard
cartridges yield 20 L/min. flow rate at 3 bar pressure,
the special cartridge system with adjustable heat
and flow can be set to a flow of 2L/min under the
same conditions and a water saving up to 90% can be
achieved.

Su tasarrufu
Armatürlerde kullanılan özel kartuş sayesinde suyun
maksimum akışı sınırlandırılabilir. Normal bir kartuş 3 bar
basınç altında 20 L/dk debi sağlarken, aynı koşullarda ısı
ve debi ayarlı özel kartuş sistemi 2 L/dk akışa ayarlanarak
%90’a ulaşan su tasarrufu sağlanabilir.

Energy conservation
The grey band on the cartridge can be used to set an
upper limit on water temperature, saving energy by
avoiding unnecessary heating.

Enerji tasarrufu
Kartuş üzerinde bulunan gri halka ile suyun sağlayabileceği
maksimum ısı belirlenir. Bu teknik ayrıntı sayesinde fazla
sıcak su kullanımı önlenerek enerji tasarrufu sağlanır.

No calc
The specially designed silicone aerator allows cleaning
of the calc accumulated on the spout with a single
touch.

Kireç yok
Özel olarak tasarlanmış silikon perlatör, çıkış ucunda biriken
kireci tek dokunuşla temizleme kolaylığı sağlar.

Green building certification
The products which contribute with their various
environmental properties to the projects in which
the green building certifications (LEED, BREEAM and
DGNB) are applicable. These products which have a
less environmental footprint are recommended to
be included in projects in terms of their water-saving
characteristics, completed life cycle analyses (LCA),
environmental product declarations (EPD), the local
materials used, etc.

Yeşil bina sertifikasyonu
Yeşil bina sertifikasyonlarının (LEED, BREEAM ve DGNB)
geçerli olduğu projelere, çeşitli çevresel özellikleriyle katkı
sağlayan ürünlerdir. Çevresel ayakizi daha düşük olan bu
ürünlerin, sağladıkları su tasarrufu, tamamlanan yaşam
döngüsü analizleri (LCA), çevresel ürün beyanları (EPD),
kullandıkları yerel malzeme vb. özellikleri ile projelerde yer
almaları önerilir.

Custom size option
In addition to the standard size, product can be
made to order at technically expedient sizes.

Ölçüsü seçilebilen
Mevcut ölçüsü yanı sıra, istendiği taktirde teknik açıdan
uygun olan ölçülerde de sunulmaktadır.

Horizontal-vertical use
Product can be set up horizontally or vertically as
desired.

Yatay dikey kullanım
İhtiyaca göre yatay ya da dikey olarak kullanılabilir.

ICON GUIDE / İKON REHBERİ

Tile / Karo

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Frost resistant
Dona dayanıklı

Award winning
Ödüllü

Novelty
Yeni

Matt
Mat

Glossy
Parlak

Honed touch
Saten

Glass
Cam

Reactive ink
Reaktif ink

Rectified
Rektifiyeli

Non Rectified
Rektifiyesiz

Decor printing
Dekor baskı

Metallic glaze
Metal sır

Fire resistant
Ateşe dayanıklı

Porcelain
Porselen

20 mm Thickness
20 mm Kalınlık

Shade variation
Desen farklılaşması

Shade variation
Desen farklılaşması

Shade variation
Desen farklılaşması

Shade variation
Desen farklılaşması

Shade variation
Desen farklılaşması

Full lappato
Full lappato

Lappato
Lappato

Honed touch
Saten

Abrasion
Yüzey aşınma değeri

Abrasion
Yüzey aşınma değeri

Abrasion
Yüzey aşınma değeri

Abrasion
Yüzey aşınma değeri

Abrasion
Yüzey aşınma değeri

Commercial
Ticari alan

Facade
Dış cephe

Residential
Rezidansiyel alan

Industrial
Endüstriyel alan

Poll surrounding
Havuz çevresi
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Standards
SSG
Standards

Showering Area
Standards

Load bearing capacity of the washbasins:
100 kg for 1 hour.
(EN 14688)

TS EN 198 and TS EN 249 Standards:
Dimensional Standards
Resistance to heat alterations
Resistance to house chemicals
Resistance against damages

Load bearing capacity of the
WC pans:
400 kg for 1 hour.
(EN 997)
WC seats should tolerate:
30 thousand turn on-turn off operations
15 thousand turn on-turn off operations
(Products not approved by NF)
(NF D 12-207)

Certificates for International Standards:
TUV Germany
GOST Russia
CE Europe
NF France

Faucet Standards
FAILSAFE
1,500,000 Turn on- Turn off capacity
With regard to the durability test of the
faucets; we do not content with a test of
210,000 turn on/off operations required
by European standards and we apply a
test of 1,500,000 turn on/off operations.
Assuming an average of daily 40 turn on/
off operations for a family consisted of 4
members, this test corresponds to a use of
100 years.
NO DARKENING
10 year-warranty
While a standard corrosion test lasts 200
hours, VitrA corrosion test lasts for 720
hours. The faucets of which coating is
under 10 year-warranty do not get dark,
instead it glitters as you turn it on and off.
WATERTIGHT
50 bar pressure
We apply 50 bar pressure when testing
the resistance of the faucets against utility
water pressure of 5 bars in order to allow
you to use your watertight faucet for years.
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STANDARDS / STANDARTLAR

Standartlar
SSG
Standartları

Yıkanma Alanı
Standartları

Lavabolarda yüke dayanım:
100 kg’a 1 saat dayanmalıdır.
(EN 14688)

TS EN 198 ve TS EN 249 Standartları:
Boyut sapmaları
Sıcaklık değişimlerine dayanıklılık
Evlerde kullanılan kimyasal madde ve
boyalara dayanıklılık
Darbelere karşı dayanıklılık konularına
uygunluk açısından test

Klozetlerde yüke dayanım:
400 kg’a 1 saat dayanmalıdır.
(EN 997)
Klozet kapakları:
30 bin açma kapamaya
(NF onaylı ürünler)
15 bin açma kapamaya
(NF onaylı olmayan ürünler) dayanmalıdır.
(NF D 12-207)

Uluslararası Sertifikalar
TUV Almanya
GOST Rusya
CE Avrupa
NF Fransa

Armatür Standartları
BOZULMAZ
1.500.000 Aç Kapa
Armatürlerin dayanıklılık testinde Avrupa
standartlarının gerektirdiği 210.000 aç
kapayla yetinmeyip tam 1.500.000 aç kapa
uyguluyoruz. Bu test 4 kişilik bir ailenin
günde ortalama 40 aç kapa yapması olarak
düşünüldüğünde 100 yıllık kullanıma denk
geliyor.
KARARMAZ
10 yıl garanti
Standart korozyon testi 200 saat iken
Artema korozyon testi tam 720 saat sürüyor.
Kaplaması 10 yıl garantili
armatürler ortam ne kadar nemli olursa olsun
kararmıyor, siz açıp kapadıkça ışıldıyor.
SIZDIRMAZ
50 bar basınç
Asla sızdırmayan armatürünüzü yıllarca
güvenle kullanın diye, armatürlerin 5 barlık
şebeke suyu basıncına dayanıklılığını test
ederken tam 50 bar basınç uyguluyoruz.
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Warranty Periods
Garanti Süreleri
10 Years

Ceramic Sanitaryware (Ceramic Parts)
3,5mm Steel tubs
Acrylic Surface
Acrylic Bathtub Bodies
Acrylic Panels

7 Years

Faucets (Manually controlled faucet)
Diverters, Spouts
Taps
Built-in Stop Valves

5 Years

Vitra Pro concealed cisterns
8 and 12cm concealed cisterns
Cistern Mechanism(Plastic Parts)
Mechanical & Pneumatic Control Panels
Shower Systems
Bathroom Accessories
Waste Sets

Seramik Sağlık Gereçleri
3,5 mm Çelik Küvetler
Akrilik Duş Tekneleri
Akrilik Küvet Gövdeleri
Akrilik Paneller
Armatürler
Yönlendiriciler, Çıkış Uçları
Musluk - Ara Musluk
Ankastre Stop Valf

7 Yıl Garanti

Vitra Pro Gömme Rezervuarlar
8 ve 12 cm Gömme Rezervuarlar

5 Yıl Garanti

Rezervuar İç Takımları (Plastik Parçalar)
Mekanik ve Pnömatik Kumanda Panelleri
Duş Sistemleri
Banyo Aksesuarları
Sifon Grupları

2 Years

2 Yıl Garanti

It should be also noted that any failure or defect resulting from
inappropriate assembly and misuse is not covered by this warranty.
VitrA will offer a free replacement or replacement parts (or the nearest
equivalent) if the product fails due to manufacturing faults within the
warranty period.

Garanti süresi, ürünün tüketiciye teslim edildiği ve
garanti belgesinin onaylandığı tarih itibari ile başlar ve
ürünler üretimden kaynaklanan kusurlar için garanti
kapsamındadır. Ürün teslim alınırken; ürünün doğru,
sağlam ve eksiksiz olduğunu kontrol etmek ve öyle
teslim almak, teslim alan kişinin sorumluluğundadır.
Bu nedenle teslimat sırasında irsaliye imzalanmadan
gerekli kontroller yapılmalıdır. Yetkisiz kişilerce yapılan
hatalı montaj, bakım, onarım ve demontaj nedeniyle
üründe oluşan arıza ve hatalar garanti kapsamı dışında
değerlendirilmektedir. Ürünlerinizin daha sağlıklı
çalışması ve montaj hizmetinin de garanti kapsamına
girmesi için ürün montajını VitrA-Artema yetkili
servislerine yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Whirlpools
Spa Systems
Waste Outlets
Compact Systems
Massage Shower Systems
2,2 stell tubs
V-Care Intelligent WC
Drain Systems
Seat Covers
Photocell Controlled concealed cistern sets
Photocell Controlled control panels
Shower Systems
Special Need’s Pack
Bathroom Furniture
Electronic Faucets
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10 Yıl Garanti
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HM'lı Küvetler
SPA'lar
Sifonlar
Kompakt Sistemler
Masajlı Duş Sistemleri
2,2 mm Çelik Küvetler
V-Care Akıllı Klozet
Gider Sistemi Paslanmaz Çelik Garantisi
Klozet Kapakları
Fotoselli Gömme Rezervuar Setleri
Fotoselli Kumanda Panelleri
Yıkama Sistemleri
Bedensel Engelli Ürünler
Banyo Mobilyaları
Elektronik Bataryalar

References
Referanslar
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
MERSİN
İSTANBUL
İZMİR
İSTANBUL
KONYA
İSTANBUL
ANTALYA
İSTANBUL
KONYA
İSTANBUL
GAZİANTEP
İSTANBUL
SİVAS
İSTANBUL
İZMİR
İSTANBUL
KAYSERİ
İZMİR
GAZİANTEP
İSTANBUL
DENİZLİ
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
MARMARİS
MERSIN
DENİZLİ
İSKENDERUN
ANKARA
HAKKARI
MALATYA
İZMİR
ADANA
ANTALYA
BURSA
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
İSTANBUL
ANTALYA
KOCAELİ
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZNİK
İZMİR
ANKARA
ÇORUM
TÜRKIYE
İSTANBUL
TÜRKIYE
DENİZLİ
TÜRKIYE
İSTANBUL
TÜRKIYE
SİVAS
İSTANBUL

LİV HOSPİTAL ULUS
ACIBADEM HASTANESİ HALKALI
ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ
MALTEPE DEVLET HASTANESİ
KOLAN HASTANESİ GAYRETTEPE
BAŞKENT HASTANESİ - ANITTEPE
KOÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ KAMPÜSÜ
MEDICALPARK HASTANESİ - GÖZTEPE
MERSİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
IDEAL SAGLIK HIZMETLERI HASTANESİ
İZMİR KENT HASTANESİ
MEMORIAL ÇAĞLAYAN
KONYA MEVLANA HASTANESİ
MEMORIAL HASTANESİ ATAŞEHİR
MEDİCİNE HASTANESİ ANTALYA
MEDICAL PARK - ACARKENT İSTANBUL
MEDİCANA HASTANESİ KONYA
ACIBADEM ÜNİVERSİTE HASTANESİ
GAZİANTEP MEDICAL PARK HASTANESİ
ADNAN AYDINER ONKOLOJİ MERKEZİ
SİVAS ÖZEL ANADOLU HASTANESİ
MEDICAL PARK HASTANESİ FATİH
MEDICAL PARK HASTANESİ - İZMİR
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
UZMAN DİŞ HASTANESİ
İZMİR ÇİĞLİ ÖZEL KENT HASTANESİ
KIZILASLAN HASTANESİ
PENDİK ERSOY HASTANESİ İNŞAATI
ODAK HASTANESİ DENİZLİ
100.YIL HASTANESİ - ANKARA
DR. AHMET HASTANESİ - KURTKÖY
GAZİ HAST HEMATOLOJİ-ANKARA
MARMARİS AHU HETMAN HASTANESİ
MD CLINIC - CİSİL İNŞ. -MERSİN
PAMUKKALE ÜNİV. YENI HASTANE PROJELERİ
GELİŞİM HASTANESİ İSKENDERUN
MEDICAL PARK KIZILAY - ANKARA
HAKKARİ ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ
GÖZDE HASTAHANESİ MALATYA
ÖZEL TORBALI HASTANE PROJESİ
BAŞKENT HASTANESİ YENİLEME - ADANA
YAŞAM HASTANESİ ANTALYA
DORUK HASTAHANESİ PROJESİ - BURSA
TEKİRDAĞ ÖZEL ÇERKEZKÖY HASTAHANESİ
ACIBADEM HASTANESİ
ACIBADEM DEVLET HASTANESİ
AKDENIZ ÜNIVERSITE HASTANESİ
ANADOLU VAKFI HASTANESİ
BAŞKENT HASTANESİ
FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
İTALİAN HASTANESİ
İZNİK DEVLET HASTANESİ
KENT HASTANESİ
MEDICANA MEDICAL CENTER, ANKARA
OSMANCIK POLİKLİNİK
TRİO HASTANESİ
YEDİTEPE ÜNV. İSTEK HASTANESİ
YENİ SEVGİ HASTANESİ
DENİZLİ ERPA SAĞLIK HASTANESİ
MEDICAL PARK LİV HASTANESİ
ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ
İDEAL SAĞLIK HİZMETLERİ HASTANESİ
SİVAS ÖZEL ANADOLU HASTANESİ
MEDICAL PARK

KASTAMONU
GAZİANTEP
İSTANBUL
SAMSUN
İSTANBUL
KONYA
İSTANBUL
KAYSERİ
SAMSUN
GAZİANTEP
KAYSERİ
İSTANBUL
İSTANBUL
MERSİN
ANKARA
İSTANBUL
TOKAT
İSTANBUL
BİLTLİS
İSTANBUL

KASTAMONU DEVLET HASTANESİ
MERVEŞEHİR HASTANESİ
KOÇ ÜNİ TIP FAK 2. ETAP BAYRAMPAŞA
MEDİCAL PARK
SARIYER HASTANE PROJESİ - YDA&AYIK İNŞ
MEDOVA HASTANESİ
ÖZEL REYAP HASTANESİ ESENYURT
ERCİYES KARTAL HASTANESİ
LIV HOSPITAL
PRİMER HASTANESİ GAZİANTEP EK BİNA
FARM OFFİCES KAYSERİ GÖZ HASTANESİ
ACIBADEM HASTANELERİ MASLAK
ACIBADEM HASTANESİ TAKSİM
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KENTİ
İSTANBUL YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
AVRASYA HASTAHANESİ GOP
400 YATAKLI TATVAN HASTANESİ
ÖZYURT AŞ. LIV HOSPITAL BAHÇEŞEHİR

IRAQ
IRAQ
IRAQ
MOROCCO
MOROCCO
MOROCCO
MOLDOVA

BASRAH STATE HOSPITAL
KERBELA STATE HOSPITAL
TILLA STATE HOSPITAL
MARRAKECH POLYCLINIQUE
CHU OUJDA
HOPITAL LALLA MERIEM
MEDICAL SURGICAL CENTRE OF THE
REPUBLICAN CLINICAL HOSPITAL OF R.M.
DAĞ IRAK HOSPITAL
MTN HOSPITAL
NORTH JEDDAH
ALHAREEQ
ALKHARJ
ALKHARJ PSY
KHAMIS MUSHAIT
AL AMAL ONCOLOGY HOSPITAL
SKILLED NURSING FACILITY FOR HMC
BIOBANK FACILITY AT HMC
THE ROYAL HOSPITAL
KANOO MEDICAL CENTER
ERBIL PARALYSIS AND INJURY HOSPITAL
HOPITAL OUARZAZAT

IRAQ
AZERBAIJAN
S.ARABIA
S.ARABIA
S.ARABIA
S.ARABIA
S.ARABIA
QATAR
QATAR
QATAR
BAHRAIN
BAHRAIN
IRAQ
MOROCCO
UNITED EMIRATES
ABU DHABI
AL MAFRAQ HOSPITAL
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Tips - Bathrooms
Püf Noktaları - Banyo
CERAMIC SANITARYWARE
• The products should be protected adequately
against damages during handling and storage.
• The products should be stored in a closed
area to prevent cracking due to frost effect of
being filled with water.
• Foreign materials (mortar, lime, fabric towel,
paper towel, cigarette end, etc.) that will clog
the flush channels should not be thrown in WC
pans, squatting pans and urinals.
• The ceramic surfaces should be cleaned
regularly by using liquid cleansers not
containing acid and abrasive materials, for
protecting the ceramic surfaces against stains
caused by residues and foreign materials
coming from in-building installation, water
tank and utility water.
• Permanent stains will occur on the ceramic
surfaces which are not cleaned for a long time.
• Ceramic surfaces should not be cleaned with
cleansers containing acid and abrasive powder
or with hard cleaning cleaners (wire, sponge,
etc.)
• Ceramic products should not be exposed to
thermal shocks (pouring extremely hot water).
• Sweating may occur on the outer surface of
the cistern due to the difference between the
temperature of the water inside the cistern and
the ambient temperature. It is recommended
to dry the water droplets regularly.
• With respect to sinks: Kitchen sinks are
designed in a way to be durable and to meet
the intended use. Therefore, the user will
be responsible for the improper use of the
sink. The users should observe the terms for
maintenance and use to extend the lifetime
of the product and to maintain its first day
appearance. Kitchen sinks may be damaged
in case of strong applications. It should be
avoided to drop any object on the sink. When
using such objects, any material decreasing
the impact should be located on the waste set
or into the bowl. Attention should be paid to
prevent abrasion (scratch, breaking of particles,
etc.) effect to be caused by the objects on
the bottom of bowl or outer edge of the sink.
Its contact with materials such as strong
chemicals, metal cleaners, brush cleaners and
paint removers should be avoided as they will
affect the surface quality. Its contact with very
hot utensils should be avoided (use suitable
hot pad).
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MINERALCAST
• All standard cleaning materials can be used
with the products. Abrasive cleaning materials
should not be used.
• To wipe the Mineralcast surfaces, soft,
cottontextured clothes are recommended for
use.
• Attention should be paid to assure that the
water temperature never exceeds 65 degrees
during use.

SHOWERING AREAS
• The cleaning of bathtubs and shower trays
should be done using a liquid bathroom
cleaner or lime remover and a soft cloth and
warm water after every use. Otherwise, the
soap products, dirt and limewater that did not
melt form a thin layer on the acrylic.
• To clean the products, muriatic acid, abrasive
detergent, soft soap and harsh/ scratching
cleaning sponge should absolutely be avoided.
• For the shower trays, the flush cover should
be opened to remove the dirt deposited in
the bowl. If the clog cannot be removed after
using a drain opener, the VitrA Authorized
Service should be contacted.
• For the wall-to-wall battery installations used
in bathtubs, the output end of the battery
should be minimum 15 cm long. The side
surface inclination of a bathtub due to its side
thickness and model should be taken into
account. Using a battery with a short output
end results in water splash and it prevents
using a bucket for filling it with water.

FAUCETS
• The products operate at a city water pressure
that is between 0.5-5 bars.
• It is recommended that a filter be used at the
inlet of plumbs to prevent debris and foreign
materials in the water installation. The filters
of angle valves should be cleaned periodically
(monthly).
• The aerators of fittings should be cleaned
periodically (monthly).
• The recommended temperature for use as per
standards is 65 °C. It is not recommended to
use water above this temperature.

• In case of a danger of frost that may emerge
if the ambient temperature of products
falls below +5 °C, the water inflow should
be stopped at the main inlet, the water
in the plumbing should be completely
drained, aerators removed and faucets left in
openposition.
• The air trapped in the pipes may be
compressed and go above the standard
plumbing pressure as the water is supplied
again to the system following water cuts. To
protect the products against this impact, a
pressure-reducing valve should be placed on
the main inlet.
• Acid-containing, lime-removing liquids,
muriatic acid and dust removers, bleach,
detergents containing sulfuric acid, nitric
acid, hydrochloric acid and others or lime
remover/decalcifier, chlorine-based bleaching
agents, vinegar and vinegar acid should not
be used since they harm the coating of the
product. If such chemical materials are used
for general cleaning in the place of your faucet,
the area should be aired well and the faucets
should not be subjected to the vapor of these
chemicals. While cleaning the faucet, materials
with abrasive/ scratching effects such as wire
wools and hard cleaning sponges should
not be used. The faucet surfaces should be
cleaned with a soft cloth and soapy water and
they should then be dried. To remove lime,
persistent dirt residues that will occur on your
faucet in the long term, you are recommended
to use the cleaning product Maratem 209.
• If there is need for a part replacement due to
failures outside the scope of warranty, original
VitrA spare parts should be used for product
performance purposes.
• Since the faucets with even surfaces would
have more water remaining on their surfaces
as compared to inclined faucets, they should
be cleaned and dried more often.
• The products should not be subjected to
ultraviolet and sun lights for a long time as it
may cause yellowing/discoloration problems
in polished products.

SSG

INFINIT

• Ürünler, taşıma ve depolama sırasında yeterli
koruma altına alınmalı ve darbelerden korunmalıdır.
• Ürünler içine su dolarak don etkisiyle
çatlamaması için kapalı alanda muhafaza
edilmelidir.
• Klozet, helataşı ve pisuvarların hazne içerisine
sifonlarını tıkayacak yabancı maddeler (harç,
kireç, bez havlu, kağıt havlu, sigara izmariti, vb)
atılmamalıdır.
• Bina içi tesisat, su deposu ve şebekesuyundan
gelen tortu ve yabancı maddelerin seramik
yüzey üzerinde leke bırakmaması için düzenli
olarak asitli ve aşındırıcı malzeme içermeyen sıvı
temizlik maddeleri ile temizlenmelidir. Uzun süre
temizlenmeyen seramik yüzeylerde kalıcı izler
oluşabilir.
• Asitli ve aşındırıcı toz içeren temizleyiciler veya
sert temizlik araçları (tel, sünger, vb.) ile seramik
ürünler temizlenmemelidir.
• Seramik ürünlerin termal şoklara (çok aşırı sıcak
su dökülmesi) maruz kalmamaları sağlanmalıdır.
• Rezervuar içerisindeki su ile ortam sıcaklığı
arasındaki farklılık nedeniyle rezervuarın dış
yüzeyinde terleme oluşabilir. Düzenli olarak su
damlacıklarının kurulanması tavsiye edilmektedir.
• Eviyeler için: Mutfak eviyeleri dayanıklı olacak
şekilde ve kullanım amaçlarına uygun bir
şekilde tasarlanır. Bu nedenle kullanıcı eviyenin
amacının dışında yanlış kullanılması durumunda
sorumluluk taşır. Kullanım ömrünün uzatılması
ve yeni görünümün devamının sağlanması için,
kullanıcılar bakım ve kullanım şartlarına uymalıdır.
Sert bir işlem uygulandığında, mutfak eviyeleri
zarar görebilir.Eviyenin üstüne herhangi bir cisim
düşürülmesinden kaçınılmalıdır. Bu tip cisimler
kullanılırken, süzgeç üzerine veya hazne içine
darbeyi azaltıcı bir malzeme yerleştirilmesi
önerilir. Cisimlerin eviyenin hazne tabanında
veya dış kenarında yaratacağı aşındırma (çizik,
parça kopması, vb.) etkisini önlemek için özen
gösterilmelidir. Yüzey kalitesini etkileyeceğinden
dolayı kuvvetli kimyasallar, metal temizleyiciler,
fırça temizleyiciler ve boya sökücü gibi
malzemelerle temasından kaçının. Çok sıcak kaplar
ile temasından kaçının (uygun altlık kullanın).

• Standart tüm temizlik malzemeleri ürünlerle
beraber kullanılabilir. Aşındırıcı temizlik malzemeleri
kullanılmamalıdır.
• Mineraldöküm yüzey silinirken yumuşak, pamuk
dokulu bezlerin kullanılması önerilir.
• Kullanım sırasında su sıcaklığının 65 dereceyi
geçmemesine özen gösterilmelidir.

YIKANMA ALANLARI
• Küvet ve duş teknelerinin temizliği
her kullanımdan sonra sıvı bir banyo temizleyicisi
veya kireç çözücü ve yumuşak bir bez ve ılık su ile
yapılmalıdır. Aksi halde erimeyen sabun ürünleri,
kirler ve kireçli su akrilik üzerinde ince bir tabaka
oluşturur.
• Ürünlerin temizliğinde tuz ruhu, aşındırıcı
deterjan, arap sabunu ve sert/çizici temizlik
süngeri kullanılmamalıdır.
• Duş teknelerinde sifon kapağı açılarak tas
içinde biriken kirler temizlenmelidir. Lavabo aç
kullandıktan sonra tıkanıklık çözülmüyorsa
VitrA-Artema Yetkili Servisi aranmalıdır.
• Küvetlerle kullanılan duvardan batarya
uygulamalarında bataryanın çıkış ucu
minimum 15 cm uzunluğunda olmalıdır.
Küvetin kenar kalınlığı ve model itibariyle
göstereceği yan yüzey eğimi dikkate alınmalıdır.
Kısa çıkış ucu olan batarya kullanımı su
sıçramasına neden olur ve su doldurmak amacı ile
kova kullanımına engeldir.

ARMATÜRLER
• Ürünler 0,5-5 bar arasındaki şebeke suyu
basıncında çalışmalıdır.
• Su tesisatından gelebilecek tortu ve
yabancı maddelerin önlenmesi için tesisat
girişlerinde filtre kullanılması tavsiye edilir.
Ara muslukların filtreleri belirli aralıklarla
(aylık) temizlenmelidir.
• Armatürlerin perlatörleri belirli aralıklarla
(aylık) temizlenmelidir.

• Standartlara göre tavsiye edilen kullanım sıcaklığı
maksimum 65°C’dir. Bu sıcaklığın üzerinde su
kullanımı tavsiye edilmemektedir.
• Ürünlerin kullanıldığı ortam ısısının
+5°C’nin altına düşmesiyle ortaya çıkabilecek
donma tehlikesi halinde; ana
girişten su kesilmeli, tesisattaki su tamamen
boşaltılmalı, perlatörler sökülmeli ve armatür açık
konumda bırakılmalıdır.
• Su kesintileri sonrası, suyun tekrar sisteme
verilmesi sırasında borularda kalan hava sıkışarak
standart tesisat basıncının üzerine çıkabilir.
Ürünleri bu darbeden korumak için ana giriş
üzerine basınç düşürücü valf konulmalıdır.
• Ürünün kaplamasına zarar verdiği için temizlik
amaçlı asit içerikli, kireç sökücülü sıvılar,
tuz ruhu ve toz temizleyiciler, çamaşır suyu,
içeriğinde sülfürük asit, nitrik asit, hidroklorik
asit ve diğer asitler ile kireç sökücü/çözücü,
klor bazlı ağartıcı içeren deterjanlar, sirke ve
sirke asidi gibi malzemeler kullanılmamalıdır.
Armatür ve aksesuarlarınızın bulunduğu
mekanda genel temizlik amacıyla bu tip kimyasal
malzemelerin kullanılması durumunda ortam çok
iyi havalandırılmalı, armatürler bu kimyasalların
buharına maruz bırakılmamalıdır. Armatür ve
aksesuarlarınızı temizlerken bulaşık teli, sert
temizlik süngeri gibi aşındırıcı/çizici etkisi olan
malzemeler kullanılmamalıdır. Armatür ve
aksesuar yüzeyleri yumuşak bir bez ve sabunlu
su kullanılarak temizlenip kurulanmalıdır. Uzun
dönemde armatürünüzün üzerinde oluşacak kireç,
kalıcı kir kalıntılarının giderilmesi için Maratem 209
temizlik ürününü kullanabilirsiniz.
• Garanti kapsamı dışında kalan arızalarda parça
değişimi gerekiyor ise ürün performansı açısından
orijinal Artema yedek parça kullanılmalıdır.
• Düz yüzeylere sahip armatürlerin üzerinde
eğimli armatürlere göre daha fazla su birikintisi
kalacağı için daha sık temizlenmesi ve kurulanması
gerekmektedir.
• Boyalı ürünlerde sararma/solma problemine yol
açabileceğinden ürünlerin uzun süre ultraviyole
ve güneş ışınlarına maruz bırakılmaması
gerekmektedir.
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TILES
• Ceramic tiles offering aesthetics and hygiene
in a combination maintain their functions
for long years thanks to their durability. Not
all the ceramic tiles have the same technical
properties. Therefore, competent persons must
be consulted for the selection of the tiles that
will be suitable for the characteristics of the
surface of application; otherwise unaware
selections may cause troubles.
• Floor tiles are resistant to frost. They can be
used on the floor and wall, indoor and outdoor.
Usage areas of the glazed tiles vary according
to their wear rating (PEI).
• Porcelain tiles have high levels of frost
resistance, breaking and bending strength.
They are suitable for use on the floor, wall,
outdoor and indoor and can easily be used
on intense traffic floors. They are available in
various types as glazed and unglazed.
• Wall tiles should only be used on the walls
and indoor spaces.
• An important point to be considered for all
tiles is the caliber and color code numbers
of the tiles. By its very nature, size of the
ceramic changes after being fired in the kiln.
It may have a tolerance of +0.6% according
to the standards. Therefore, tiles are packed
according to their sizes and their caliber
numbers are written on the packages. Tiles
with the same caliber number should be laid in
the same place, so size differences will not be
encountered. Again by the nature of the glaze
used on the tile, different color shades may
appear during firing. As the caliber number,
the color shade numbers are also written on
the package and it is recommended to lay tiles
in the same color shades in the same place in
order to prevent differences in color shades.

CLEANING AFTER FLOORING
• The workman laying the tiles must, after
applying the joint compound, wipe the joint
compound layer on the tile surface with a
damp-dry sponge when it starts to get dry,
without letting it to become rigid on the
surface. Detailed cleaning should be carried
out when the joint compound is fully set (24
hours). During this process, cleaning water
should be changed per 2 m2, for mosaic type
smaller size tiles per 1 m2. At the end of
the cleaning the purpose is to allow the tile
surface to reflect the surface cleanliness that
the tile has when first taken from the box,
and the joint compound to reflect the exact
color chosen for the joint compound. This
requirement is not applicable for the products
undergone Protect application.
• In case the residues of the joint compound
become rigid on the tile surface, the dirt that
will settle on such areas will make cleaning
of the surface harder. The surfaces in such
situation can be cleaned only with special
chemicals (VitrA Fix Net or VitrA Fix P11). Such
special cleaners must be definitely used as
specified by VitrA Fix Building Chemicals in
the product labels and technical documents.
During the cleaning process after flooring, tile
surfaces should be rinsed with a sufficient
amount of water.
• Tiles with a sensitive surface (metallic
surfaces, etc.) are not resistant against acidic
cleansers (bleacher, hydrochloric acid). They
should be cleaned only with water and neutral
cleansers (such as dishwashing liquids).
• If installation and construction is carried on in
the same place after the flooring and cleaning
of tiles, tile surfaces should be protected (by
covering with plastic film, cardboard/carton).

CLEANING OF VITRA PROTECT MATERIAL

PERIODIC CLEANING
• The frequency of the cleaning to be carried
out regularly may vary as weekly, daily or a few
times a day depending on the contamination
potential on the area of flooring and the
surface characteristics of the tile.
• The tiles should be cleaned regularly through
vacuuming (vacuum cleaner) and washing with
water.
Also, cleansers may be used depending on
the contamination load and surface. The

Polished porcelain tiles are coated with VitrA
Protect technology as a protection against
contamination, the opaqueness on the surface
is caused by the protective material applied
and the glossy appearance of the tiles will be
restored by cleaning the surface after flooring
and joint compound application. Glossy
surfaces are obtained again by cleaning the
surface after joint compound application.
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contaminated water remaining on the surface
after cleaning with water should be removed
by washing with clean water. Such rinsing
process will prevent dirt remaining on the
surface after drying of the tiles. Tile surfaces
may also be cleaned by using a clean dry cloth.
• Large-scale areas may be cleaned by using
machines with rotating, cylindrical brushes.
When using such machines, appropriate speed
should be set and the water-detergent mixture
should be allowed to function on the surface.
Then, rinsing process should be completed by
using clean water. The place should not be put
into use before the floor gets dry.
• Foreign matters may sometimes cause spots
on the tile surface. In such situations, cleaning
should be carried out by using a cleanser
suitable for the characteristics of the spots.
• When cleaning tiles with a sensitive surface
(such as metallic surface, only water and
neutral detergents (dishwashing liquids)
should be used and the effect of the chemical
should be tested on a small area before
cleaning.
• Cleansers containing hydrofluoric acid should
never be used due to the risk of decomposition
of the ceramic surface. Please check the
content of the material you use for cleaning.
• Cleaning processes to be carried out with
abrasive equipment should be avoided as they
will negatively affect the anti-slip properties of
the tile.
• Some cleansers may cause a film layer on
the tile surface. Since such layer will cause
contamination of the tile and make the surface
slippery, such type of cleansers (such as
general floor cleansers providing extra shine)
should not be used.

KAROLAR

DÖŞEME SONRASI TEMİZLİK

• Estetik ve hijyeni bir arada sunan karo
seramikler dayanıklılıkları sayesinde uzun yıllar
boyunca fonksiyonlarını korurlar. Teknik özellikleri
bakımından tüm karo seramikler aynı değildir. Bu
nedenle uygulama yapılacak yüzeyin şartlarına
uygun olacak karonun seçimi için mutlaka yetkili
kişilere danışılmalıdır, aksi takdirde bilinçsizce
yapılan tercihler büyük problemlere yol açabilir.
• Yer karoları dona karşı dayanıklıdır. Yer ve duvarda,
iç ve dış mekanlarda kullanılabilirler. Sırlı yer
karoların aşınma değerlerine (PEI) göre kullanım
alanları da farklılık gösterir.
• Porselen karoların dona dayanıklık seviyeleri,
kırılma ve eğilme mukavemetleri çok yüksektir.
Yer, duvar, iç ve dış mekan kullanımına uygun
olup yüksek trafikli zeminlerde de rahatlıkla
kullanılabilirler. Sırlı ve sırsız olarak farklı çeşitleri
mevcuttur.
• Duvar karoları sadece iç mekanlarda ve
duvarlarda kullanılmalıdır.
• Tüm karolarda dikkat edilmesi gereken önemli bir
husus karoların kalibre ve renk tonu numaralarıdır.
Seramik doğası gereği pişme süreci sırasında
fırından aynı ölçülerde çıkmaz.
Standartlara göre +%0,6’lık bir toleransa sahip
olabilir. Bu sebeple ölçülerine göre karolar farklı
paketlenir ve kalibre numaraları paketin üzerine
yazılır. Aynı mekan içinde aynı kalibre numarasına
sahip olan karolar döşenmelidir ki ebat farklılıkları
yaşanmasın. Yine seramik üzerinde kullanılan
sırın doğası gereği pişme sırasında farklı renk
tonları oluşabilir. Aynı kalibre numarasında olduğu
gibi renk tonu numaraları da paket üzerinde
belirtilir ve aynı mekan içinde renk tonu farklılıkları
yaşanmaması amacıyla aynı renk tonuna sahip
karoların döşenmesi tavsiye edilir.

• Karoları döşeyen usta, derz dolgusunu verdikten
sonra karo yüzeyinde oluşan derz film tabakasını,
kurumaya başladığı anda, mutlaka hafif nemli bir
sünger ile temizlemeli, yüzeyde sertleşmesine
izin vermemelidir. Detaylı temizlik, derz dolgu
malzemesi tam prizini aldıktan sonra (24 saat)
yapılmalıdır. Bu işlem sırasında en az her 2 m2’de,
mozaik tipi daha küçük ebatlı karolar için ise her
1 m2’de temizlik suyu değiştirilmelidir. Temizlik
sonunda amaç; karo yüzeyinin, kutudan çıktığı
anda sahip olduğu yüzey temizliğine ve derz
dolgunun seçilen rengi tam olarak yansıtmasını
sağlamaktır. Bu koşul, Protect uygulaması yapılan
ürünler için geçerli değildir.
• Karo yüzeyinde derz dolgu kalıntılarının
sertleşmesi durumunda, bu bölgelere tutunacak
kirler, karo yüzeylerinin temizlenmesini
zorlaştıracaktır. Bu durumdaki yüzeyler ancak
özel kimyasallarla (VitrA Fix Net veya VitrA Fix
P11 gibi) temizlenebilir. Bu tip özel temizleyiciler,
mutlaka VitrA Fix Yapı Kimyasalları tarafından ürün
etiketlerinde ve teknik föylerde belirtilen şekilde
kullanılmalıdır. Döşeme sonrası temizliklerde, karo
yüzeyleri yeterli miktardaki suyla durulanmalıdır.
• Yüzeyi hassas karolar (metalik yüzeyliler vb.),
asidik temizlik maddelerine (çamaşır suyu,
tuz ruhu) karşı dayanıklı değildir. Yalnızca su ve nötr
temizlik malzemeleri ile (sıvı bulaşık
deterjanları gibi) temizlenmelidir.
• Karolar döşendikten ve temizlendikten sonra
mekanda montaj ve inşaat devam ediyorsa,
karo yüzeylerinin korunmaları (plastik örtü, karton/
mukavva serilmesi) gerekir.

VİTRA PROTECT MALZEME TEMİZLİĞİ
Parlatılmış porselen karolar kirlenmeye karşı
önlem olarak VitrA Protect teknolojisi ile kaplanmış
olup, yüzeyde görülen matlık uygulanan koruyucu
malzeme sebebiyledir ve karoların döşeme ve derz
uygulama sonrası yüzey temizliğinin yapılmasıyla
parlak görüntüsüne kavuşacaktır. Döşeme sonrası
karo yüzeyleri derz sonrası temizlik sırasında
parlaklığına kavuşur.

kirli su, yeterli miktarda temiz su kullanılarak
giderilmelidir. Bu durulama, karolar kuruduğunda
yüzeyde kalabilecek kirliliği önle yecektir. Ayrıca,
karo yüzeyleri temiz bir kur u bez kullanılarak da
silinebilir.
• Büyük ölçekli alanlar döner, silindirik fırçalı
makinelerle temizlenebilir. Bu tip makinelerde
uygun hız ayarı yapılarak, su-deterjan karışımının
yüzeye işlemesi sağlanmalıdır. Daha sonra
temiz su kullanarak durulama tamamlanmalıdır.
Zemin kurumadan kullanıma açılmasına izin
verilmemelidir.
• Zaman zaman yabancı maddeler karo yüzeyinde
leke bırakabilir. Böyle durumlarda lekenin
özelliğine uygun bir temizleyici kullanılarak temizlik
yapılmalıdır.
• Hassas yüzeyli karolar (metalik yüzey gibi)
temizlenirken, yalnızca su ve nötr deterjanlar
(sıvı bulaşık deterjanı) kullanılmalı ve temizlik
öncesi kimyasalın yüzeye etkisi küçük bir alanda
denenmelidir.
• Hidroflorik asit içeren temizleyiciler, seramik
yüzeyi parçalama riskinden dolayı kesinlikle
kullanılmamalıdır. Temizlik için kullandığınız
malzemenin içeriğini kontrol ediniz.
• Aşındırıcı ekipmanlarla yapılacak temizlik
işlemlerinden, karonun kaymazlık özelliklerini
olumsuz yönde etkileyeceği için kaçınılmalıdır.
• Bazı temizlik malzemeleri, karo yüzeyinde film
tabakası bırakabilmektedir. Bu tabaka, karonun
kirlenmesine ve yüzeyin kayganlaşmasına neden
olacağından dolayı, bu tip temizleyiciler (ilave
parlaklık veren genel zemin temizleyicileri gibi)
kullanılmamalıdır.

PERİYODİK TEMİZLİK
• Düzenli olarak yapılacak temizliğin sıklığı,
karonun döşendiği yerdeki kirlenme potansiyeline
ve karonun yüzey özelliğine bağlı olarak haftalık,
günlük veya günde birkaç kez olacak şekilde
değişebilir.
• Karolar düzenli olarak, vakumlama yöntemiyle
(elektrik süpürgesi) ve suyla yıkanarak
temizlenmelidir.
Ayrıca, kirlenme yüküne ve yüzeyine bağlı olarak
temizlik malzemeleri de kullanılabilir. Suyla temizlik
yapıldığında, yüzeyde kalan
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