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Biz, banyoların en doğal ve
insani yaşam alanları olduğuna inanıyoruz. 

Bu yüzden banyolara hiç durmadan 
yatırım yapıyoruz.



Tasarımcı iş birlikleri 
VitrA, dünya çapında tanınan endüstriyel 
tasarımcılarla çalışıyor. Kendi 
alanında en yetenekli tasarımcılarla 
yapılan iş birlikleri tamamen özgün 
ürün koleksiyonları ve yeni banyo 
deneyimlerine dönüşüyor.

Mükemmelliğe giden yol
Türkiye ve Rusya’daki en ileri
teknolojilerle donatılan yedi üretim
tesisi, en yüksek standartlarla sofistike
tasarımlara hayat verirken, VitrA’nın
ekolojik ayak izini de sürekli olarak
azaltıyor.

Geleceği şekillendiren teknolojiler 
VitrA, güçlü bir mühendis ekibiyle Ar-Ge 
çalışmalarını gerçekleştirdiği VitrA 
İnovasyon Merkezi’nde, yeni çözüm ve 
teknolojilerle banyo sektörüne öncülük 
ediyor.

Dünyada VitrA 
VitrA’nın seçkin banyo tasarımları, 
75’ten fazla ülkede yaklaşık 2.000 satış 
noktasının yanı sıra, İstanbul, Londra, 
Köln, Moskova, Dubai, Mumbai ve Delhi 
gibi dünyanın önemli şehirlerindeki 150 
özel VitrA mağazasında kullanıcılarla 
buluşuyor.

Geleceğe sözümüz var.
VitrA, çevresel etkisini azaltmayı 
hedefleyen “Blue Life” ilkelerini üretim, 
tasarım ve yönetim felsefesi olarak 
benimsiyor ve uyguluyor.

Geliştirilmiş kişisel hijyen deneyimi 
VitrA, insan sağlığı konusunda sürekli 
araştırmalarının sonucunda, banyoda 
hijyen koşullarını geliştiren yeni 
teknolojiler sunuyor. Bu çözümler, 
kullanıcıların hijyen deneyimini yeni 
bir boyuta taşıyor.

İlham veren tasarım
Her şey tasarım ekibinin ihtiyaç, istek ve 
tercihleri anlamak için sorular sormasıyla 
başlıyor. VitrA’nın geniş ürün yelpazesi, 
tüm ihtiyaç ve beğenileri karşılamaya 
olanak tanıyan çekici kombinasyonlar 
sunuyor.

Bir bütün olarak banyo
İnsanların fiziksel ve duygusal 
ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için 
çalışan VitrA, banyoda olması gereken 
tüm bileşenleri üretmek için tasarıma 
yatırım yapıyor.



Doğayla uyumlu çalış, 
doğayı sev, doğayla kal. 
Seni asla yanıltmayacak.

“
”

Frank L loyd Wr ight



Değerli iş ortağımız,

Sürdürülebilir yönetim, üretim ve tasarım anlayışımız Blue Life 
doğrultusunda geliştirildiğimiz banyo çözümleri, projelerinize 
değer katmaya devam ediyor.

Doğal kaynakları koruma sorumluluğunu üstlenen VitrA ve 
Artema; yapılarda suyun en çok kullanıldığı alan olan banyolara 
yönelik çözümlerle, sürdürülebilir binalar tasarlamak isteyen 
mimar ve mühendislere rehberlik ediyor. Yeşil bina projelerinde 
LEED, BREEAM ve DGNB sertifikasyonları kapsamında; 
seramik sağlık gereci, tamamlayıcı ürünler, armatür ve 
duş sistemlerinden oluşan ürün kategorilerinde puan 
kazanılmasına katkı sağlıyor. 

Sürdürülebilir bir yaşamı birlikte oluşturabiliriz.
Çünkü mavi gezegenimizin geleceği, üstümüze vazife!

Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri



Yeşil binalar,
yeşil ürünler ve
su verimliliği

Sürdürülebilirlik; küresel iklim değişikliğiyle birlikte sıklıkla 
kullanılan kavramlardan biri olmuştur. Özellikle yapı 
sektöründeki çevre tahribatını minimize etmek ve doğal 
kaynakları korumak amacıyla, çevresel yaklaşımlar aracılığıyla 
çevre sorunlarını önleyecek uygulamalar ve çözümler 
önerilmektedir. Bu uygulamaların üreticiler tarafından 
benimsenmesi ve takip edilmesi ise en kritik konudur.
Bu kapsamda üreticilerin yönetim, üretim ve ürün özelinde 
geliştirdikleri sürdürülebilirlik çalışmaları önem kazanmaktadır.

Yapı sektöründe yaygınlaşmış ve takip edilen standartlardan 
biri yeşil bina derecelendirme sistemleridir. Ülkelerin 
geliştirmiş olduğu sertifikasyon sistemlerinden dünyada en 
yaygın olarak kullanılanları ise; ABD’de LEED, İngiltere’de 
BREEAM ve Almanya’da ise DGNB sertifikasyon sistemleri 
olduğu bilinmektedir. Bu noktada öncelikle “Yeşil Bina” 
kavramını doğru şekilde tanımlamak önemlidir. 

“Yeşil bina”, bir binanın yerleşiminden başlayarak tasarım, 
inşaat, işletme, bakım, yenileme ve yıkıma kadar olan tüm 
yaşam döngüsü boyunca, çevresel olarak sorumlu ve kaynak 
verimliliği olan projeler olması için entegre bir tasarım 
süreci gerektirir. Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde 
değerlendirme kriterleri değişse de temel hedeflerin aynı 
olduğunu bilmekteyiz. Hepsinin ortak hedefi yapılı çevrenin 
insan sağlığı ve doğal çevre üzerindeki genel etkisini azaltmak 
üzere tasarlanmış olmasıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
mimarların ve diğer yapı profesyonellerinin rolü ise oldukça 
kilit önem taşımaktadır. 

Bir projenin yeşil bina olarak tasarlanmasının çeşitli sebepleri 
vardır. Sıralanacak olursa öncelikle; 

• Yeşil bina sertifikasyonu, müşteriler, proje sahipleri, 
tasarımcılar ve kullanıcılar için sürdürülebilir inşaat 
uygulamalarını geliştirmenin ve tanıtmanın teşvik edici 
bir yoludur. 

Sürdürülebilirlik

Yeşil bina sertifikasyonunun faydaları

Yeşil bina sertifikasyon sistemi

Başak Erik
Sürdürülebilirlik Danışmanı 
ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım ve Danışmanlık



• Yeşil bina uygulamaları ile izolasyon sistemleri ile birlikte 
ısıtma ve soğutma maliyetleri azaltılabilir, karbondioksit 
ve birçok zararlı salınım en az seviyeye indirilebilir.

• Güneş enerjisinden faydalanabilir, su verimliliği 
sağlanabilir ve iç hava kalitesi arttırılabilir. 

Tüm bu uygulamaların takip edilmesi sonucunda bina 
değerinin arttığı, yatırımcılar için yatırımların geri dönüş hızının 
arttığı, firma prestijine ve müşteri bağlılığı, sosyal sorumluluk 
ve marka bilinirliğine katkı sağlandığı açıkça görülmektedir. 
Peki projenin yeşil bina olacağına karar verdikten sonra nerden 
başlamalı ve hangi adımlar takip edilmelidir? 

Dünya’da en yaygın olarak kullanılan yeşil bina sertifikasyonu 
olan LEED üzerinden örnek verilecek olursa; öncelikle proje 
paydaşları belirlenir. Proje özelliklerine göre hangi kategoride 
başvuruda bulunulması gerektiğine karar verilir. Bu kapsamda 
en sık sorulardan bir diğeri ise “Yeşil bina uygulamaları 
sadece yeni binalar için mi takip edilir?” sorusudur. Yeşil bina 
uygulamaları, yeni binalar haricinde mevcut binalar, 
iç mekanlar ya da yerleşkeler gibi daha büyük ölçekli çalışmalar 
için de takip edilebilmektedir. Proje türünün belirlenmesi 
akabinde proje için LEED hedeflerinin belirleneceği bir ön 
değerlendirme yapılır ve LEED çalışmalarının başlaması 
için proje LEED Online sistemine kaydedilir. LEED 
dokümantasyonu ve tasarım aşamasıyla birlikte süreç
başlamış olur. 

Proje durumuna göre tasarım ve inşaat süreçleri sırasıyla ya 
da birlikte takip edilebilir. LEED değerlendirme kriterleri olan 
önkoşullar ve tamamlanan krediler USGBC’ ye (Amerika Yeşil 
Binalar Konseyi) değerlendirme için gönderilir. 

LEED değerlendirme süreci tamamladıktan sonra, projenin 
kazandığı puanlara göre sertifikasyon düzeyi belirlenir ve 
LEED sertifikasyon süreci tamamlanmış olur.Bu aşamaların 
tamamlanmasıyla proje sahiplerine sertifikaları gönderilir.

Başvuru süreci

Kavramların farkı

Genelden özele doğru ilerleyecek olursak; proje boyunca takip 
edilen konular genel hatları ile yer seçimleri, sürdürülebilir 
araziler, su verimliliği, malzeme, enerjinin etkin kullanımı,  
iç hava kalitesi ve inovasyon konularıdır. 

Dünya’da enerji, su ve atık konularının daha fazla ele 
alınmasıyla birlikte ülkemizde de her geçen gün yeşil bina 
sayısı artmaktadır. Yeşil bina sayısının artmasına paralel olarak 
kavramaların birbirine karıştırıldığı görülmektedir. 

Biz danışmanlara göre bu konuda en çok karıştırılan konu ve 
kavramların “Ürünlerin LEED\BREEM\DGNB gibi sertifikaları 
aldığı” olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bahsedilen sertifikalar 
yalnızca yerleşkeler ve bina ölçeğinde alınabilen sertifikalardır. 
Dolayısı ile buradaki doğru söylemin “Yeşil binalara uygun 
sertifikalar” şeklinde olması gereklidir. Bu konu tamamen yeşil 
binanın alt bileşenlerinden biri olan ürün sürdürülebilirliği 
konusu ile ilişkilidir. 

Ürün sürdürülebilirliği konusunda ise yeşil binalara puan katkısı 
sağlayan sertifikalar bulunmaktadır. Sertifikaları sırayalacak 
olursak; üreticinin çevreye olan etkilerini şeffaf bir şekilde 
beyan ettiği Çevresel Ürün Beyanı (EPD), armatürün su tüketim 
değerlerini kullanıcıya sunduğu Avrupa Birleşik Su Etiketi ve iç 
hava kalitesi arttırabilmek amacıyla yapılan emisyon testlerinin 
beyanıdır. 

Yeşil binaların “Yeşil” olarak tanımlanabilmesi için inşaat 
sürecindeki uygulamalar kadar yapımında kullanılan 
malzemelerin çevresel performansına ve emisyonlarına 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Mimarların ve diğer yapı 
profesyonellerinin bu kriterler ışığında malzeme seçimlerini 
yapmaları beklenmektedir. 

Sertifikalı ürünlerin kullanımı yeşil bina sertifikasyonlarının 
(LEED, BREEAM, DGNB) takip edildiği projelere, çeşitli çevresel 
ve sağlıklı ürün özellikleri sayesinde farklı puan seviyelerinde 
katkı sağlar.



Yapı ürünleri özelinde tüm yeşil bina derecelendirme 
sistemleri malzeme üreticilerini, şeffaf olarak çevre etkilerini 
beyan etmelerine teşvik etmektedir. Çevresel Ürün Beyanı 
(Environment Product Declaration-EPD) olarak adlandırılan 
bu beyan yaşam döngüsü analizine dayanmaktadır. Bir başka 
deyişle ürünün hammadde çıkarımı, taşınması, üretimi, 
paketlenmesi hatta bertaraf edilmesi ile ilgili evrelerin 
çevresel etkilerini analiz eden bir sistemdir. Çevresel Ürün 
Beyanları (EPD) üreticilerin, üçüncü parti olarak adlandırılan 
bağımsız doğrulayıcı kuruluşlar tarafından onaylanmakta olup 
uluslararası pazarda tanınan ve geçerliliği olan belgelerdir. 
EPD’ye sahip yapı ürünlerinin kullanımı yeşil sertifikasyon 
sistemlerine puan katkısı sağlamaktadır.

Yaşamımızın %90’ını iç mekanlarda geçirdiğimiz göz 
önüne alındığında iç mekanlardaki hava kalitesinin insan 
sağlığı, konforu ve verimliliği açısından çok önemli bir kriter 
olduğu ortaya çıkmaktadır. İç mekanlarda kullanılan yapı 
malzemelerinin dışarıya vermiş olduğu kimyasallar oda 
sıcaklığında buharlaşarak havaya karışırlar, dolayısıyla hem 
bina kullanıcılarına ve hem de çevreye zarar vermektedir. 
İç hava kalitesini yükseltebilmek amacıyla binalarda 
kullanılan yapı malzemelerinin düşük VOC (uçucu organik 
bileşik) değerlerine sahip olması bu kapsamda uygulanan 
stratejilerden biridir. 



7

Yeşil binalarda değerlendirilen ana başlıklardan biri ise su 
verimliliğidir. Binalarda suyu etkin kullanabilmek için öncelikle 
kullanıcıların nerede ve ne kadar su tükettikleri hakkında 
bilgi sahibi olması beklenmektedir. Örneğin; konutlarda 
tüketilen su miktarları hesaplandığında, banyo ve tuvalette 
tüketilen su miktarının evde tüketilen toplam su miktarının 

%70 ’ini oluşturduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda; 
klozetlerin %30 ’luk bir harcamayla su tüketiminde başı çektiği 
görülmektedir. Bu oranı duşlar ve musluklar takip etmektedir. 
Bu nedenle enerji ve su tasarruflu sağlık gereçlerini kullanmak 
dünya kaynaklarını etkin kullanabilmek için oldukça kritik bir 
öneme sahiptir.

Su Verimliliği
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VitrA ve Artema’da
sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik; küresel iklim değişikliğiyle birlikte sıklıkla 
kullanılan kavramlardan biri olmuştur. Özellikle yapı 
sektöründeki çevre tahribatını minimize etmek ve doğal 
kaynakları korumak amacıyla, çevresel yaklaşımlar aracılığıyla 
çevre sorunlarını önleyecek uygulamalar ve çözümler 
önerilmektedir. Bu uygulamaların üreticiler tarafından 
benimsenmesi ve takip edilmesi ise en kritik konudur. 

Sürdürülebilirliği bir iş anlayışı olarak benimseyen VitrA ve 
Artema, çevre tahribatını en aza indirmek ve doğal kaynakları 
korumak amacıyla, çevresel yaklaşımlar aracılığıyla mevcut 
ve potansiyel sorunlarını önleyecek uygulama ve çözümler 
geliştiriyor. 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
imzalayarak çalışmalarını uluslararası bir taahhüt kapsamında 
kurumsallaştıran Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’nın gündeme gelmesiyle birlikte süregelen 
çalışmalarını bu yönde de geliştirmek için çalışıyor. 

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin doğal kaynakları koruma 
sorumluluğu, konutlar ve toplu kullanım alanları için sunulan 
ürünlerin tasarımında başlıyor. VitrA ve Artema’nın tasarım 
yaklaşımının temelinde, geliştirilen pisuvar, klozet ve armatür 
gibi ürünlerde kullanılan suyun azaltılması, dolayısıyla 
kişi başına taze su kullanımı, elektrik tüketimi ve karbon 
salınımında kritik oranlarda tasarruf yapılması yer alıyor. Bu 
anlayışla tasarlanan ürünler, iF Design, Plus X Design ve Good 
Design gibi dünyaca ünlü ödüllere sahip.

Tasarımda sürdürülebilirlik

2
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Eczacıbaşı Yapı Ürünleri, hammaddenin bilinçli kullanımını ve 
doğaya geri dönüşümünü sağlayan teknoloji yatırımlarıyla, 
doğal kaynakları koruma sorumluluğunu üretim aşamasında 
da gözetiyor. Kuruluş tüm tesislerinde sürekli geri dönüşüm 
sistemleri geliştirerek hammadde ve enerji kullanımlarındaki 
kaybı en aza indiriyor. Bu anlayışla geliştirilen projeler İstanbul 
Sanayi Odası (İSO), Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Çevre Dostu 
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) gibi kuruluşların yanı sıra, 
Avrupa Birliği Çevre Ödülü ve European Business Award for the 
Environment ödüllerine layık görülerek ulusal ve uluslararası 
başarılar elde ediyor.

VitrA ve Artema, UN Global Compact, İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği gibi gönüllü özel sektör 
platformlarında, geleceğe yön verenler arasında yer alıyor. 
Avrupa Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Federasyonu 
(FECS), Avrupa Seramik Sanayicileri Birliği (Cerameunie), 
Banyo Üreticileri Derneği (BMA) gibi uluslararası platformların 
yönetim kurullarında yer alan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, ayrıca, 
Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED) ve İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (İMSAD) üyesi olarak sürdürülebilirlik 
konusunda öncü konumunu devam ettiriyor.

Üretimde sürdürülebilirlik Yönetimde sürdürülebilirlik
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Yeşil binalar
Mavi gezegende yaşamı sürdürülebilir kılabilmek için 
oluşturulan doğayla uyumlu yeşil yapılar, beşikten beşiğe 
(cradle to cradle) yaklaşımıyla tasarlanıyor. Bu yapılar arazi 
seçiminden başlayarak planlama, tasarım, yapım, işletim, 
bakım, yenileme ve zamanı geldiğinde yıkım / yeniden 
kullanım aşamaları boyunca kaynakları verimli kullanan, 
topluma, çevreye ve kullanıcısına karşı duyarlı yapılar olarak 
değerlendiriliyor. 

Yeşil binalar, ekosistemlere duyarlı, bütçe dostu ve kullanıcıların 
sağlık ve konforunu düşünen yapılar olarak üç temel sistem 
üzerinde tasarlanır. Sosyal ve çevresel iklim verileri ve yöreye 
özgü koşulları dikkate alan bir sorumluluk anlayışıyla üretilir. 
İhtiyacı kadar doğal ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanan 
ve atık üretmeyen bu yapılar, enerji ihtiyacında tasarruflu 
ve yenilenebilir kaynaklara yönelmiş, çevresel etkileri düşük 
malzemelerin seçildiği, su verimliliği sağlayan çevreci, 
ekonomik ve sağlıklı binalardır.

Bu anlayış, yapı ürünleri sektöründe hizmet sunanlara, 
malzeme seçimi başta olmak üzere, mutfak ve banyo 
donanımı, yalıtım, havalandırma, atık yönetimi gibi konularda 
ihtiyaç sahiplerini aydınlatma ve yönlendirme konularında 
sorumluluk yükler.



5



6



7

Yeşil binalar ve
yapı ürünleri
Yeşil binalarda kullanılan yapı malzemeleri, yasal düzenleme 
ve standartların üzerinde performans sağlayacak şekilde 
tasarlanır. Bu sayede binaların kalitesi, enerji etkinliği, su 
tasarrufu, çevreye duyarlılığı ve iç ortam kalitesi artar ve toplam 
çevresel ayak izleri azalır. Yeşil binaların temel amaçlarından 
biri, su ayak izini azaltmak ve su kalitesini korumaktır. Daha az 
suyla yıkama yapan klozet, su harcamadan hijyen sağlayan 
pisuvar, kendi kendini temizleyen lavabo, tasarruflu armatür; su 
verimliliği sağlayan yapı ürünlerine örnek olarak sayılabilir.

Yeşil binalarda kullanılan yapı ürünlerinin sürdürülebilir 
özelliklere ya da çevre sertifikalarına sahip olması da 
önemlidir. Bu ürünlerin, çalışan sağlığı ve güvenliği, insan 
hakları, tehlike altındaki doğal kaynaklar gibi konularda sosyal 
sürdürülebilirliğe uygun üretim yapan kuruluşlar tarafından 
tedarik edilmesi tercih edilmelidir. Ürün yaşam döngüleri 
boyunca yapı ürünleri, kullanıcı sağlığını tehlikeye atmayacak 
şekilde seçilmelidir.
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Yeşil bina 
sertifikasyonları
Birçok ülke, belirli gereksinimlerden yola çıkarak yeşil 
binalar için çeşitli standartlar geliştirmiştir. Bunlar arasında 
uluslararası kapsamda en popüler olan LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), bina ve kent ölçeğinde 
çevresel sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini 
ortaya koyar. Diğer bir derecelendirme sistemi olan BREEAM 
İngiltere’de kurulmuş ve uluslararası standartlarını diğer ülkeler 
için de geliştirmiştir.  Tüm dünyada sürdürülebilirlik kavramı 
hızla benimsenirken, bu konuda kaliteye önem veren Almanya 
Sürdürülebilir Bina (Yeşil Bina) kapsamında DGNB (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen E.V.) adını verdiği sertifika 
sistemini geliştirmiştir. 

VitrA ve Artema, uluslararası sistemler olarak kabul gören 
LEED, BREEAM ve DGNB sertifikasyonları için farklı 
kategorilerde çözümler sunuyor.  

• Binaların çevreye olan etkilerini azaltmayı ve çevresel 
yararlarına göre tanınmasını sağlamayı

• Binalar için güvenilir, çevresel bir etiket sunmayı

• Yönetmeliklerde yer alan gereksinimlerden daha üstün 
ölçüt ve standartlar oluşturmayı

• Çevreye etkisi azaltılmış binaların faydaları konusunda 
mülk sahipleri, kullanıcılar, tasarımcılar ve işletmecilerin 
farkındalığını artırmayı, talebi teşvik etmeyi

• Pazarı binaların çevresel etkilerini en aza indirecek 
yenilikçi çözümler üretmek için teşvik etmeyi amaçlıyor.

™
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U.S. Green Building Council tarafından geliştirilen LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design | Enerji 
ve Çevre Tasarımında Liderlik), binaların çevreye etkisini 
değerlendiren ve dünya çapında kabul gören, 1998 yılında 
oluşturulmuş ABD kaynaklı bir sertifikasyon programıdır. LEED 
yeşil bina sertifikasyon programı, çevreye duyarlı ve insan 
sağlığı açısından kaliteli bir altyapıyla tasarlanan, inşa edilen ve 
yönetilen binaları değerlendiren bir derecelendirme sistemidir.

Tüm bina türleri için uygun olan LEED standartları, 9 farklı 
kategoride ele alınır: Bütünleşik süreç yönetimi, konum ve 
ulaşım, sürdürülebilir araziler, su verimliliği, enerji ve atmosfer, 
malzeme ve kaynaklar, iç mekan yaşam kalitesi, inovasyon ve 
bölgesel öncelik. Performansa göre 9 kategori kapsamında 
uygulamaya geçen kredilerden elde edilen toplam puana göre, 
binalar Platin, Altın, Gümüş veya Sertifikalı seviyesinde LEED 
Sertifika almaya hak kazanır.

Bütünleşik süreç yönetimi

Konum ve ulaşım

Sürdürülebilir arazi

Yeni binalar
BD+C: NC

İç mekanlar
ID+C:

Mevcut binalar
O+M

Su verimliliği

Enerji ve atmosfer

Malzeme ve kaynaklar

İç mekan yaşam kalitesi

İnovasyon

Bölgesel öncelik

v4 v4.1 v4 v4.1 v4 v4.1 

1

16

10

11

33

13

16

6

4

2

18

-

12

38

13

17

6

4

-

15

10

12

38

8

17

6

4

1

16

10

11

33

13

16

6

4

2

18

-

12

38

13

17

6

4

-

14

4

15

35

9

22

1

-

LEED

™
Platin Altın Gümüş Sertifikalı

80
+

60
-7

9

50
-5

9

50
-5

9

LEED sertifika seviyeleri
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VitrA ve Artema 
ürünleriyle LEED
VitrA ve Artema, LEED sertifikasyon sistemindeki su verimliliği, malzeme ve kaynaklar, iç mekan yaşam 
kalitesi ve inovasyon kategorileri için puan kazanılmasını sağlayan akıllı çözümler öneriyor.

Su verimliliği
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, tüketicilerin sürdürülebilir çözümlere kavuşması amacıyla, toplu kullanım alanları ve 
konutlardaki su kullanımını azaltmaya yönelik komple banyo çözümleri ve sertifikalı ürünler sunuyor. VitrA ve 
Artema, “iç mekanda su kullanımının azaltılması” kredisi kapsamında yeni binalarda 6, iç mekan projelerinde 
12, mevcut binalarda ise 15 puana kadar katkı sağlıyor.

Malzeme ve kaynaklar
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, üretim süreçlerinde sebep olunan çevresel etkileri “yaşam döngüsü analizi” 
ile ortaya koyarak Çevresel Ürün Beyanı (EPD) oluşturduğu için, LEED kategorilerinden “Çevresel Ürün 
Beyanları” kredisine 2 puana kadar katkı sağlıyor. Ayrıca ürün çözümleri için çok sayıda pazarda yerel üretici 
olarak kabul edildiğinden “Hammadde Kaynakları” kredisinden 2 puana kadar katkıda bulunuyor. 

İnovasyon
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ürünlerinin büyük çoğunluğu, inovatif teknolojileri veya tasarımlarıyla, “inovasyon” 
kategorisinde 1 puanlık katkı sağlıyor. Alman Standartları Enstitüsü LGA’dan dünyada ilk kez onay alan ve 
isteğe göre 2,5/4 litre suyla çalışan ekonomik klozet, susuz pisuvar ve özel geliştirilmiş 2,5/4 litre gömme 
rezervuarlarla kullanılan asma klozetler, inovatif çözümler arasında yer alıyor. Bu ürün gruplarıyla birlikte, 
rezervuar ve pisuvarlarda LEED’in baz su tüketim değerlerine göre %50 verimlilik sağlayarak “Sürdürülebilir 
Atıksu Yönetimi”nde inovasyon kredisinden 1 puan almaya katkıda bulunuyor.

Su verimliliği

6 puan

Malzeme ve 
kaynaklar

4 puan

İnovasyon

1 puan
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İngiltere merkezli BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method | Bina Araştırma Kuruluşu 
Çevresel Değerlendirme Metodu) sistemi, 1990 yılında dünyada ilk kez yapıların sürdürülebilirliğini değerlendirerek birçok yeşil 
bina sertifikasyon sisteminin temelini oluşturdu. Sürdürülebilir tasarımda en iyi örnekler için standartları belirleyerek, binaların 
çevresel performanslarının tanımlanmasında fiili bir ölçüm haline geldi. 

BREEAM standardı 10 sürdürülebilirlik kategorisini kapsar: Yönetim, sağlık ve konfor, enerji, ulaşım, su, malzeme, atık, arazi 
kullanımı ve ekoloji, kirlilik ve yenilikçilik. Bu kategoriler için ofis, AVM, endüstriyel yapılar ve evler gibi yapı türlerine göre; Avrupa, 
İngiltere ve Körfez Bölgesi gibi konumlara göre puan farklılıkları bulunur. BREEAM, binanın performansa dayalı tasarım, inşaat, 
tedarik ve operasyon süreçlerini değerlendirir. Performansa göre 10 kategoride kazanılan krediler; tek bir skor oluşturmak için 
“Geçer”, “İyi”, “Çok iyi”, “Mükemmel” ve “Olağanüstü” olarak belirlenmiş ölçekte toplanır.

BREEAM

Yönetim

Sağlık ve konfor

Enerji

Kazanılabilecek 
krediler

Bölüm
yüzdesi

Ulaşım

Su

Malzemeler

Atık

Arazi kullanımı ve ekoloji

Kirlilik

Yenilikçilik

20 12

21 14

34 19

11 8

9 6

14 12,5

13 7,5

5 10

7 6,5

10 10 Olağanüstü Mükemmel Çok iyi İyi Geçer

%
85

+

%
70

%
55

%
45

%
30

BREEAM sınıflandırması

10 kategori için BREEAM puanlandırma tablosu:
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VitrA ve Artema 
ürünleriyle BREEM
VitrA ve Artema, BREEAM sertifikasyon sistemindeki sağlık ve konfor, su ve malzemeler kategorileri için puan 
kazanılmasını sağlayan akıllı çözümler sunuyor.

Sağlık ve Konfor
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, mobilya çözümlerinde kullanılan uçucu organik bileşenlerin (UOB) düşük yayılımda 
olmalarını sağlayıp kullanıcıları için sağlıklı bir iç ortam oluşturarak “İç Mekan Hava Kalitesi” kategorisinde 1  
krediye kadar katkı sağlıyor.

Su
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, tüketicilerin sürdürülebilir çözümlere kavuşması amacıyla, toplu kullanım alanları 
ve konutlardaki su kullanımını azaltmaya yönelik sertifikalı ürünler sunuyor. VitrA ve Artema, daha az su 
tüketen armatürlerin kullanımını teşvik ediyor, hijyenden kaynaklanan su kaybını azaltıyor ve “su tüketimi” 
kategorisinde 6 krediye kadar katkı sağlıyor.

Alman Standartları Enstitüsü LGA’dan dünyada ilk kez onay alan ve isteğe göre 2,5/4 L suyla çalışan 
ekonomik klozet, susuz pisuvar ve özel geliştirilmiş 2,5/4 L gömme rezervuarlarla kullanılan asma klozetler 
inovatif çözümlerden bazılarıdır.

Armatür ürün gamında ise özel perlatör ve kartuş teknolojisiyle yüksek oranda su ve enerji tasarrufu sağlayan 
inovatif armatür ve el duşları bulunuyor.

Malzeme
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, üretim süreçlerinde verimli malzeme kullanımını teşvik ediyor. Ürün çözümleri için 
çok sayıda pazarda yerel üretici olarak kabul ediliyor. VitrA ve Artema, binanın tüm yaşam döngüsü içinde, 
çevresel etkileri az olan yapı malzemelerinin kullanılmasına ve temel yapı elemanlarından sorumlu edinilmiş 
malzemelerin seçimine olanak sağlıyor. Bunların sonucu olarak da “Çevresel Ürün Beyanı” kategorisinde 1 
kredi alınmasına katkı sağlıyor.

Uçucu organik
bileşenler

1 kredi

Su tüketimi

4 kredi

Malzemelerin
sorumlu 
edinimi

1 kredi
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DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen | Alman Sürdürülebilir Binalar Konseyi), kaliteye önem veren bir bakış açısı 
içeren, yapı planlaması ve değerlendirilmesi amacı ile Alman Yeşil Bina Konseyi ve Ulaşım, İnşaat ve Kentsel İlişkiler Birleşmiş 
Bakanlığı ortaklığında oluşturulmuş bir sistemdir. 

DGNB, beşikten beşiğe kavramını temel alan bir sürdürülebilirlik sistemi kurar. Binanın yaşam döngüsünü dikkate alarak ekonomi, 
arazi, çevre, yönetim, teknik ve sosyokültürel açıdan belirlenen 6 ana konusu bulunan değerlendirme, 40 kriterde binanın 
tasarımından yıkım ve tekrar kullanım aşamasına kadar tüm süreci kapsayan stratejileri kontrol eder. DGNB sisteminin en önemli 
özelliği, kalite kavramını diğer standartlara göre daha çok öne çıkartmasıdır.

DGNB

Çevresel nitelik

Kategori puanıAna kategori Kategori yüzdesi

Teknik kalite

DGNB Sınıflandırması

Platin Altın Gümüş Bronz

%
80

+

%
65

+

%
50

+

%
35

+

Toplam performans

Platin Altın Gümüş

%
65

%
50

%
35

Düşük performans

Sosyolültürel ve 
fonksiyonel eşitlik

Teknik kalite

Yönetim kalitesi

Arazi seçimi

Ekonomi

Çevresel nitelik

22

24

23

9

9

19

22.5

15

12.5

5

22.5

22.5
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VitrA ve Artema 
ürünleriyle DGNB
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, DGNB sertifikasyon sistemindeki çevresel nitelik kategorisi için puan kazanılmasını 
sağlayan akıllı çözümler sunuyor.

Çevresel nitelik
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, çevresel etkileri düşük olan yapı malzemeleriyle, binanın yaşam döngüsü boyunca 
kullanıcılarına, DGNB sertifikasyon sistemindeki “yerel çevreye etki” kategorisinde 3 puana kadar katkı 
sağlıyor. Daha az su harcayan armatürlerin kullanımını teşvik edip su tüketimini azaltarak “içme suyu talebi ve 
atık su hacmi” kategorisinde de 2 puana kadar katkı sağlıyor.

Yerel çevreye
etki

3 puan

İçme suyu
talebi ve
atık su hacmi

2 puan



Bütünsel kaliteyi bir farklılaşma aracı olarak benimseyen ve üretimin her aşamasında kaliteyi öne alan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, 
müşteri odaklılığı ve motivasyonu birincil hedefleri arasında görür. Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın öncülüğünü amaç 
edinerek kesintisiz gelişimi amaçlayan süreç yönetimini, kaliteyi ön planda tutan karar alma ve uygulama faaliyetlerini, toplamda ise 
hizmet kalitesinin geliştirilmesini kurum politikası olarak benimser. 

Bu amaçla 1993’te Bütünsel Kalite Yönetimi’ne geçen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Türkiye’deki seramik ve armatür sektörlerinin ilk 
kalite yönetim sistemi belgelerine sahip. Bütünsel kaliteyi yaratıcılığa ve yenilikçiliğe götüren bir araç olarak gören kuruluş, 1999’da 
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada finale kaldı. 2000 yılında ise EFQM | Avrupa Kalite Yönetimi 
Vakfı tarafundan, Avrupa’dan ödüle layık görülen ilk seramik sağlık gereçleri üreticisi oldu. VitrA İnovasyon Merkezi 2013-2017 
döneminde üst üste 5 kez cam ve seramik sektörünün en başarılı Ar-Ge Merkezi seçildi.

VitrA ve Artema’da kalite anlayışı

Sertifika ve ödüller

2018
• 76-250 Ar-Ge Personeli İstihdam Eden Ar-Ge Merkezleri birinciliği

2017
• VitrA İnovasyon Merkezi, Türkiye’nin en iyi 2. Ar-Ge Merkezi seçildi.

2015
• EPD - Çevresel Ürün Beyanı sertifikası alan ilk banyo mobilya üreticisi

2014
• 3. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nde Sürdürülebilirlik Teşvik Ödülü
• ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Ödülleri Büyük Ölçekli Kuruluşlar kategorisinde Teşvik Ödülü
• VitrA İnovasyon Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Haftası’nda, Verimlilik Projesi Ödülü
• Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri - Büyük Ölçekli Kuruluşlar, Taş - Toprak Sektörü
   kategorisinde Birincilik Ödülü
• Avrupa Birliği Çevre Ödülleri - Türkiye Programı, Blue Life bütünsel sürdürülebilirlik sistemiyle Yönetim
   kategorisinde Birincilik Ödülü
• Türkiye’den EU Business Awards for the Environment - Birincilik Ödülü alan ilk firma
• TSE Çift Yıldız Belgesi’ni tüm sektörler içerisinde ilk, armatür sektöründe alan tek üretici
• Türkiye’de TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası alan ilk armatür markası

2013
• Türkiye’de Avrupa Su Etiketi (European Water Label) alan ilk armatür üreticisi
• Türkiye’de EPD Tip III Çevresel Ürün Beyanı Sertifikası alan ilk armatür üreticisi
• Türkiye’de sektörün ilk Yeşil Banyo Çözümleri Kataloğu
• Armatür üretim tesisimiz için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

2012
• Dünyada EPD Tip III Çevresel Ürün Beyanı Sertifikası alan ilk seramik sağlık gereçleri üreticisi

2010
• Türkiye’de seramik sektörünün ilk TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

2008
• Seramik sağlık gereçleri üretim tesisi için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

1999
• Armatür sektöründe dünyada ikinci, Türkiye’de ilk ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

1998
• Seramik sektöründe Türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

1993
• Seramik ve armatür sektörlerinde Türkiye’de ilk ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri

16
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VitrA İnovasyon Merkezi
Banyolar için yeni malzeme, süreç ve teknolojileri araştıran, tasarlayan, geliştiren ve üreten VitrA İnovasyon Merkezi, yeşil binaların 
çevresel ayak izini azaltacak ve son kullanıcıları doğal kaynak tasarrufuna yöneltecek yenilikçi çalışmalar yürütüyor. Dünyadaki 
gelişmeleri ve kurum içi önerileri izleyerek, yenilikçi fikirleri zenginleştirmeyi ve artırmayı hedefleyen Merkez’de; nano teknoloji, 
elektronik, su ve enerji, sensör teknolojisi, akustik, ergonomi ve kompozit malzemeler inceleniyor. Kullanıcı ve teknoloji odaklı 
inovasyon çalışmaları ile mevcut yeniliklerin hayata geçirilmesi sağlanıyor.

VitrA İnovasyon Merkezi, sürdürülebilir bir dünya için, daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermeyi, var olan pek çok ürün 
ve hizmeti daha kullanışlı ve işlevsel duruma getirmeyi amaçlayarak, sürdürülebilirlik ve inovasyonun kesiştiği eko-inovatif ürünler 
sunuyor.

VitrA İnovasyon Merkezi’nden eko-inovasyon örnekleri

Su harcamadan hijyen sağlayan 
susuz pisuvar.

Armatür ve duş sistemleri Seramik sağlık gereçleri

90° sola hareket eden kartuş 
sayesinde; armatür, orta konumda 
açıldığında ılık yerine soğuk su 
vererek enerji tasarrufu sağlama.
BluEco

Zararlı bakteri gelişimini
engelleyen sır.
VitrA Hygiene

Suyun yönünü tasarrufa 
çeviren perlatör.

Kullanıcısını gören armatür.
AquaSee

Her yıkamada hijyen sağlayan, 
kireç ve kokuyu önleyen deterjan
hazneli lavabo, klozetler ve 
pisuvarlar.
VitrA Fresh

Isı ve debi ayarlı armatürler.
Ne zaman duracağını
bilen armatür. 
AquaTouch

Bakterilere yer bırakmayan
kanalsız klozet.
VitrA Rim-ex

Suya sahip çıkan duş sistemi 
tasarımları.

Kir ve kirli su tutmayan yüzey.
VitrA Clean

Su sıcaklığını istenen sıcaklıkta 
sabitleyen termostatik bataryalar.
AquaHeat

Kirlere yer bırakmayan tasarım.
VitrA Gizli Montaj

Yüksek debiye bilinçli çıkılmasını 
sağlayan su tasarrufu kontrol 
fonksiyonu. 
BlueStep

Su harcamadan hijyen sağlayan 
susuz pisuvar.

VitrA Temassız yıkama 
sistemli pisuvar.

Sıçratmayan pisuvar.

Dünyada ilk 2,5/4 lt klozet.
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Yeşil ve sağlıklı ürün
sertifikaları
Bir binanın yeşil ve sağlıklı olması, inşaat sürecindeki 
uygulamalar kadar yapımında kullanılan malzemelerin çevresel 
performansına ve emisyonlarına bağlıdır. VitrA ve Artema 
tarafından Blue Life anlayışıyla üretilen ürünler; yeşil bina 
sertifikasyonlarının (LEED, BREEAM, DGNB) geçerli olduğu 
projelere, çeşitli çevresel ve sağlıklı özellikleriyle katkı sağlar. 

Çevreci ürünlerde öne çıkan başlık, Yaşam Döngüsü Analizidir 
(LCA). LCA çalışmalarında bir ürün ya da hizmet üretiminde 
kullanılan hammaddelerin elde edilmesinden başlayarak ilgili 
tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım 
sonrası atık bertarafını da kapsayan yaşam döngüsünün farklı 
aşamalarının çevresel etkileri belirlenip raporlanır. 

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) ise bir doğrulama aracı olup 
ürünün çevresel açıdan şeffaf bir üretim sürecine sahip 
olduğunu beyan eder. Yeşil binalardaki bir diğer değerlendirme 
kriteri ise ürün içeriğinin zararlı kimyasal bulundurmamasıdır. 

VitrA ve Artema’nın bu hedefler doğrultusunda sahip olduğu 
belgeler LEED, BREEAM ve DGNB sertifikasyonları için puan / 
kredi katkısı sağlar.

Çevresel ürün beyanları
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, ISO 14040 standardı çerçevesinde 
tanımlanmış kategorilere göre değerlendirilerek çevresel 
açıdan şeffaf bir üretim sürecine sahip olduğunu beyan 
etmektedir. Üçüncü parti olarak adlandırılan bağımsız 
doğrulayıcı kuruluş olan Almanya’da bulunan Yapı ve Çevre 
Enstitüsü Derneği’nin (IBU) desteğiyle tüm seramik sağlık 
gereçleri, armatürleri ve banyo mobilyaları için Çevresel Ürün 
Beyanı’na (Tip III) sahiptir. Böylelikle ürün sürdürülebilirliğinin 
geliştirilmesini teşvik ederek tüketicilerin satın aldıkları 
ürünlerle ilgili daha bilinçli karar verebilmelerini sağlar.

Birleşik Su Etiketi (Unified Water Label)
Birleşik Su Etiketi (Unified Water Label) sertifikasına sahip 
Artema, enerji miktarını gösteren etiketler gibi, su tüketimini 
belirten etiketi de kullanmaya başlayarak müşterisiyle 
doğrudan iletişime geçiyor. Türkiye’den bir markaya ilk kez 
verilen sertifika, Artema ürünlerinin ambalajlarına yerleştiriliyor 
ve kullanıcıya, armatürün su tüketim seviyesini gösteriyor.

İç hava kalitesi 
İç mekanda kullanılan malzemelerin kimyasal emisyonu, 
iç mekan hava kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden 
biridir. Bu doğrultuda Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, kanser 
riski taşıması ve alerjik astım oluşumuna neden olması 
bakımından risk içermeyen levha ürünleri kullanarak tüketici 
sağlığını korumaya özen gösteriyor. Formaldehit miktarlarının 
düzeyini dikkate alarak üretilen levha ürünleri E1, E2 ve E3 
olarak isimlendiriliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen 
formaldehit sınıfı ise insan sağlığı üzerine minimum etkisi olan 
E1’dir. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, gerekli durumlarda bu E1 sınıfı 
levhaları kullanarak, olası sağlık sorunlarını önlüyor.
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Örnek projerler
Rönesans Tower Ofis Binası

LEED v3 Platin sertifikalı Rönesans Ofis Binası’nda kullanılan VitrA ürünleri sayesinde, su tüketimi LEED’de baz alınan standart 
değerlere göre %47 oranında azaltıldı. Bu sayede LEED v-v4.1 kapsamında 6 üstünden 5 puan alınabiliyor.

Yapılan “BREEAM International 2018 Su Tasarrufu Değerlendirmesi”nin sonucunda, binada kullanılan VitrA ürünleri ile su tüketiminin 
BREEAM’de baz alınan standart değerlere göre %60 oranında azaltılabileceği anlaşıldı. Bu sayede proje, BREEAM International 2018 
kapsamında 6 üstünden 5 kredi elde edilebiliyor.

LEED standartlarına göre 
tasarım notu

Klozet

Lavabo bataryası

El duşu takımı

Pisuar

2,5-4 lt

1,3 lt / dk

6 lt / dk

1 lt

BREEAM standartlarına göre
tasarım notu

%47
Su tasarrufu

5/6
Puan

%60
Su tasarrufu

5/6
kredi
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4 kişilik bir ailenin yaşadığı konut projesi örneği

4 kişinin yaşadığı bir konutta, yukarıda listelenen VitrA ürünlerinin kullanılması halinde, LEED baz değerlerine göre %42 oranında su 
tasarrufu sağlanıyor ve bu sayede LEED v-v4.1 kapsamında 6 üstünden 4 puan alınabiliyor.

Aynı konut BREEAM International 2018 ’e göre değerlendirildiğinde, BREEAM’de baz alınan standart değerlere göre su tüketiminin 
%40 oranında azaltıldığı görüldü. Bu sayede BREEAM International 2018 kapsamında toplam 6 üstünden 3 kredi elde edilebiliyor.

LEED standartlarına göre 
tasarım notu

Klozet

Lavabo bataryası

Eviye bataryası

El duşu takımı

Plural: 2,5-4 lt

Origin: 5 lt / dk

Juno: 5 lt / dk

Slim 3F: 6 lt

BREEAM standartlarına göre
tasarım notu

%47
Su tasarrufu

5/6
Puan

%60
Su tasarrufu

5/6
kredi
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Seramik sağlık gereçleri 
ve tamamlayıcı ürünler
Aşağıdaki tablolarda, LEED, BREEAM ve DGNB sertifikalarının 
kategorilerine göre sınıflandırılmış seramik sağlık gereçleri ve 
tamamlayıcı ürünlerini bulabilirsiniz.

LEED v4-v4.1 kategorisi Önerilen Ürünler Potansiyel puanlar

Su kullanımında azalma

İnovasyon

Susuz pisuvarlar, 2.5/4 L klozetler 
ve gömme rezervuarlar.

Fiyat listesindeki tüm pisuvar, 
klozet ve gömme rezervuarlar.

Susuz pisuvarlar, 2.5/4 L klozetler 
ve gömme rezervuarlar.

1 - 6

1 - 2

1

Su verimliliği

İnovasyon

BREEAM Kategorisi

DGNB kategorisi

Önerilen Ürünler

Önerilen Ürünler

Potansiyel puanlar

Potansiyel puanlar

Su tüketimi

Yerel çevreye etki

Malzemelerin sorumlu
edinimi

İçme suyu talebi ve atık
su hacmi

Susuz pisuvarlar, 2.5/4 L klozetler 
ve gömme rezervuarlar.

Fiyat listesindeki  tüm pisuvar, 
klozet ve gömme rezervuarlar.

Fiyat listesindeki  tüm pisuvar, 
klozet ve gömme rezervuarlar.

Susuz pisuvarlar, 2.5/4 L klozetler 
ve gömme rezervuarlar.

1 - 4

1 - 3

1 - 3

1 - 2

Su

Çevresel nitelik

Malzemeler

Çevresel ürün beyanları

Hammadde kaynakları
Malzeme ve kaynaklar
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Armatürler ve 
duş sistemleri
Aşağıdaki tablolarda LEED, BREEAM ve DGNB sertifikalarının  
kategorilerine göre sınıflandırılmış armatür ve duş sistemlerini 
bulabilirsiniz.

LEED v4-v4.1 kategorisi Önerilen Ürünler Potansiyel puanlar

Su kullanımında azalma

Çevresel ürün beyanları

Hammadde kaynakları

İnovasyon

Rezervuarlar; maksimum 2,5-4 L/
basım.
Pisuvarlar; maksimum 1 L/basım.
Lavabo bataryaları; konutta 
maksimum  5 L/dk, ofiste 
maksimum 1,3 L/dk.
Eviye bataryaları; maksimum 5 L/dk.
Duş başlıkları; maksimum 6 L/dk.

Fiyat listesinde yer alan
tüm armatürler.

Lavabo bataryaları; maksimum 1,3 L/dk.
Duş başlıkları; maksimum 6 L/dk.

1 - 6

1 - 2

1

Su verimliliği

Malzeme ve kaynaklar

İnovasyon

BREEAM Kategorisi

DGNB kategorisi

Önerilen Ürünler

Önerilen Ürünler

Potansiyel puanlar

Potansiyel puanlar

Su tüketimi

Yerel çevreye etki

Malzemelerin sorumlu
edinimi

İçme suyu talebi ve atık
su hacmi

Rezervuarlar; maksimum 2,5-4 L/
basım.
Pisuvarlar; maksimum 1 L/basım.
Lavabo bataryaları; konutta 
maksimum  5 L/dk, ofiste 
maksimum 1,3 L/dk.
Eviye bataryaları; maksimum 5 L/dk.
Duş başlıkları; maksimum 6 L/dk.

Fiyat listesinde yer alan
tüm armatürler.

Fiyat listesinde yer alan
tüm armatürler.

Rezervuarlar; maksimum 2,5-4 L/basım.
Pisuvarlar; maksimum 1 L/basım.
Lavabo bataryaları; konutta 
maksimum  5 L/dk, ofiste
maksimum 1,3 L/dk.
Eviye bataryaları; maksimum 5 L/dk.
Duş başlıkları; maksimum 6 L/dk.

1 - 4

1 - 3

1 - 3

1 - 2

Su

Çevresel nitelik

Malzemeler
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Acıbadem Ünivesitesi
Cevahir Kavacık
EVER Ramada Encore Hotel
NEF 02
NEF 03
NEF 11
Nida Kule Göztepe
Özyeğin Üniversitesi Kampüsü
Rings Istanbul Residence
Rings Istanbul AVM
Varyap Meridian
BASF Yapı Kimyasalları Laboratuvarı
METLIFE İstanbul Merkez Ofis
Rönesans Tower Ofis Binası
Akbatı
Nispetiye ON
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi
Novada Maslak
Method Research Company
Antteras
Akasya Acıbadem
Dedeman İş Merkezi
Narlife
Adnan Menderes Havalimanı Terminali
Philips Merkez Ofisi
KFC-Bostancı Restoranı
Soyak Mavişehir Optimus
Bosch&Siemens İnovasyon Merkezi
BASF Türk Dilovası Yönetim Binası
Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn
Mall of İstanbul
Torium AVM
Tekfen Kağıthane
Emaar Square
Kağıthane Ofis Park
Teknopark İstanbul
Sabancı Center

Kanyon AVM
Valle Lacus
Eser Holding
TEC-Türk Motor Merkezi
Esas Business Park
Boytek Hotel
Google İstanbul Ofisi
Kapital GYO-Olive Plaza
Boyner Büyük Mağazacılık
Özdilek Levent
Nida Palladium
Tekfen Levent Ofis
Kanyon Ofis
KFC-Torium Restoranı
Prime Mall Gaziantep
TFF Riva Tesisleri
RönesansBiz Mecidiyeköy Ofis
Wilo Pompa Tesisi
Magnesia AVM
Forum Kayseri
Eskişehir Spa ve Termal Otel
Piri Reis Üniversitesi
Birleşim Mühendislik
TED Rönesans Koleji
Tarsus AVM
Unilever Merkez Ofisi
Migros Maya Bodrum
Mavi Yaka Evleri 
Park Yaşam 
Ora Even Hill 
Park Mozaik 
Türkiye İş Bankası Munzam Sandık Vakfı Caddebostan
And Pastel Kartal 
Maltepe Piazza Rezidans ve Avm
Nidapark Seyrantepe 
Mint Metro

Mart 2021

Ürün görselleri temsilidir.

Ayrıntılı kodlar ve ürün seçimleri için danışma hattı ile iletişime geçebilirsiniz.

Ücretsiz danışma hattı: 0850 311 70 70

Referanslar



27



28

VitrA Türkiye
Büyükdere Cad. 
Ali Kaya Sok. No: 5 Levent 
34394 İstanbul, Türkiye
Tel: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitra.com.tr

VitrA İngiltere
Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon Ox11 7WB, UK
Tel: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985
www.vitra.co.uk

VitrA Almanya
Agrippinawerft 24,
50678 Köln, Almanya
Tel: +49 (0) 221 / 27 73 68-0
Fax: +49 (0) 221 / 27 73 68-500
www.Vitra-bad.de

VitrA Fransa
Z.I. Le Poirier - CS 80019
F - 28132 Nogent Le Roi 
CEDEX, Fransa
Tel: +33 (0) 2 37 38 69 92
www.france.vitrabathrooms.com

VitrA İtalya
Viale San Pietro 83
41049 Sassuolo (MO), İtalya
Tel: +39 0536 1818100
www.vitraglobal.com

VitrA BAE
2020 Building – Al Quoz 3 Plot
27 Showroom No: 7
Sheikh Zayed Road – Dubai/BAE
Tel: ++971 (4) 547 8045
www.vitraglobal.com

VitrA Hindistan
F-001, F-002, F-003, 1st Floor 106,
Vikas Centre, S V Road,
Santacruz (West), Mumbai - 400054
www.vitraglobal.com

VitrA Rusya
9, Varshavskoe Highway, Bldg.1
Danilovskaya Manufactory
Block ‘Sitsevy’, 4 Entr. , 1st Floor
Moscow 117105 Rusya
Tel/Fax: +7 (495) 221 76 11
www.vitra-russia.ru

VitrA Global
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 İstanbul, Türkiye
Tel: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitraglobal.com
export@vitra.com.tr
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